
 

 

 

Drazí farníci,  
na měsíc říjen 2019 papež František vyhlásil mimořádný misijní měsíc. 

Také náš arcibiskup Jan nás vyzval, abychom se během celého roku na tuto 
událost jako farní rodina připravovali. Obracím se na vás s prosbou: přemýšlejme 
prosím o tom, co bychom jako farní společenství mohli v těchto intencích 
naplánovat a společně zrealizovat. Zásadní otázka zní, jakým způsobem druhého 
člověka pozvat k víře? Podílet se na předávání daru víry je jistě úkol nesnadný, 
ale pevně věřím v Pánova slova:  

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům 
a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 
a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem 
s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ 

Předkládám první impuls na tento měsíc. Jedná se o slova Papeže Františka 
ze spisu Evangelii Gaudium „Radost evangelia“. V následující myšlence nás 
František povzbuzuje k pozornosti vůči trpícím a nemocným. Zkusme si udělat 
pro tento měsíc, konkrétní předsevzetí právě v oblasti skutku milosrdenství vůči 
těm, kterých se dotýká životní kříž. 

Evangelii Gaudium: 

Čl. 270: Někdy cítíme pokušení být křesťany, kteří se drží v bezpečné 
vzdálenosti od Pánových ran. Avšak Ježíš chce, abychom se dotýkali lidské bídy, 
trpícího těla druhých. Očekává, že přestaneme hledat osobní či společné úkryty, 
které nám umožní zachovávat si odstup od lidského dramatu, a odhodláme se 
opravdu vstoupit do kontaktu s konkrétní existencí druhých a zakusíme moc 
něhy. Když tak učiníme, život se nám vždy úžasně zkomplikuje a intenzivně 
pocítíme, že jsme lid, že patříme k lidu. 

P. Jan Liška 
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 Pravidelné pastorační aktivity 
 
 Setkávání seniorů na Chamartinu 

PO 11. 2.; PO 25. 2. vždy v  10:00. 
 Náboženství pro dospělé 

ST 6. 2. v 19:30, téma „Mše svatá“. 
 Přípravy ke sv. biřmování 

NE 3. 2., NE 17. 2. v 14:00 na faře. 
 Setkání pastorační rady 

ST 20. 2. v 19:30 na faře. 
 Čtvrteční eucharistické adorace 

Každý čtvrtek od 15:45 do 19:00. Prosím zapisujte se na připravený 
rozpis.  

 Úklidová služba 
  9. 2. Bělíková Anna, Mezihoráková Františka, Lopraisová Františka 
16. 2. Mívaltová Marie, Niklová Anna, Spáčilová Jarmila 
23. 2. Belková Marie, Raiskubová Aloisie, Raiskupová Marie 

 Nedělní čtení 
  3. 2. manželé Martinkovi 
10. 2. manželé Němcovi 
17. 2. Juřík František, Juříková Věra 
24. 2. manželé Peřinovi 

 Mimořádná sdělení 
 

 Změna času mší svatých v Kelčanech 
Do odvolání od soboty 9. 2. budou mše svaté v Kelčanech slaveny již 
od 17:00. 

 Udělování svátosti nemocných 
Svátost nemocných budu udělovat při mši svaté 11. 2. v den památky 
Panny Marie Lurdské. Mše svatá bude slavena již od 17:00. 

 Přehled hospodaření naší farnosti 
Během tohoto měsíce k vám doputuje přehled hospodaření za rok 
2018. 
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NE 3.2. 10:30 

4.neděle v mezidobí 
Za + manžela Josefa Lukeše, dvoje + rodiče s prosbou o 
dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu 

PO 4.2. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 8.2. 18:00 
Za + rodiče Mezihorákovy, Bystřické, + prarodiče, a s 
prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu 

NE 10.2. 7:30 
5.neděle v mezidobí 
Za farnost 

PO 11.2. 17:00 
Památka Panny Marie Lurdské 
Za * a + rodinu Rybovu, Kopřivovou a Martinákovu 

PÁ 15.2. 18:00 Za + rodiče Fróbovy a za celou * a + rodinu 

NE 17.2. 10:30 

6.neděle v mezidobí 
Za manžele Somrovi, + syny s prosbou o dar zdraví a 
Boží požehnání pro * rodinu 

PO 18.2. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 22.2. 18:00 
Svátek Stolce sv. apoštolů Petra a Pavla 
Za + rodiče Novákovy a Brhelovy a za celou * a + rodinu 

NE 24.2. 7:30 
7.neděle v mezidobí 
Za + manžela, + rodiče z obou stran. Na poděkování za dar 
zdraví s prosbou o Boží požehnání pro celou * rodinu 

PO 25.2. 18:00 Za nemocné v naší farnosti 


