F A R N Í týdení Č E K
8.
Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně, Věřňovice – ROČNÍK XI.

Liturgické mezidobí 17.2. – 23.2.2019
Duchovní slovo papeže Františka:
„Můžeme si klást otázku: Jsem ve své modlitbě otevřen volání blízkých a
vzdálených? Anebo považuji modlitbu za jakýsi druh anestetika, abych mohl být
klidnější? Kladu otázku, a každý ať si odpoví sám. V tomto druhém případě bych byl
obětí hrozného nedorozumění. Moje modlitba by už nebyla křesťanská, protože
plurál, kterému nás Ježíš učí, mi nedovoluje mít pokoj sám a umožňuje mi cítit
odpovědnost za moje bratry a sestry.
Jsou lidé, kteří zdánlivě nehledají Boha, ale Ježíš nás nechává modlit se
také za ně, protože Bůh tyto lidi hledá nejvíc ze všech. Ježíš nepřišel kvůli svatým,
nýbrž kvůli nemocným (srov. Lk 5,31), to znamená pro všechny, protože, kdo se
domnívá, že je zdravý, ve skutečnosti není. Usilujeme-li o spravedlnost,
nepovažujme se za lepší než druzí. Otec dává vycházet svému slunci pro zlé i pro
dobré (srov. Mt 5,45). Otec má rád všechny! Učme se od Otce, který je stále dobrý
ke všem, na rozdíl od nás, kteří dokážeme být dobří jenom k někomu, kdo mi
vyhovuje.
Bratři a sestry, svatí i hříšníci, všichni jsme bratry milovaní tímtéž Otcem. A
na sklonku života budeme souzeni podle lásky, podle toho, jak jsme prokazovali
lásku. Nejenom sentimentální lásku, nýbrž soucitnou a konkrétní podle evangelního
pravidla, které si pamatujte: »Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých
nejposlednějších, pro mne jste udělali« (Mt 25,40). Tak praví Pán.“

Čtvrtek 21.2.
16:00 Věřňovice za Františka Fabra, manželku Josefu a Lunu Faber, za rodiče a sourozence z obou
stran s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu
Pátek 22.2. Svátek Stolce sv. apoštola Petra
17:00 Lutyně Na poděkování Pánu Bohu za dar života dětí s prosbou o ochranu Boží, dar víry, zdraví
a požehnání pro celou živou rodinu
Sobota 23.2.
9:00 Lutyně Křestní bohoslužba slova, při které přijme křest: Leoš Petr Bojda a Teodor Šula
(Blahopřejeme)
10:30 Lutyně Soukromá mše svatá
Neděle 24.2. 7.neděle v mezidobí
(sbírka Haléř sv. Petra)
7:30 Lutyně P za+Franciszka Sztwiertnię (+95), Bronisławę Piniorową (+120), za +Łucję
Starzyczną (+1) z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
9:00 Lutyně za+Jiřinu Sosnovou, manžela Josefa, jejich rodiče s prosbou o zdraví pro celou
živou rodinu
10:30 Věřňovice za Marii a Bohumila Celeckých a rodiče z obou stran, za Alfréna Wybraňce,
manželku a rodiče s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro žijící členy rodiny

Další informace:
 Prosba o modlitbu Moc prosím farní společenství, o zařazení úmyslu do svých
soukromých modliteb, i do mše svaté, naše biřmovance a také prosbu o požehnání farní
poutě do Izraele. Pán Bůh zaplať!
 LEKTOŘI Rozpis na čtení pro následující týdny, je na obvyklém místě. Prosím o
zapsání a zároveň děkuji za tuto vzácnou službu.
Lektorům naší farnosti nabízím
možnost zúčastnit se duchovní obnovy pro lektory naší i olomoucké diecéze na
Velehradě ve dnech 10.-12.5. 2019. Součástí této obnovy je také praktická část přístupu
k lektorské službě. 
 Biřmovanci mají setkání s přípravou v pátek 22.2. po večerní mši svaté.
 Volné úmysly
Lutyně: březen 4,9,23 duben 1,6 květen 22,27,30 červen
5,8,10,15,17,26,29. Věřňovice: březen 28.
 Úklid kostela: skup.č.II.

Bohoslužebný program:
Neděle 17.2. 6.neděle v mezidobí
(měsíční sbírka určena na opravy)
7:30 Lutyně P za+Jana i Marię Skupnik, rodziców, rodzeństwo, z prośbą o błogosławieństwo Boże
dal całej rodziny
9:00 Lutyně za Josefa Kubíka (1+), Jana Kubíka, Miroslava Kubíka, rodinu Kubíkovou,
Pěchovičovou, Szypulovou, Babišovou a Rychtrovou a také o ochranu Panny Marie
pro celou živou rodinu
10:30 Věřňovice za Irenu Nierychlovou, Oldřicha Giecka, rodiče z obou stran, Ferdinanda Rosika,
manželku, sestru Annu s rodinou, Boženu Salomonovou, manžela, rodinu
Wierbicovou s prosbou o dar víry, zdraví a Božího požehnání pro živou rodinu
Pondělí 18.2.
17:00 Lutyně za farníky, biřmovance, dobrodince a s prosbou o požehnání farní poutě do Svaté země
Středa 20.2.
17:00 Lutyně za+rodiče Žofii Rakowskou (ned.90), Jaroslava Rakowského, Jaromíra Cachela
(ned.90) a celou živou rodinu
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