1.dubna - 7. dubna 2019, DOBA POSTNÍ Žaltář IV.týdne
Den

Liturgická oslava

Místo

Čas
16:00

Pondělí
1.4.

Pondělí
po 4.neděli postní

Úterý
2.4.

Úterý
po 4.neděli postní
Připomínka

Středa
3.4.
Čtvrtek
4.4.

za † Antonína a Marii
Štramberské, † 2 syny,
ochranu Boží a Panny Marie
pro živou rodinu a za duše
v očistci /o.Petr/
mše svatá /o.Petr/

St. Jičín

17:00

Středa
po 4.neděli postní

St. Jičín

16:20
17:00

Čtvrtek
po 4.neděli postní

Petřkovice

16:00

mše svatá

Připomínka sv. Izidora,
biskupa a učitele církve

St. Jičín

17:00

za živé a † dobrodince

9:00

mše sv. v pečovatelském domě

sv. Františka z Pauly,
poustevníka

Sobota
po 4.neděli postní

5. NEDĚLE
POSTNÍ

za † rodiče Frydrychovy,
† syna, dceru, 2 zetě a duše
v očistci /o.Petr/
pobožnost křížové cesty
na úmysl otce biskupa
+ po mši sv. modlitební společenství

St. Jičín

15:30
16:20
17:00

Připomínka sv. Vincence
Ferrerského, kněze

1.sobota v měsíci

Neděle
7.4.

/o.Pawel/

16:00

1.pátek v měsíci

Sobota
6.4.

17:00

pohřeb – Pavel Prašivka

Loučka

Pátek
po 4.neděli postní
Pátek
5.4.

St. Jičín

Úmysl mše svaté

Bernartice

17:00
17:30

St. Jičín

8:00

Bernartice

17:30

St. Jičín

7:45

svátost smíření
pobožnost křížové cesty
dětská mše svatá
na poděkování Pánu Bohu
za přijaté milosti, dar zdraví,
† manžela a za živé rodiny
pobožnost křížové cesty
mše svatá /o. Jiří/
na poděkování Pánu Bohu
a Panně Marii za přijatá
dobrodiní a Boží požehnání
pro celou rodinu /o.Petr/
mše svatá /o. Jiří/
na poděkování za přijaté
milosti, za Boží vedení
a ochranu Panny Marie pro
živé rodiny a duše v očistci
+ pobožnost křížové cesty
+ otevřena farní knihovna

sbírka na kostel
Bernartice
St. Lhota

8:45
9:15
10:45

pobožnost křížové cesty
mše svatá /o. Jiří/
mše svatá /o.Petr/
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4. neděle postní

18./ročník

X.

Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě.

Marnotratný syn
Dynamiku obrácení a pokání Ježíš úchvatně vylíčil

v podobenství „o marnotratném synu“,
kde středem je „milosrdný

otec“.

Marnotratný syn byl okouzlen klamnou svobodou.
- Bráníš se okouzlení bezbřehou svobodou, ke které láká
svět? - Ježíš nám dal pravou svobodu.

Marnotratný syn opustil otcovský dům.
- Proč se hříchem od Boha vzdaluješ? Necítíš se s Bohem v bezpečí a šťastně?

Marnotratný syn upadl do krajní nouze. - Hřích ti ubližuje. Vnímáš to?
- Ať ti tato nouze pomáhá hledat cestu zpět k Bohu.
Marnotratný syn zakusil hluboké ponížení, když musí pást vepře.
- Ďábel tě chce ponížit a přeje si, abys zůstal v blátě hříchu.

V Božích očích ale máš stále velkou hodnotu.
Marnotratný syn přemýšlel o tom, že ztratil všechno, co kdysi měl.
- Vnímáš, že hříchem ztrácíš Boží dobrodiní, které nemůže nic nahradit?

Marnotratný syn prožil lítost a rozhodnutí vyznat svou vinu otci.
- Je pro tebe vyznání hříchů projevem lítosti nebo spíš formálním gestem?

Marnotratný syn se rozhodl pro cestu zpátky k otci.
- Lítostí, vyznáním a pokáním se chceš skutečně vracet k Bohu?

Marnotratný syn zakusil velkodušné přijetí otcem.
- Prožíváš zpověď jako osobní setkání s milosrdným Otcem?

Marnotratný syn zakusil otcovu radost.
- Uvědomuješ si radost nebe z tvého obrácení?
/www.postnikapky.maweb.eu/

Svátost smíření podle marnotratného syna

Různá oznámení

Papež František nám připomíná jednu moc důležitou věc ke svátosti smíření,
a sice to, že ji nemáme prožívat s obavami jako cosi nepříjemného. Lehko se to
řekne, ale jak toho docílit?
Možná bude stačit, když si uvědomíme, že touto svátostí vlastně slavíme
a obnovujeme svůj vlastní křest, na který si sice osobně nepamatujeme, ale máme
možnost ho oslavovat a obnovovat skrze svátost smíření. Při zpovědi totiž
obnovujeme křestní milost, kterou jsme ve křtu dostali, obnovujeme Boží dary,
které nám Bůh ve křtu dal a my je jako marnotratní synové promarnili.
Přistupujme tedy k této svátosti s radostí a očekáváním, jako by to byla malá
slavnost. Možná nám pomůže i to, když si uvědomíme, že na nás ve zpovědnici
čeká kněz, který nám zprostředkovává otevřenou náruč milujícího otce.
Otce, který vyhlížel svého syna ne proto, aby mu vyhuboval, ne proto,
aby mu připomněl jeho selhání a vyslechl si jeho pokorné doznání, ale proto,
aby ho objal a dal mu zpět to, co ve světě ztratil, a to je vědomí toho,
že je jeho milovaným synem.

Národní pochod pro život a rodinu 2019
PRAHA, sobota 27.4.2019
Přijeďte na každoroční manifestaci všech, kdo věří, že každé počaté dítě má
dostat šanci. Pomozte nám změnit Českou republiku, aby každá rodina mohla děti
přijímat s radostí. Nevnucujeme zákazy. Nabízíme řešení.
Program (vstup zdarma)
10:30 Pražský hrad – katedrála - pontifikální mše svatá
(vzhledem k bezpečnostním kontrolám doporučujeme přihlášení)
12:30 Klárov - park před stanicí metra Malostranská
- oběd pro přihlášené, program pro děti a dospělé
14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy
na trase Klárov - Národní třída - Václavské náměstí
16:00 Zakončení u sochy sv. Václava
Přihlášení
Děti mohou onemocnět, manžela rozbolí záda nebo to prostě jen nevyjde.
Odhlášení není problém. Brzkým přihlášením nám ale velmi ulehčíte přípravu.
Zajistíme Vám přednostní bezpečnostní kontrolu při vstupu na Pražský hrad.
Pro přihlášené bude připraven oběd (klobása, chleba) a bagety.
Uvítáme dar 85 Kč za oběd a 55 Kč za bagetu. Za děti neposílejte nic.
Doprava do Prahy a zpět
Vlaky a autobusy hradíme bez ohledu na počet cestujících. Pokud tuto nabídku
upřednostníte, pomůžete nám snížit celkové náklady. Časy odjezdů budou ještě
upřesněny. Spoje ze směru: Ostravsko, Valašsko, Střední Morava, Jižní Morava, aj.
Více informací a přihlášení na https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot.

