F A R N Í týdení Č E K
21.
Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně, Věřňovice – ROČNÍK X.

V E L I K O N O C E 20.5.– 26.5.2018
Duchovní slovo papeže Františka:

„Obdrželi jsme tento dar jako úděl, totiž Pánovo přátelství. To je naše povolání: žít
jako přátelé Pána. Totéž dostali apoštolové, v silnější míře, ale totéž. Všichni křesťané dostali
tento dar: otevřenost, přístup k Ježíšovu srdci, k Ježíšovu přátelství. Dostalo se nám údělem
daru Tvého přátelství. Naším údělem je být Tvými přáteli. Je to dar, který nám Pán neustále
uchovává. Je tomuto daru věrný.
Častokrát však nejsme věrní my a vzdalujeme se svými hříchy a svými vrtochy. On
však zůstává věrný. Ježíš, jak stojí v dnešním evangeliu (Jan 15,9-17), nás už nenazývá
služebníky, ale přáteli, a drží slovo až do konce, protože je věrný. Dokonce i vůči Jidáši. Když
se k němu obrací v okamžiku zrady, oslovuje ho »příteli«, neříká mu: »jdi pryč«.“
Ježíš je náš přítel. A Jidáš, jak se zde praví, »odešel na místo, kam patřil« (Sk 1,25) a
které si zvolil dobrovolně. Vzdálil se od Ježíše. Apostaze spočívá ve vzdálení se od Ježíše.
Přítel se stane nepřítelem nebo lhostejným nebo zrádcem.
Na Jidášovo místo, jak podává dnešní čtení, je proto vybrán Matěj, aby byl svědkem
zmrtvýchvstání, svědkem daru lásky. Přítel je ten, kdo s druhým sdílí tajemství: »Nazval jsem
vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce« (Jan 15,15), říká
Ježíš v evangeliu. Jde tedy o přátelství, kterého se nám dostalo vyvolením, údělem, jako
Matějovi a před tím Jidášovi.
Přemýšlejme o tom. Ježíš tento dar nezapírá, nezapírá nás, ale čeká až do konce. A
když se pro svoji slabost od něho vzdálíme, On na nás čeká. Čeká nás a stále nám říká: Příteli,
čekám tě. »Příteli, k čemu jsi přišel?« (Mt 26, 55) »Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?«
(Lk 22,48). Ježíš je věrný v přátelství a my máme prosit o milost zůstat v Jeho přátelství, onom
přátelství, které jsme dostali darem od Něho.“

Bohoslužebný program:
Neděle 20.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
7:30 Lutyně P za Libušku Nawratovou, tchána Bohuslava, +rodinu Nawratovou, Wodeckých,
za zdraví a Boží požhnání pro celou žijící rodinu
9:00 Lutyně* za živé i + členky ŽR skup.č.II.
*Po mši svaté bude před kostelem posvěcen nový hasičský vůz.
10:30 Věřňovice za Annu Bronczkovou (1+), za živé i + členy rodiny Bronczkové, Zálešákové,
Dziwiszové a Plačkové

Pondělí 21.5.
18:00 Lutyně za Ervína Kaniu, manželku Emilii, sourozence a rodiče z obou stran, Hedviku a
Maxmiliana Babišovy, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro celou živou rodinu
Středa 23.5.
18:00 Lutyně za členy a členky ŽR skup.č.I.
Čtvrtek 24.5. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
16:00 Věřňovice za Libora Sosnu, otce, synovce Vojtěcha i duše v očistci s prosbou k Panně Marii
o zdraví pro celou živou rodinu
Pátek 25.5.
18:00 Lutyně za+Amálii a Antonína Šeligovy, dceru Miladu, Helenu a Josefa Dofkovy, všechny
duše v očistci s prosbou o Boží přízeň pro živé členy rodiny
Sobota 26.5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze
7:30 Lutyně za+Jiřinu a Josefa (ned.90) Czerwionkovy a Leontinu Wajdovou (ned.100)
Neděle 27.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7:30 Lutyně P Intencja dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski z okazji 50. i 70.rocznicy
urodzin z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla jubilatów, całej rodziny Kwolek i
wszystkich krewnych (Gratulujemy)
9:00
Lutyně za rodiče Jiřinu a Josefa Šeligovy, bratra Petra, Štěpánku a Annu Staníčkovou
s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:30 Věřňovice za Josefa Krysku, bratra, rodiče, Antonína Šmída, manželku, zetě Josefa
Chobota a duše v očistci

Další informace:
 Úmysly na mše svaté pro II. pololetí (červenec-prosinec)2018 Zapisujeme v tomto týdnu
do soboty 26.5. (pouze za živé u příležitosti životních výročí, jubileí, akutních potřeb). Od
neděle 27.5. pak úmysly všechny ostatní. Úmysly se zapisují po mši svaté v sakristii a jen
s přineseným lístečkem, na kterém je plné znění úmyslu. Je dobré připsat tel.kontakt, pro
případ nutnosti přesunutí mše svaté. Děkuji za pochopení!
 Setkání rodičů dětí, které přistoupí k 1.sv.přijímání se koná ve středu 23.5.2018 po
večerní mši svaté, tzn. v 18:30hod. na faře. Rodiče velice srdečně zvu k tomuto milému
setkání.
 Příprava dětí k Prvnímu svatému přijímání Děti, které letos přistoupí k svatému
přijímání, budou mít navíc přípravu na faře: 26.5. v 8:30hod.
 Pobyt dětí na faře, které se připravují k Prvnímu svatému přijímání se uskuteční ze
čtvrtku na pátek 31.5.-1.6. od 17hod. Podrobnosti programu pošlu rodičům po dětech.
 Zveme všechny děti naší farnosti na společnou Diecézní pouť na Prašivou, která se
uskuteční na začátku prázdnin - 2.7.2018 Ráno společně pojedeme autobusem a k večeru se
budeme vracet. Podrobnosti jsou na nástěnce farního kostela. Je nutné se předem přihlásit
v sakristii. Jet mohou také rodiče.
 Úklid kostela: II.
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