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

Liturgické mezidobí 15.1.– 21.1.2017
Duchovní slovo papeže Fratniška:

„Ve slovu dnes je obsažen náš život, dnešek, po kterém nebude žádné replay, dnešek,
ve kterém jsme obdrželi Boží lásku a příslib, že nalezneme Boha. Dnes můžeme obnovit svoji
smlouvu s Boží věrností, avšak pouze dnes, nikoli zítra, jak jsme pokoušeni si říkat. Je to
pokušení zítřkem, který nepřijde – pokračoval papež s odvoláním na Ježíšovo podobenství, ve
kterém na nebeskou bránu klepe člověk se slovy: »Jedli jsme spolu, byl jsem s tebou...«, avšak
uslyší odpověď: »Neznám tě, přišel jsi pozdě...«.“
Neříkám to, abych vás strašil, ale zkrátka proto, abych zdůraznil, že náš život je dnes,
dnes anebo nikdy. To si myslím. Zítřek bude věčností, která nepomine, spolu s Pánem a
navždy, pokud jsem věrný dnes. Otázka, kterou vám kladu, je ta, kterou klade Duch svatý:
»Jak žiju já dnes?«.“ „Druhým slovem, které v prvním čtení vícekrát zmiňuje Duch svatý, je
srdce. Srdce totiž potkává Pána, který často vytýká lidským srdcím, že »nechtějí rozumět«, a
varuje, aby »nikdo neměl srdce zlé a nevěřící«.“
V našem srdci totiž jde o dnešek. Je naše srdce otevřené Pánu? Vždycky mne osloví,
když potkám staršího člověka, často kněze či řeholní sestru, kteří mi říkají: »Otče modlete se,
abych vytrval až do konce«. Odpovídám: »Snažil jsi se celý život konat dobro a všechny své
dny jsi strávil ve službě Pánu a máš strach?« - »Ne, to ne, ale můj život ještě není u konce.
Chci jej žít plně, modlit se a mít srdce pevné ve víře, nezkažené hříchem, neřestmi a
korupcí«...“
Klaďme si tedy otázku o svém dnešku a o svém srdci.
Dnešek se neopakuje, toto je život. Mějme srdce otevřené Pánu, nikoli zatvrzelé a
uzavřené, nikoli nevěřící, zkažené a svedené hříchy. Pán potkával mnohé, kteří měli uzavřené
srdce: učitele Zákona, ty, kdo ho pronásledovali a strojili léčky, aby jej odsoudili... a nakonec
se jim to povedlo. Odnesme si domů jen tato dvě slova: jaký je můj dnešek? Můj konec může
přijít dnes, tento den nebo o mnoho dní později. Jaký je však můj dnešek v Pánově
přítomnosti? A jaké je moje srdce? Je otevřené, věřící? Nechá se vést Pánovou láskou?
Nad těmito dvěma otázkami prosme Pána o milost, kterou každý z nás potřebuje.“

Pondělí 16.1.
17:00 Lutyně za farníky a všechny naše dobrodince
Středa 18.1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
17:00 Lutyně za+Emanuela a Boženu Wodeckých, dva syny, vnuka a zetě, za Augustinu
Marcalíkovou, manžela, děti a snachy
Čtvrtek 19.1.
16:00 Věřňovice za Viléma Ligockého, manželku Marii, rodiče z obou stran, Otu Szymiczka, dvě
manželky a Jaromíra Plutu
Pátek 20.1.
17:00 Lutyně Na poděkování Pánu Bohu za obdržená dobrodiní u příležitosti 85 narozenin s prosbou
o dar zdraví a Božího požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
(Blahopřejeme)
Sobota 21.1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
7:30 Lutyně za Františka Slaného, živé i + členy rodiny, duše v očistci a za papeže Františka
Neděle 22.1. 3.neděle v mezidobí
7:30 Lutyně P za +ś.p. Alojza Brzeznego (1.+), i dusze w czyśćcu cierpiące
9:00 Lutyně Na poděkování Pánu Bohu za dar života a přijatých milostí u příležitosti 18
narozenin Markéty Hanzlíkové s prosbou o požehnání Panny Marie do dalších let
(Blahopřejeme)
10:30 Věřňovice za Josefa Ostapowicze, manželku, rodiče z obou stran, rodinu Jurášovou, Řodkovou
a živé členy těchto rodin s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví

Další informace:
 Upozornění a prosba Prosíme všechny, kdo přispívají na potřeby kostela, nebo při
zakoupení Katolického týdeníku, aby příspěvky nenechávali volně ležet na stolíku pod
kůrem, ale vkládali je do pokladničky k těmto účelům určené. Děkujeme!
 Náboženství pro dospělé se bude konat ve čtvrtek 2.2.1017
 Náboženství se tento týden ve středu a ve čtvrtek nevyučuje z důvodu jiných, pracovních,
pastoračních povinností. Děkuji za pochopení!
 Sbíráme materiál pro II.knihu naší farnosti Děkuji těm, kdo zatím přispěli svými
příspěvky do nové knihy naší farnosti. Prosím však nadále i ostatní, aby neváhali a přispěli
i svým „polínkem do ohně“ v podobě dobrých nápadů či osvědčených rad. Příspěvky
sbíráme do konce školního roku.
 Volné úmysly na I.pololetí VĚŘŇOVICE: únor 9, březen 2,16,30, květen 4 červen
8,22. LUTYNĚ: únor 4,8,13,18,22,24,27 březen 1,6,8,11,13,31 duben 3,5,10,17,22,29
květen 8,25,26,29,31 červen 2,4Č,5,7,10,11Č, 12,14,19,26,28,30.
 Úklid kostela: skup.č.I.

Bohoslužebný program:
Neděle 15.1. 2.neděle v mezidobí
sbírka na opravy
7:30 Lutyně P za Ewalda Hilę (30+), rodziców, rodzeństwo, rodzinę Bogoczów, dusze w czyśćcu
cierpiące z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej żyjącej rodziny
9:00 Lutyně za členky a členy ŽR skup.č.1.
10:30 Věřňovice za Boženu Čopíkovou, rodiče a bratra, Annu Čopíkovou, manžela, syna, snachu a
zetě, Zdeňka Uszki s prosbou o zdraví pro celou živou rodinu
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