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VÝZVY ÚKOLY INFORMACE
Drazí farníci,
rád bych vás pozdravil prostřednictvím našeho farního časopisu, jehož
první letošní číslo držíte v ruce. Zvláštní
pozdravení posílám každému, kdo již
ze zdravotních důvodů nemůžete přicházet na bohoslužby a farní akce.
Vám zvláště připomínám, že i přesto
patříte do farní rodiny a svými modlitbami a utrpením našemu společenství
velmi pomáháte. A my na vás myslíme
při každé mši svaté.
Zvláštní pozdravení také posílám
všem, zvláště rodičům, kteří díky svému křtu do farnosti patříte, ale
z nejrůznějších důvodů se života farnosti neúčastníte. Nebojte se znovu
začít, přijít se svými dětmi a naplnit sliby dané při jejich křtu. Vstoupili jsme do
doby postní, která nám všem ukazuje
Ježíšovu otevřenou náruč plnou milosrdenství.

Rok 2017
Jak už bylo řečeno v pastoračním i
hospodářském shrnutí při slavné mši
svaté na konci občanského roku, byla
loni dokončena rekonstrukce presbytáře kostela, zvláště co do nového
(úspornějšího a účinnějšího) osvětlení.
Mimo jiné se posunuly i opravy v nové
farní budově. Pro letošní rok bylo roz-

hodnuto o výmalbě celého kostela, což
je samo o sobě již velké sousto. Pokud
se podaří, pokročíme i v některých dalších opravách nové farní budovy, a tím
se připravíme na velký úkol dalších let
– zabezpečení statiky staré fary.
Krom běžných událostí nás v tomto
roce, dá-li Pán Bůh, čeká Farní den
(25. 6.), oslava patrocinia – hody (23.
7.), pouť na Svatý Antonínek (13. 8.) a
farní zájezd, při kterém navštívíme
krásy naší vlasti (někdy kolem 28. 9. –
bude upřesněno později).
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Doba postní
Nyní vstupujeme do doby postní, která nás má obnovit a přivést k radostné oslavě Velikonoc. Postní doba není dobou smutku, ale dobou pokání. Pokání nás má
vést do blízkosti Boha, k odpovědi na jeho lásku, k radostnému přijímání jeho darů. Proto se snažíme ztišit, odepřít si hlučnou zábavu či některé pokrmy. To vše
proto, abychom byli více vnímavými pro Boha. Inspirací nám mohou být postní
setkání a nedělní promluvy, ve kterých se letos budeme systematicky zabývat mší
svatou (mimo neděle, kdy budou čteny pastýřské listy).
Nechejme se povzbudit Ježíšovými slovy sv. Faustyně Kowalské:
„Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti mého milosrdenství.
Tyto duše zraňují mé Srdce nejbolestněji. Největší odpor vzbuzovaly
v Getsemanech v mé duši duše vlažné. Ony byly příčinou, že jsem řekl –
Otče, je-li to Tvá vůle, odejmi ode mě tento kalich. Poslední záchranou pro
ně je utéci se k mému milosrdenství.
Prostřednictvím tohoto čísla nabízíme k zamyšlení přehled pěti církevních přikázání, zasvěcených svátků a postů.

Pět církevních přikázání
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
5. Přispívat církvi na její potřeby.
Patří mezi církevní přikázání přijmout eucharistii alespoň v době velikonoční,
mějme ale na paměti tato Ježíšova slova, které sdělil Gabrieli Bossisové:
„Jsou duše, které přistupují ke svatému přijímání jen o Velikonocích.
Jsou další, které mě přijímají jen o velkých svátcích. Pak jsou jiné, které
mě přijímají každý den. Stejně tak jsou v mé velké rodině duší různé stupně lásky. Buď jednou z těch, které mě okouzlují čistou a nezištnou láskou.“
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Zasvěcené svátky
Stejnou váhu jako neděle mají tzv. zasvěcené svátky. Těmi jsou Slavnost Narození Páně (25. 12.) a Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1. 1.).
Církev ale doporučuje stejným způsobem slavit: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa, svatého Václava, svatých Petra a Pavla, svatých Cyrila
a Metoděje a Všech svatých.

Posty
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i
újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60
let).
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost nebo významná oslava, je dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo
modlitba.
Celá postní doba je časem kající praxe církve.
Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst aspoň jednu hodinu.
P. Ladislav
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A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat,
buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce
není v Pánu marná.
1 Korintským 15,58
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POSTNÍ ZAMYŠLENÍ
O ČEM SNILY TŘI CEDRY Z LIBANONU
(LEGENDA O TŘECH STROMECH)
V krásném libanonském lese rostly tři cedry. Jak víme, cedr roste velmi pomalu,
a tak měly tři cedry hodně času na to, aby přemýšlely o životě, o smrti, o poměrech a o lidech. Byly svědky mnoha událostí: viděly královnu ze Sáby, jak putovala
se svým doprovodem a s dary ke králi Šalomounovi. Později viděly, jak se země
pokryla krví, když Izraelité válčili s Asyřany. Znaly Jezabel a proroka Eliáše – nepřátele na život a na smrt. Byly u toho, když lidé vynalézali písmo, a pozorovaly
karavany, které putovaly kolem, obtíženy barevnými látkami. Jednoho dne začaly
cedry hovořit o své budoucnosti.
„Po tom všem, co jsem viděl,“ pravil první strom, „bych chtěl, aby se ze mne stal
trůn mocného krále, který by vládl nad celou zemí.“ „Mně by se líbilo, abych byl
součástí něčeho, co každé zlo promění v dobro,“ vysvětloval druhý cedr. „Pokud
jde o mne, přál bych si, aby lidé pokaždé, když se na mne podívají, si vzpomněli
na Boha,“ připojil odpověď třetí strom.
Po nějakém čase se objevili dřevorubci. Cedry pokáceli a naložili na loď, která je
odvezla. Každý ze stromů měl své přání, ale skutečnost málokdy odpovídá snům.
Z prvního stromu udělali lidé chlév pro zvířata a ze zbytků dřeva vyrobili žlab na
seno. Z druhého stromu se stal jednoduchý stůl, který si koupil obchodník s nábytkem. Dřevo třetího stromu nenašlo žádného kupce, a tak z něj udělali trámy, které
nechali ve skladu.
Stromy byly nešťastné a naříkaly: „Naše dřevo bylo výborné, jaké krásné výrobky se z nás mohly stát! Ale použili nás na tak obyčejné věci!“ „Já jsem mohl být
trůnem, a teď jsem chlévem s dřevěným žlabem,“ zanaříkal první strom. „Já jsem
snil o tom, že budu pomáhat, aby se každé zlo proměnilo v dobro, a teď jsem jen
obyčejným stolem,“ smutně pronesl druhý. „A já jsem si přál, aby si lidé při pohledu na mne vždycky vzpomněli na Boha. Ale teď? Vždyť jsou ze mne obyčejné
trámy. Copak ty mohou někomu připomenout Boha?“ zabědoval třetí strom.
Litovali se, a čas běžel.

Jákob—doba postní a velikonoční 2017

7

Jedné noci plné hvězd se do
přístřešku vyrobeného z prvního stromu uchýlila dvojice –
muž a žena – která nenašla
nikde jinde místo. Na ženu přišly právě v tu noc porodní bolesti. Narodil se jí syn a položila
ho do dřevěných jeslí vystlaných senem. V tu chvíli první
cedr pochopil, že jeho sen se
splnil. Dítě, která zde přišlo na
svět, bylo největším z králů,
kteří se kdy na zemi zrodili.
Uběhlo pár desetiletí. V jednom
skromném domě sedělo několik mužů kolem stolu vyrobeného z druhého cedru. Jeden
z mužů, než začali jíst, řekl
zvláštní slova o chlebě a víně,
které měli před sebou. „Toto je
moje tělo,“ řekl, když žehnal
chléb. Pak pozvedl číši s vínem
a řekl: „Toto je moje krev, která
se prolévá za vás a za všechny
na odpuštění hříchů.“ Vtom druhý strom pochopil, že se zde uzavírá smlouva mezi
člověkem a Bohem, která má moc proměnit každé zlo v dobro, a že jeho sen se
také splnil.
Následujícího dne vytáhli nějací lidé ze skladu dva trámy z třetího cedru a spojili
je do tvaru kříže. Kříž nechali v rohu místnosti. Za několik hodin ho vložili na ramena strašně zbitého člověka. Toho člověka pak přibili na kříž. Strom byl zachvácen hrůzou a plakal nad osudem, který ho stihl. Po třech dnech však ten člověk,
který na něm byl ukřižován, vstal z mrtvých! Jeho učedníci tu zprávu roznesli do
celého světa. Kříž už nebyl symbolem smrti, ale vítězství!
Všem třem libanonským cedrům se splnil sen, o kterém snily, ale úplně jinak,
než si to představovaly. To se v životě stává moc často!
Podle W. Hoffsümmera, Přeložila M. Špačková
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PRO DĚTI

STROM ŽIVOTA

AKTIVITA NA DOBU POSTNÍ
Touto dobou postní nás, milé děti, budou provázet tři
symboly. Je to KŘÍŽ, SRDCE A STROM.
Pohled na kříž nám připomíná utrpení, které Pán Ježíš postoupil. Vše vykonal proto, že každého z nás
má rád a obětoval se pro nás z lásky - srdce. Kříž už
proto nemůže být jen něčím, co v nás vzbuzuje smutek, ale
stává se symbolem života a naděje - stromem života.
Během doby postní se budeme snažit, aby se tento strom,
který je v kostele, celý zazelenal.
Děti obdrží každou postní neděli
proužek se 7 stromovými lístky na
celý následující týden.
Na každém lístku stromu je konkrétní úkol na každý den. Pokud ho dítě
splní, prosíme rodiče o pomoc, příslušný lísteček si vystřihne a na čistou stranu napíše své jméno.
Vystřižené a podepsané lístky pak
děti přinesou v neděli do kostela,
kde je před začátkem mše svaté vloží do košíčku u obětních darů. Ty se
poté společně s chlebem a vínem
ponesou na oltář. Po mši svaté pak
přišpendlíme lístečky do koruny
stromu.

Každý lísteček
vyjadřuje,
že chceme
k Ježíšovi patřit
a že i my
chceme být
nositeli
dobra,
naděje,
lásky,
tj. života,
i když to něco
stojí, nebo
právě proto!
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VELIKONOČNÍ MISÁLEK PRO DĚTI
Milí rodiče, nabízíme zde pro vaše děti pomocníka, který by je lépe připravil na slavení nejdůležitějších křesťanských svátků. Postupně jsou zde popsány události významných dnů s názornou
ilustrací. Doporučujeme si o jednotlivých dnech doma nejprve přečíst, nejlépe i s pomocí Bible pro
děti, a poté nechat děti vybarvit obrázek. Tento list můžete z farního časopisu vyjmout a nosit do
kostela, aby si děti lépe vybavily všechno, o čem jste si společně povídali.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Na květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Ale také si připomínáme, že brzy na to začalo jeho
velké trápení - byl zatčen
a ukřižován.
Nedělní bohoslužba má tento
den zvláštní začátek - scházíme se před kostelem, kde čteme z Bible evangelium
o příjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma a kněz nám posvětí
jarní ratolesti - „kočičky“.
Proč ratolesti? Protože lidé na
Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma mávali jarními výhonky
palem. V kostele potom čteme
„pašije“ - příběh o Ježíšově
utrpení a ukřižování.
Květná neděle je šestá
a zároveň také poslední neděle doby postní. Květnou nedělí
začíná svatý týden, tj. poslední
týden těsně před Velikonocemi, ve kterém si nejvíce připomínáme, co všechno se stalo
před Ježíšovým vzkříšením. Některé dny tohoto týdne mají i své jméno – Zelený
čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota.
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SVATÝ TÝDEN

Svatý týden je tak trochu na pomezí postní doby a samotných Velikonoc. Začíná
Květnou nedělí, ve které si připomínáme Ježíšův příjezd do Jeruzaléma, a pokračuje celý týden - přes vzpomínku na Ježíšovo utrpení až k veliké oslavě jeho
vzkříšení.
Poslední dny Svatého týdne se dohromady nazývají velikonoční triduum (to
znamená třídení). Každý z nich je trochu zvláštní, má svůj vlastní význam a také
svoje speciální obřady, které se liší od běžných nedělních mší.

ZELENÝ ČTVRTEK
Na zelený čtvrtek dopoledne obnovují
kněží svůj kněžský slib. Při večerní mši
svaté si připomínáme poslední večeři
Páně, kdy Ježíš ustanovil Eucharistii,
a při obřadu mytí nohou nás vybízí
k lásce a službě.

Zelený čtvrtek je první den velikonočního třídení (také se používá latinský
název triduum). Večerem tohoto dne
vstupujeme do velikonoční doby a připomínáme si především Ježíšovu poslední večeři s učedníky - co všechno
se stalo, si můžete přečíst v Bibli. Také
si připomínáme Ježíšovu modlitbu v
Getsemanské zahradě a jeho zatčení
poté, co ho Jidáš zradil.
Jan 13,1-15
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VELKÝ PÁTEK

KŘÍŽOVÁ
CESTA
PÁNA JEŽÍŠE
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Je to den, kdy si připomínáme Ježíšovo utrpení a ukřižování. Myslíme na to, že to vše podstoupil kvůli nám –
chtěl tak za nás vytrpět to, co bychom sami museli vytrpět
jako důsledek našeho špatného a zlého jednání.
Proto se křesťané (nejen) v tento
14.
den modlí křížovou cestu. Také obřady v kostele se liší od všech po
celý zbytek roku. Znovu čteme příběh pašijí (jako na Květnou neděli).
Také uctíváme kříž – poklekáme
13.
před ním a děkujeme Pánu Ježíši za
to, co pro nás udělal.
1. zastavení - Pilátův soud
2. zastavení - Ježíšův kříž
3. zastavení - Ježíšův první pád
4. zastavení - Ježíš potkává Pannu
Marii
5. zastavení - Ježíš potkává Šimona
6. zastavení - Ježíš potkává Veroniku
7. zastavení - Ježíšův druhý pád
8. zastavení - Ježíš potkává ženy jeruzalémské
9. zastavení - Ježíšův třetí pád
10. zastavení - příprava na Ježíšovo
ukřižování
11. zastavení - Ježíšovo ukřižování
12. zastavení - Ježíšova smrt
13. zastavení - Ježíšovo mrtvé tělo na
klíně matky
14. zastavení - Ježíšův pohřeb
7.

12.

11.

10.

8.

9.
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BÍLÁ SOBOTA

To je den velkého smutku – vzpomínáme
na to, jak těžké to muselo být pro Ježíšovy učedníky a přátele, když byl Ježíš
ukřižován. Museli být smutní - doufali, že
je Ježíš ten, který má zachránit svět, je
Bůh. A najednou leží v hrobě a jeho přátelé mají strach, že tím jeho příběh končí.
V tento den je v mnoha kostelích otevřeno a lidé se mohou přijít pomodlit na místo, které připomíná Ježíšův hrob.
Až když večer zapadne slunce, začínáme slavit vigilii - slavnost Ježíšova vzkříšení. Scházíme se venku před kostelem, kde kněz posvětí oheň, od kterého si pak
všichni zapálíme svoje svíčky, jako vidíme na titulní straně tohoto časopisu. To
Pán Ježíš je naším světlem a tak jako světlo svíčky, i On se rozdává nám všem.
A to si dnes připomínáme.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Ježíš vstal z mrtvých za svítání
v neděli a je to tedy pro křesťany ten nejslavnější den v roce.
Ježíš zvítězil nad smrtí a tak
i my doufáme, že s Jeho pomocí jednou vstaneme z mrtvých.
Proto se křesťané začali v ned ě li s c h á ze t k o s la v ě
zmrtvýchvstání a každá neděle
je takovou malou připomínkou
Velikonoc.
Neděle se tak stává slavností.

Aleluja, radujme se!
Náš Pán žije!
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Biblický seriál na téma
Tajemství velikonoční radosti
Tentokrát z knihy Anselma Grüna Tajemství velikonoční radosti vybíráme podněty pro následující část biblického seriálu.
„Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před
Židy shromážděni za zavřenými dveřmi,
přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich
a řekl: Pokoj vám“ (Jan 20,19).
Vzkříšený prochází zavřenými dveřmi
a ani strach učedníků jej nezadrží, aby
k nim nepřišel zamčenými dveřmi a nepopřál jim pokoj. To je překrásný obraz
pro vzkříšení. Dost často zavíráme své
dveře před druhými; nikoho k sobě nenecháme vstoupit, schováváme se za pancířem strachu. Vzkříšení znamená, že
žádný zámek a žádná závora nemohou zadržet Vzkříšeného, aby nedošel
k našemu srdci a nevstoupil k nám. A žádné křesťanské společenství, které se
vymezuje vůči ostatním, nemůže zabránit, aby sám Vzkříšený nestanul v jejich
středu a neproměnil jejich soužití.
Na jiném místě evangelia říká Ježíš: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude
zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“ Ježíš nevstupuje pouze
našimi zavřenými dveřmi. On sám je dveřmi, kterými lze projít k životu. Bereme-li
Ježíšova slova vážně, náš život se uzdravuje. Procházíme-li dveřmi, kterými je On
sám, dostáváme se k svému pravému Já. Ježíš ukazuje na dvou obrazech, co
tento život znamená: budeme vcházet, vycházet a nejdeme pastvu. Život v nás
bude proudit všemi směry. Už nebudeme – zahleděni do sebe – kroužit jen kolem
svého já, nebudeme ale ani žít pouze na povrchu. Pokud vstoupíme dveřmi, kterými je Kristus, budeme vcházet a vycházet, navážeme vztah se svým srdcem
a současně budeme utvářet tento svět. Najdeme pastvu. Najdeme pokrm, který
nás opravdu nasytí.
Kristus jako pravé dveře, to je hezký obraz pro vzkříšení. I když své srdce za-
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mkneme, Kristus, jako brána k životu, je rozlomí a projde jimi. Až k nám přijde
našimi zamčenými dveřmi, získáme zase přístup k sobě samým.
am

BIBLICKÁ SOUTĚŽ
o dvě rodinné vstupenky
umožňující vstup do všech výstavních
a památkových expozic poutního místa Velehrad.

Šanci k získání dárkových poukazů má každý, kdo odpoví na následující otázku
a svou odpověď i se jménem odevzdá v zákristii, vhodí do schránky na faře nebo
pošle na farní e-mail do konce března. Ze správných odpovědí pak vylosujeme
dva, kteří i se svými blízkými vyrazí pátrat za historií Velehradu.
Otázka:
Kde v Janově evangeliu najdeme slova Ježíše: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze
mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“

Doba postní a citáty
z Písma Svatého
Po celou dobu postní bude v kostele k dispozici skleněná nádoba s Božím slovem. S krásnou modlitbou k Duchu Svatému si při každé
návštěvě kostela vylosujte jeden sviteček, který si doma v klidu přečtěte.
Otevřeme v této době postní náš vnitřní sluch
pro Boží slovo!

Boží
slovo
pro Tebe!

Jákob—doba postní a velikonoční 2017

15

PŘEDSTAVENÍ
PRVOKOMUNIKANTŮ 2017
Každý rok jsou v období Hromic
představovány v naší farnosti děti,
které se připravují na první svaté
příjímání. Tento rok se tak stalo
v neděli 27. ledna.
Úkolem naší farní rodiny je nyní se
za tyto děti a jejich blízké modlit:
Pane Ježíši, už za krátký čas se s tebou
naše děti poprvé setkají ve svatém přijímání.
Pomáhej jim, aby se co nejlépe na tento
okamžik připravily.
Dej jim sílu, ať s tvou pomocí přemáhají
každý hřích a dělají co nejvíce dobrých
skutků.
Žehnej také jejich rodičům a příbuzným,
aby jim dávali dobrý příklad živé víry
a obětavé lásky. Amen.
Otče náš …,
Zdrávas Maria …

Michaela Bachanová
Jan Heinrich
Sabina Hlůšková
Matyáš Horák
Dominik Ježek
Nela Ježková
Lucie Kadlčková
Sára Kahánková
Zdeněk Kašpařík
Michal Knotek
Šimon Koníček
Tomáš Křapa
Klára Lekešová
Zuzana Mikesková
Tomáš Mikulec
Jakub Němec
Klára Ondrůšková
Adriana Podškubková
Vendula Pechalová
Vendula Smrtková
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ADORAČNÍ DEN

V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI

SOBOTA 1. DUBNA 2017

zahájení ve 12.00 hod.
zakončení svátostným
požehnáním v 18.00 hod.
Na odpoledne si mohou jednotlivá společenství domluvit moderovanou modlitební půlhodinu.

Všichni jste srdečně zváni na

16. FARNÍ DEN
který se uskuteční v neděli 25. června 2017

Hlavním hostem bude
Schola Krásensko s pásmem Chvály

Jákob—doba postní a velikonoční 2017
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Program
neděle 5. 3.
14.30 hodin
pondělí 6. 3.
po mši svaté

pátek 10. 3.
17.30 hodin
neděle 12. 3.
10.30 hodin
14.30 hodin
středa 15. 3.
po mši svaté

pátek 17. 3.
17.30 hodin
po mši svaté

1. neděle postní
Křížová cesta za nová kněžská povolání (P. Ladislav)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Zjevení ve Fatimě
(přibližná délka setkání 90 minut)
Křížová cesta za rodiny (Fatimský apoštolát)
2. neděle postní
Setkání s rodiči prvokomunikantů (třeťáků)
Křížová cesta za mír mezi lidmi (Lektoři)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Athos - mnišská republika
Beseda s děkanem P. Josefem Pelcem
(přibližná délka setkání 60 minut)
Křížová cesta za ministranty (Ministranti)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Setkání nad otázkami otce arcibiskupa
Otevřené setkání pastorační a ekonomické rady
(přibližná délka setkání 90 minut)

neděle 19. 3.
14.30 hodin

3. neděle postní
Křížová cesta za prvokomunikanty (Zástupci rodin - rodiče prvokomunikantů)

pondělí 20. 3.
18.00 hodin
po mši svaté

Slavnost sv. Josefa
Mše svatá ze slavnosti
POSTNÍ SETKÁNÍ
O modlitbě a smíření
Pro prvokomunikanty a jejich rodiče, vede Ludmila Gregůrková
z Centra pro rodinu Uherský Brod
(přibližná délka setkání 60 minut)
pokračování programu na další straně
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Program
pokračování programu z předchozí strany
pátek 24. 3.
17.30 hodin

Křížová cesta za misie (Ministranti)

sobota 25. 3.
7.30 hodin

Slavnost Zvěstování Páně
Mše svatá ze slavnosti
v noci přechod na letní čas

neděle 26. 3.
14.30 hodin

4. neděle postní
Křížová cesta za děti (Společenství Modlitby matek)

pátek 31. 3.
18.00 hodin

Pravidelná návštěva nemocných (návštěva nahlášených nemocných bude upřesněna v ohláškách)
Křížová cesta za rodiče (Děti)

sobota 1. 4.

12.00 hodin
18.00 hodin

ADORAČNÍ DEN
Příležitost ke svátosti smíření u cizích zpovědníků
Přijďte na začátek tohoto času. Pokud budou všichni přítomní
vyzpovídáni, kněží odejdou.
Společné zahájení adorace
Společné zakončení adoračního dne svátostným požehnáním

neděle 2. 4.
14.30 hodin

5. neděle postní
Křížová cesta za zpěváky a hudebníky (Schola a sbor)

9.00 hodin

pondělí 3. 4.
18.30 hodin
středa 5. 4.
po mši svaté

Mše svatá se společným udílením pomazání nemocných
POSTNÍ SETKÁNÍ
Pojďte, vraťme se k Hospodinu
Videoprojekce přednášky P. Vojtěcha Kodeta
(přibližná délka setkání 75 minut)

pátek 7. 4.
17.30 hodin
18.00 hodin

Prvopáteční adorace
Křížová cesta za nevěřící a hledající (Modlitební společenství)

neděle 9. 4.
14.30 hodin

Květná neděle
Křížová cesta za obnovu farnosti (Pastorační rada)

Jákob—doba postní a velikonoční 2017
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Program
pondělí 10. 4.
po mši svaté

čtvrtek 13. 4.
18.30 hodin
pátek 14. 4.
18.00 hodin
18.30 hodin
sobota 15. 4.
20.30 hodin
neděle 16. 4.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin

POSTNÍ SETKÁNÍ
Poslední večeře
Pro prvokomunikanty a jejich rodiče, vede Ludmila Gregůrková
z Centra pro rodinu Uherský Brod
(přibližná délka setkání 60 minut)
Zelený čtvrtek
Mše svatá na památku večeře Páně - začíná Velikonoční třídení
Velký pátek
Křížová cesta za mládež (Společenství mladých)
Památka umučení Páně
Bílá sobota
Dnes církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu.
Mše svatá - obřady velikonoční vigilie, při níž pokřtění slavnostně obnoví své křestní sliby
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše svatá
Mše svatá
Velikonoční svátostné požehnání
Doba velikonoční končí svatodušní nedělí - 4. června 2017.

čtvrtek 15. 6.
17.00 hodin

Slavnost Těla a Krve Páně
Mše svatá ze slavnosti
Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb
a akcí. Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách.
Do 3. neděle postní (19. března 2017), prosím, nahlaste v zákristii nemocné k předvelikonoční návštěvě. Termín návštěvy
bude ještě upřesněn.

Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov.
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Mošťková a Bronislava Jakoubková pod vedením P. Ladislava Kunce.

Webové stránky naší farnosti: www.vlcnov.farnost.cz
Své příspěvky a komentáře můžete posílat na adresu redakce:
jakob.redakce@seznam.cz
Tisk: www.vydavatelstvibrazda.cz

Požehnané dny doby postní,
které nás přivedou k radostné obnově našeho křtu
a k oslavě Kristova vítězství nad smrtí
přeje P. Ladislav
Autoři fotografií:
Člověk a víra - Martina Mošťková: titulní strana, 12, 15, 16
Martina Mošťková: 16
Pavel Ingr: 5, 7
Jan Zemek: 2
P. Ladislav Kunc: 4, 20
vlčnovskou rozetu graficky zpracoval Josef Knotek

