F A R N Í týdení Č E K
3.
Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně, Věřňovice – ROČNÍK X.

Liturgické mezidobí 14.1.– 20.1.2018
Duchovní slovo papeže Františka:
„Mlčení není pouhá absence mluvy, nýbrž připravenost naslouchat jiným hlasům, tedy hlasu
našeho srdce a především hlasu Ducha svatého. V liturgii závisí povaha posvátného ztišení na tom, o
kterou část mše jde: »při úkonu kajícnosti a po výzvě k modlitbě se jednotlivci v duchu usebírají; po čtení
nebo homilii krátce rozjímají o tom, co slyšeli; po přijímání pak ve svém srdci chválí Boha a modlí se«.
Mlčení před vstupní modlitbou tedy napomáhá k usebrání a přemýšlení o tom, proč jsme tam. Proto je
důležité naslouchat vlastnímu nitru, abychom jej pak otevřeli Pánu. Možná, že za sebou máme dny
námah, radosti či bolesti a chceme to říci Pánu, dovolat se Jeho pomoci a prosit Jej, aby nám byl
nablízku; máme příbuzné a přátele, kteří jsou nemocní anebo procházejí těžkými zkouškami, a toužíme
svěřit Bohu osudy církve a světa. Tomu slouží krátké mlčení před tím, než kněz shrne úmysly všech a
nahlas jejich jménem pronese společnou modlitbu, která uzavírá vstupní obřady, tedy právě vstupní
modlitbu obsahující jednotlivé úmysly. Vřele doporučuji kněžím, aby tuto chvíli mlčení dodržovali a
nespěchali, protože jinak nám hrozí, že se bezděčně připravíme o usebranost duše.
Kněz pronáší tuto pobídku a vstupní modlitbu s rozpjatýma rukama, tedy v postoji modlitby, který si
osvojili křesťané již v prvních stoletích, jak dosvědčují fresky římských katakomb, a napodobili tak
Krista s rukama rozpjatýma na dřevu kříže. Kristus je Tím, kdo se modlí, a zároveň modlitbou! V
Ukřižovaném rozpoznáváme Kněze, který vzdává bohumilou poctu Bohu synovskou poslušností.“

Další informace:
 Náboženství ve středu tento týden není z důvodu výmalby přízemí fary!
 Sbírky na opravy by v tomto roce byly směrovány k rekonstrukci elektroinstalace farního
kostela.
 Na stránkách naší farnosti můžete shlédnout záběr z vystoupení našeho ministranta
Ríši Stacha v pořadu Živě s NOE. 
 Charita ČR Bohumín děkuje všem koledníkům za pomoc při organizování Tříkrálové
sbírky 2018, všem dárcům za štědré příspěvky do charitních pokladniček, paní Bobrekové
za péči o žaludky koledníků a otci Mariánovi a celému farnímu společenství za poskytnuté
zázemí, morální podporu a zájem o sbírku i celou charitativní činnost. Dle předběžných
výsledků byla v Dolní Lutyni a Věřňovicích vykoledována celková částka 101 133 Kč
(Dolní Lutyně 77 525Kč, Věřňovice 23 608Kč). Jedná se o rekordní částku, na úspěchu
sbírky se jistě významně podílelo i nezvyklé, téměř jarní počasí . Všichni koledníci jsou
zváni v neděli 21.1.2018 v 10:30 na faru na závěrečné zhodnocení sbírky. Na programu
seznámení s podrobnými výsledky sbírky, shlédnutí fotografií a výměna zkušeností. Účast
přislíbili i zástupci Charity Bohumín. Drobné občerstvení ke kávě vítáno.
 Termín příští křestní soboty je 24.2.2018 v 9hod.
 Volné neděle pro příští rok: Lutyně - březen: 11P.
 Volné
úmysly
všedních
dní:
leden:31
únor:3,7,12,21,23,24,26,28,
březen:3,5,7,10,12,19,21,23,26,28, duben:2,6,7,11,14,16,18,21,25, květen:12,26,28,30,
červen:1,4,6,8,11,13,15,25,27,29,30
 Úklid kostela: skup.č.II.

Bohoslužebný program:
Neděle 14.1. 2.neděle v mezidobí
7:30 Lutyně P za Aloiza Brzeznego, rodzinę Brzeznych, Niedzwiedziową, Szeligową, Mařakową
i Haltufową i dusze w czyśćciu
9:00 Lutyně za Miloslava Giecka, rodiče, sourozence, za Leopolda Wodeckého, manželku,
čtyři syny, zetě Česlava Szyrokého, rodiče a za dar zdraví pro celou živou rodinu
10:30 Věřňovice Na poděkování za 80let života s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celou
živou rodinu (Blahopřejeme)
Středa 17.1.
17:00 Lutyně za Bernarda a Martu Vilkusovy, sestru, rodiče a duše v očistci
Pátek 19.1.
17:00 Lutyně za živé i + členky ŽR skup.č.II.
Neděle 21.1. 3.neděle v mezidobí
(sbírka na opravy farního kostela)
7:30 Lutyně P za parafian
9:00 Lutyně Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti narozenin Markéty Hanzlíkové s prosbou
o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu (Blahopřejeme)
10:30 Věřňovice za Leoše Rosíka, syna Miroslava, za rodinu Rosíkovou a Návratovou
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