
 

 

 
Drazí farníci,  
v objetí mateřské náruče Panny Marie jsme společně vstoupili 

do nového roku. Pozvolna opouštíme mimořádné dny vánočních svátků, 
které nám svojí hřejivou radostí připomenuly zázračné tajemství našeho 
života: Bůh je nám stále na blízku, On se stal jedním z nás, ničeho se 
nebojme… Přeji celé farnosti, ať v našich srdcích co nejdéle zní tato 
radostná zvěst evangelia. 

Letošní silvestrovskou noc jsem prožil na mariánském poutním místě 
na Provodově, kde v závěru mše svaté místní pan farář přednesl 
netradiční novoroční přání. Kéž nám jsou také tato slova povzbuzením 
do všech všedních dnů, které jsou před námi. 

Irské novoroční přání 

Abys zůstal ušetřen každého utrpení – to ti nepřeji: 
ani to, aby tvá další cesta byla samá růže 
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza, 

bys nezakusil nikdy žádnou bolest, - 
ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji. 

Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, 
bolest a úzkost tě uvedou do společenství 

s Marií a Dítětem a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou. 

Mé přání tobě zní spíš takto: 
Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci 
drahocennou vzpomínku na dobré věci svého života: 

abys vždy statečně obstál ve své zkoušce, 
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou, 

když vrchol, k němuž nutno vystoupit, 
se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí v tmách: 

aby Boží dary v tobě rostly 
a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, sílu 

v duše těch, k nimž tě pojí láska: 
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abys měl vždy přítele, jenž je opravdový 
a je hoden tvého přátelství, jenž to dodá důvěry, 

když ti síly slábnou a nedostává se ti světla: 
abys vytrval vždy v bouřích, a dosáhl tak výšin: 

aby v radosti i bolesti provázel tě stále 
láskyplný úsměv vtěleného Slova 

a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska, 
jak On si to s touhou přeje - kvůli tobě. 

 Pravidelné pastorační aktivity na měsíc leden 
 

 Příležitost k soukromé adoraci 
Každý ČT od 15:45 – 19:00. Prosím zapisujte se na připravený rozpis. 

 Setkávání seniorů na Chamartinu 
PO 14. 1., PO 28. 1. vždy v 10:00. 

 Náboženství pro dospělé 
Pokračujeme v tématu „Svátosti církve“ – aktuálně, svátost eucharistie. 
Setkání proběhne ve ST 16. 1. v 19:30 v čajovně. 

 Mimořádná pastorační aktivity 
 

 Farní ples 
Přijměte srdečné pozvání na letošní Farní ples, který se uskuteční 
v sobotu 19. 1. od 19:00 na sokolovně. 

 Adorační den naší farnosti 
8. leden je dnem, kdy je naše farnost ve spojení s modlitbami 
bohoslovců v kněžském semináři v Olomouci. Od 10:00 do 16:30 
budete mít příležitost přicházet do kostela k soukromé modlitbě 
zvláště s úmyslem za nová povolání ke kněžské službě. V 16:30 
zakončíme tento den společnou adorací a následně mší svatou 
od 17:00. 

 Setkání pastorační a ekonomické rady 
ST 30. 1. Od 19:30 na faře v čajovně. 

 



 
POŘAD BOHOSLUŽEB  

leden 2019 

NE 6.1.. 10:30 
Slavnost Zjevení Páně 
Za farnost 

PO 7.1. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

ÚT 8.1. 17:00 
Adorační den farnosti (adorace 10:00 – 16:30) 
Mše svatá s prosbou za rodiny a za dar povolání 
k zasvěcenému životu a ke kněžské službě 

PÁ 11.1. 18:00 Za + manžela a za celou * a + rodinu 

SO 12.1. 18:00 Mše svatá v Kelčanech 

NE 13.1. 10:30 
Svátek křtu Páně 
Za + Františka a Josefa Škareckých a za celou * rodinu 

PO 14.1. 18:00 Za + rodiče Mívaltovy, s prosbou o dar zdraví a Boží 
požehnání pro * rodinu 

ČT 17.11. 18:00 
Za + rodiče Kučerovy, + manžela, + sestry, za celou * a + 
rodinu 

NE 20.1. 10:30 2.neděle v mezidobí 
Za celou * a + rodinu 

PO 21.1. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 25.1. 18:00 Svátek obrácení sv. Pavla 
Za + rodiče Štěpánovy, + dceru a za * a + rodinu 

SO 26.1. 18:00 Mše svatá v Kelčanech 

NE 27.1. 10:30 4.neděle v mezidobí 
Za farnost 

PO 28.1. 18:00 Za + manželku, + Karla Pavku a za celou * a + rodinu 


