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duben 2015

duben v naší farnosti
Tento měsíc začínáme „Svatým týdnem“, ve kterém
si připomínáme nejdůležitější události naší spásy.
Vrcholí postní doba a my vstupujeme do Velikonoc.
Intenzivně prožíváme velikonoční tajemství.
Zelený čtvrtek má dva ústřední body - dopoledne se
kněží setkávají v katedrále se svým biskupem a obnovují
své kněžské závazky. Při této bohoslužbě se světí svaté
oleje, které kněží po bohoslužbě odnášejí do svých
farností, aby jimi udělovali svátosti. Jakoby symbolicky z jednoho místa (kde je
biskup) - z katedrály - se rozlévá proud milosti a zasahuje i ten poslední kostel
v diecézi. Při večerní bohoslužbě ve farnosti slavíme narozeniny mše svaté.
Uvědomujeme si lásku Pána Ježíše, která jde do krajnosti. Láska, která se nedívá
na sebe, ale která slouží. Čte se evangelium o umývání nohou - to, co Ježíš vykonal
před ustanovením Nejsvětější svátosti. Tímto skutkem nás také vyzývá ke službě.
Po této bohoslužbě je možné prodlévat na modlitbách před naším Pánem.
Velký pátek je dnem přísného postu. Rozjímáme o utrpení Krista, jeho smrti
na kříži. Je to den, kdy se neslaví mše svatá. Odpoledne se věřící se shromažďují
k „velkopátečním obřadům“. Slyší Boží slovo o utrpení Pána Ježíše, uctívají svatý kříž
a přijímají svaté přijímání.
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Bílá sobota je také vážným dnem, kdy se neslaví mše svatá. U Božího hrobu
uvažujeme o tajemství smrti.
V sobotu večer po západu slunce se slaví nejslavnější
liturgie - velikonoční vigilie. Ta patří již do následující
neděle. Při této liturgii si připomínáme Kristovo vítězství
nad smrtí, Jeho slavné vzkříšení. Žehná se oheň,
zapaluje se velikonoční svíce - paškál, vnáší se
do chrámu a naslouchá se Božímu slovu, světí se křestní
voda, obnovují se křestní závazky.
Jsou-li katechumeni, právě při této bohoslužbě přijímají
svátost křtu i biřmování. Slaví se eucharistie.
Tak křesťané vstupují do velikonoc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, oslaví
31. března tohoto roku 25. výročí své biskupské konsekrace. Veden touhou
poděkovat Bohu i panu kardinálovi za jeho dlouholetou obětavou službu naší
arcidiecézi zvu všechen klérus i Boží lid naší místní církve ke společnému díkůvzdání –
slavení Eucharistie. Jubilant bude předsedat slavnostní bohoslužbě v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu oktávu velikonočního, 11. dubna 2015
od 10.00 hodin.
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Připojujeme se k blahopřání a přejeme panu kardinálovi pevné zdraví
a Boží požehnání. Pan kardinál Vlk byl vícekrát hostem v naší farnosti při různých
příležitostech. Prosím, abyste na něj vzpomněli v modlitbě!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Se změnou času budou večerní bohoslužby v naší farnosti začínat v 18:00 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Od neděle Zmrtvýchvstání 5. dubna
budou pravidelné bohoslužby v kostele
sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti

-

každou neděli od 15:00 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výročí úmrtí kněží působící v naší farnosti:
23. 4. 1832 zemřel Václav KLAMMER, farář v Boroticích *1768

R.I.P.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------V pondělí 6. 4. 2015 poděkujeme při mši svaté v Novém Kníně za 50 let
společného života manželů Matějíčkových. Děkujeme a blahopřejeme!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přeji všem radostné svátky velikonoční.

Žehná P. Josef Andrejčák O.Cr.
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