F A R N Í týdení Č E K
25.
Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně, Věřňovice – ROČNÍK IX.

Liturgické mezidobí 18.6.– 24.6.2017
Duchovní slovo papeže Františka:
„Všichni jsme zranitelní, křehcí a slabí a potřebujeme být uzdraveni. A Pavel to říká: jsme
trápeni, sráženi a pronásledováni, aby byla zjevná naše slabost a patrná naše křehkost. Uznat vlastní
zranitelnost je jednou z nejtěžších věcí v životě. Často se snažíme svoji zranitelnost skrývat, aby nebyla
vidět, anebo nějak zamaskovat, zastřít. Pavel mluví v úvodu této kapitoly o nečestných úskocích. Úskoky
jsou vždycky nečestné a pokrytecké. Kromě přetvařování se před druhými existuje i přetvařování se před
námi samotnými. Když totiž věříme, že jsme jiní, a myslíme, že nepotřebujeme uzdravení a oporu.
Zkrátka, když říkáme: „nejsem z porcelánu“ nebo „to je můj poklad“. Zahanbení rozšiřuje srdce, aby
vstoupila Boží moc, Boží síla. Zahanbení z toho, že jsme nádoby z hlíny a nikoli ze stříbra či zlata. Jsme z
hlíny. Dojdeme-li až sem, budeme šťastní. Je to dialog mezi Boží mocí a hliněnou nádobou“

Bohoslužebný program:
Neděle 18.6. 11.neděle v mezidobí
(Sbírka na opravy)
7:30 Lutyně P za Bohuslava Nawrata, snachu Libušku, zemřelou rodinu Nawratovou, Wodeckých
a duše v očistci
9:00 Lutyně za+Stanislava Mareše
10:30 Věřňovice za Edvarda Filipa (3.+), rodiče, sestru, jejího manžela, Mikuláše Čopíka, manželku,
syna, dvě snachy, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro celou živou rodinu
*Po všech bohosluţbách se koná ţehnání dopravních prostředků před prázdninovými cestami.
Pondělí 19.6.
15:00 Lutyně Pohřební mše svatá při rozloučení s paní Martou Odojovou +R.I.P.+
17:00 Lutyně za Leo Hubera (ned.96), za Boží přízeň a ochranu Panny Marie u příležitosti 5.
narozenin Leonky a požehnání pro celou živou rodinu Divišovou, Štablovou a
Stuchlíkovou
Úterý 20.6.
18:00 Lutyně za rodinu Rakowskich s poděkováním Pánu Bohu za nalezení cesty (úmysl z 26.6.)
Středa 21.6.
18:00 Lutyně za+Aloise Löffelmanna, rodiče a sourozence
Čtvrtek 22.6.
16:00 Věřňovice P za żyjących i + członków ŻR pani Adamczykowej
18:00 Lutyně za+Josefa Bukowského (10.+), za rodiče a příbuzné z obou stran, za Boží
požehnání a ochranu Panny Marie, za dar zdraví, víry a porozumění pro celou
živou rodinu (úmysl z 28.6.)
Pátek 23.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŢÍŠOVA
18:00 Lutyně Na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní u příležitosti narozenin
s prosbou o dar víry, dary Ducha svatého, ochranu Panny Marie pro celou rodinu
(Blahopřejeme)
Sobota 24.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
7:30
Lutyně za Stanislava Pietra, jeho rodiče, Marii Račkovou, manžela Karla a jejich rodiče,
vnuka Víťu a pravnuka Honzu s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží
požehnání pro celou živou rodinu

16:00 Věřňovice za Josefa Wunše, manželku a rodiče, Anežku Kaniovou, rodiče a sourozence
*Tato mše svatá je s nedělní platností vzhledem k nedělní pouti.
Od 17:00hod. setkání farní rodiny při předpouťové zahradní slavnosti s názvem: „Zázračný
rybolov“.
Neděle 25.6. POUTNÍ SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
8:00 Lutyně P za Alojzego Braka, jeho rodziców i rodzeństwo z prosbą o opatrzność Bożą dla
najbliższych
10:00 Lutyně za všechny živé i zemřelé farníky a všechny dobrodince naší farnosti
15:00 Lutyně
SVÁTOSTNÉ POŢEHNÁNÍ, rozloučení s poutníky

Další informace:


ZAHRADNÍ SLAVNOST FARNOSTI s názvem „Zázračný rybolov“ se uskuteční v sobotu
24.6.2017. Začátek v 17:00hod.. Prosím ochotné hospodyňky, zdali by s sebou mohly přinést
cokoli dobrého na společný stůl – jednohubky, chlebíčky či jiné dobroty slané i sladké. Ukončení
setkání bude ve 22hod. večerní adorací se svátostným požehnáním. Čepované pivečko i minerálka
jsou zajištěny.
 Náboţenství jsme s dětmi pro tento školní rok uzavřeli opékáním špekáčků.:-)
 Během pouti bude u kostela prodej sortimentu Karmelitánského knihkupectví z Ostravy
Můžete si zde zakoupit předměty náboženské úcty, knižní novinky, okrasné svíce, atd…
 V tomto týdnu a pak ještě v srpnu, bude mít u nás ve farnosti svou praxi bohoslovec Jiří Klos
z Ostravy-Mariánských Hor.
 Poděkování Velice děkuji panu Miroslavu Děckému za práci se dřevem na farní zahradě, Jožkovi
Staníčkovi za pravidelnou a obětavou údržbu trávního porostu na farní zahradě a Tomáši Přečkovi za
pomoc s odvozem šrotu z farní stodoly. Děkuji také Jindřišce za krásnou výzdobu farního kostela
k slavnosti Božího Těla.
 Gratulace Rád bych ještě dodatečně a v souhrnu pogratuloval všem, kdo v tomto školním roce
úspěšně odmaturovali a také všem, kdo s úspěchem zvládli různé přijímací zkoušky a od nového
školního roku budou dál pokračovat ve studiu v nejrozmanitějších oblastech. Věřím, že i nadále
budou chloubou našeho farního společenství.
 Nedělní slovíčko pro děti po celý školní rok poctivě, s velikým nasazením, kreativitou, obětavostí i
s přispěním vlastních finančních prostředků připravovaly „tety“ Marta a Lenka. Proto bych rád touto
cestou poděkoval nejen za sebe, ale také jménem dětí naší farnosti .
 TV NOE V kostele ve Věřňovicích je k vyzvednutí 50ks DVD se záznamem z živého vstupu
z tohoto místa při akci „Noc kostelů“.
 SETKÁNÍ MLÁDEŢE V OLOMOUCI Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v
Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství
církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na
webu: olomouc2017.signaly.cz
 Nález peněţenky Minulou neděli byla na hřbitově nalezena peněženka. Vlastník se může přihlásit
přímo u kněze.
 Úmysly na mše svaté pro druhé pololetí Úmysly na mše svaté pro červenec až prosinec 2017 si
můžete přijít zapsat kdykoli po mši svaté v sakristii kostela v Lutyni i ve Věřňovicích. Moc prosíme,
jako obvykle, úmysl musí být napsaný na lístečku a vlepen do intenční knihy. Děkuji!
 Volné úmysly ve Věřňovicích pro druhé pololetí jsou: N 17.9., 12.10., 19.10., 16.11., 30.11.,
N3.12., 14.12., 21.12., N31.12.
 Pozdravení z jízdy kolem po krásách Moravy nám zaslala Maruška Pospíšilová. Děkujeme! 
 Další křestní bohosluţba se koná v sobotu 23.9.2017 v 9hod.
 Úklid kostela: skupinka č.III.
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