PÍSMO SVATÉ NA KAŽDÝ DEN
NE – 28. dubna
„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“
2. neděle velikonoční
(z Jan 20,19-31)
PO – 29. dubna Bůh je světlo a tma v něm vůbec není. Dokážu se radovat
v přítomnosti tohoto „světla“?
(z 1Jan 1,5-2,2)
ÚT – 30. dubna Musíte se narodit znovu. Ježíš chce i po mně, abych byl
ve světě přítomen zcela novým způsobem: dokázat začít znovu.
(z Jan 3,7-15)
ST – 1. května „Copak to není syn tesařův?“ Dávám druhým lidem prostor
pro to, co v nich vyrostlo a vykvetlo?
(z Mt 13,54-58)
ČT – 2. května Otec miluje Syna. Vzájemná láska Otce a Syna je láska
bez hranic a do toho vztahu jsem pozván i já.
(z Jan 3,31-36)
PÁ – 3. května „Tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě?“ Toužím Ježíše
poznávat hlouběji a více?
(z Jan 14,6-14)
SO – 4. května Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. Vesluji někdy
„proti větru”?
(z Jan 6,16-21)
NE – 5. května
„Pane, ty víš všechno - ty víš, že tě miluji.“
3. neděle velikonoční
(z Jan 21,1-19)
PO – 6. května „Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající
pro život věčný.“ Ježíši záleží na tom, čím sytím srdce.
(z Jan 6,22-29)
ÚT – 7. května „Co dokážeš?“ Je pro mě těžké přijmout Ježíše bez podmínek?
(z Jan 6,30-35)
ST – 8. května „Kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu.“ Touha Boha je, aby
nikdo nebyl ztracen.
(z Jan 6,35-40)
ČT – 9. května „Kdo věří, má život věčný.“ Co je víra? Credo (věřím) pochází
z latinského „dávám srdce“. Ve víře jde o vztah, nejen o teoretické vědomí.
(z Jan 6,44-51)
PÁ – 10. května „Kdo jí mne, bude žít ze mne.“ Je můj život odrazem Života,
kterým se sytím?
(z Jan 6,52-59)
SO – 11. května „Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život.“ Jaké
plody jsou z mých myšlenek, slov a skutků?
(z Jan 6,60-69)
NE – 12. května
„Moje ovce slyší můj hlas.“
4. neděle velikonoční
(z Jan 10,27-30)
PO – 13. května „Já jsem dveře k ovcím.“ Vešel jsem už těmito „dveřmi“, které
jsou stále otevřené všem?
(z Jan 10,1-10)

ÚT – 14. května „Zůstaňte v mé lásce.“ Žít s vědomím bezpodmínečné Boží
lásky, je život v plnosti.
(z Jan 15,9-17)
ST – 15. května „Kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal.“ Jak vnímám
vztah Otce a Syna?“
(z Jan 14,44-50)
ČT – 16. května „ Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“ Co, kdo, nás
může vzájemně rozdělit?
(z Řím 8,31b-39)
PÁ – 17. května „V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ V domě Otcem je
i pro mě připravené místo.
(z Jan 14,1-6)
SO – 18. května „Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba
ještě větší bude konat.“ Konat skutky jako Ježíš – ještě větší činy než Ježíš?
Prosím o to?
(z Jan 14,7-14)
NE – 19. května
„Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“
5. neděle velikonoční
(z Jan 13,31-33a.34-35)
PO – 20. května „Toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho
budu milovat a dám se mu poznat.“ Nacházím se v ohnisku velké lásky.
Nechávám se poznávat?
(z Jan 14,21-26)
ÚT – 21. května Ježíšovým přáním při rozloučení je: „Svůj pokoj vám dávám!“
Jeho pokoj není stavem, ale vztahem. Je plodem hlubokého přebývání v něm.
(z Jan 14,27-31a)
ST – 22. května „Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás.“ Nauč mě, Pane, co to
znamená zůstávat v tobě, a co znamená, že ty žiješ ve mně.
(z Jan 15,1-8)
ČT – 23. května „Vaše radost aby byla plná.“ Zakouším pravou, hlubokou,
vnitřní radost?
(z Jan 15,9-11)
PÁ – 24. května „Já jsem vyvolil vás.“ Ježíš si mě vyvolil! Naplňuje to mé srdce
úžasem? Je to pozvání k přátelství hlubokému a jedinečnému.
(z Jan 15,12-17)
SO – 25. května „Mne svět nenáviděl dříve než vás.“ Když zakusím odmítnutí,
nenávist, nemusím od toho utíkat, ale mohu to proměnit ve zkušenost, která posílí
můj vztah s Ježíšem.
(z Jan 15,18-21)
NE – 26. května
„Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém,
6. neděle velikonoční
ten vás naučí všemu.“ (z Jan 14,23-29)

VÝNOSY A ZÁMĚRY DOBROVOLNÝCH SBÍREK
31. 3. 8 602 Kč sbírka na běžné potřeby farnosti
47 000 Kč sbírka na misie v Paraguay (akce Misijní zákusek)
7. 4. 13 354 Kč sbírka na opravu fary
14. 4. 14 950 Kč sbírka na opravu farního kostela
20. 4. 5 050 Kč sbírka na chrámy ve Svaté Zemi
21. 4. 23 249 Kč sbírka na kněžský seminář
Děkuji za všechny Vaše dary
1. neděle v měsíci květnu – sbírka na opravu fary
2. neděle v měsíci květnu – sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit
3. neděle v měsíci květnu – sbírka na opravu farního kostela
4. neděle v měsíci květnu – sbírka křesťanům v zemích Blízkého východu

ÚT – 7. května

ŠK18:00

ST – 8. května

V 8:00

ČT – 9. května

ŠK18:00

PÁ – 10. května
SO – 11. května

ŠK 7:00
ŠK 8:00
Š 7:00

NE – 12. května
4. neděle velikonoční

POZVÁNÍ
Národní pouť do Říma
K 30. výročí kanonizace svaté Anežky České se uskuteční ve dnech
11. až 13. listopadu 2019 pouť do města jejího svatořečení. V rámci biskupství
ostravsko-opavského se lze k této Národní pouti přihlásit na webové adrese:
www.doo.cz/pout, nebo u poutního referenta na tel. čísle 728 933 183

APOŠTOLÁT MODLITBY

květen

Evangelizační úmysl Církev v Africe – kvas jednoty – za církev v Africe, aby se
přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje
pro celý tento světadíl.
Národní úmysl – Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti
a vzájemného přijetí.

NE – 28. dubna
2. neděle velikonoční
ÚT – 30. dubna
ST – 1. května
sv. Josefa dělníka
ČT – 2. května
sv. Atanáše
PÁ – 3. května
sv. Filipa a Jakuba
SO – 4. května

Š 7:00
V 8:45
Š 10:30
ŠK18:00
V 8:00
ŠK18:00

NE – 5. května
3. neděle velikonoční

Poděkování za dar života, víry a rodiny
Za Jana Tomise, manželku a rodiče
Za farníky
Za Boženu Javorkovou,
manžela, zetě a duše v očistci
Za Františka Tvardka,
manželku, zetě, živou a † rodinu

Ke cti NSJ od ctitelů

ŠK 8:00

Za členy sdružení Eucharistická hodina
Za Aloise a Miladu Urbancovy,
rodiče a sourozence
Za † Bohumila Řepiského,
jeho rodiče Marii a Jana
Za farníky

V 8:45
Š 10:30

ÚT – 14. května
sv. Matěje
ST – 15. května
ČT – 16. května
sv. Jana Nepomuckého
PÁ – 17. května
SO – 18. května

ŠK18:00
V 18:00
ŠK18:00

Na poděkování za 60 let života

ŠK 7:00

Za Ludvíka Buzka a rodiče
Za živou a † rodinu Pituchovu
a duše v očistci
Za Břetislava Slívu
Na poděkování za 70 let života,
s prosbou o sílu do dalších let,
o Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
Za farníky
Za rodinu Teleckých a rodinu Šebestovu
Za Jaroslava Šína a rodinu
Za † sourozence Hukovy, strýce Vladimíra
Za Marii Výchopňovou a manžela
Na poděkování za 85 let života,
všechny blízké † i živé
Za Josefa Kopeckého, živou a † rodinu
Za Libuši,
Žofii, Františka a Bedřicha Mokrošovy
Za farníky

ŠK 8:00
Š 7:00
V 8:45
Š 10:30

PO – 20. května

ŠK18:00

ST – 22. května

V 18:00

ČT – 23. května

ŠK17:00

PÁ – 24. května

ŠK 7:00

SO – 25. května

Za živé a † členy 4. růže živého růžence

ŠK 7:00

Š 7:00

Š 10:30

NE – 19. května
5. neděle velikonoční

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH

V 8:45

NE – 26. května
6. neděle velikonoční

Za Jana Revendu, živou a † rodinu
K poctě Panny Marie
Za 9. růži živého růžence
Za Jana a Marii Stavinohovy,
za živou a † rodinu
Za živou a † rodinu Hájkovu,
Kuchařovu a Špetíkovu
Za Štěpánku Kubínovou,
manžela, zetě a vnučku
Za Augustina a Žofii Vaškovy,
syna Břetislava a rodinu
Za farníky
Za † Zdeňka Stacha,
rodiče Stachovy a Hurtovy
Za † Františka a Zdenu Brháčkovy,
zetě a živou rodinu

ŠK 8:00
Š 7:00
V 8:45
Š 10:30
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