24. 03. 2019
Ježíš jde se mnou-k dnešním lidem
Začíná nový den. Ježíš
ho chce prožít ve mně.
On se neuzavřel, ale
chodil mezi lidmi.
Se mnou je mezi
dnešními lidmi.
Setká se s každým, kdo
vstoupí
do mého domu,
s každým, koho potkám
na ulici.
Všichni budou těmi, které se vydal hledat.
Každého z nich přišel zachránit.
Bůh mě ponechává ve světě, aby tu mohl být se mnou.
A nic mi nemůže zabránit, abych já byla s Bohem - vždyť všechno se může stát setkáním s ním.
Podobně jako dítě v náručí své matky - i když právě procházejí davem, dítě s ní není o to méně.
Ježíš je vysílán do světa neustále.
Nehrajme si na schovávanou,
jako bychom nebyli Božími vyslanci v tomto světě.
V průběhu dne, který právě začíná, je Ježíš neustále vysílán
ke všem lidem naší doby, v mém městě i na celém světě.
Vlny jeho lásky se vydávají až na konec země
a dospějí až na konec časů skrze bližní,
kterým posloužím a které budu milovat a zachraňovat spolu s ním.
Buď požehnán tento nový den,
který se stává Vánocemi pro zemi,
protože ho ve mně přichází prožít Ježíš.
(Zpracováno podle knížky Madeleine Delbrelové,
Člověk mezi vírou a ateismem),

Pozvání pro mládež:
Ve dnech 5. 4. - 7. 4. 2019 proběhne ve Frýdku diecézní setkání mládeže
s otcem biskupem BISCUP 2019. Více informací a registrace je
na diecezko.doo.cz
Farní oznámení:

 PRODEJ DVD:
DVD z pohřbu otce děkana jsou již k dispozici na faře, můžete si je
vyzvednout v úředních hodinách, cena 70 Kč
 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:
Vede P Anton Verbovský CSsR, 4. postní promluva ve mších sv. ve
FK. Výtěžek nedělních sbírek ve Farním kostele bude věnován na
podporu kláštera redemptoristů na Ukrajině. Jste srdečně zváni.
 POZVÁNÍ NA KŘÍŽOVOU CESTU RODIN NA HUKVALDECH:
Ne 24.3 v 15.00 hod začne křížová cesta rodin mezi Kozlovicemi a
Hukvaldami-naproti restauraci Mlýn. V případě deštivého počasí se
akce ruší. Více informací manželé Ligočtí 721 162 136 nebo Bužkovi
725 021 408.

 POSTNÍ ČTVRTKY:
promítání křesťanských filmů v 17.00 hod., 28.3. O bozích a lidech oceněný film - slovenské titulky, 04.04. – Chatrč, 11.4. - Dokument Svatá Terezie od Dítěte Ježíše

 PŘEDNÁŠKA-ŽIDOVSTVÍ:
St 10. 04. v 18.00 hod, KLD, přednáší P. Mgr. Roman Macura,
vstupné dobrovolné. Přednáška je v rámci trilogie Židovství,
Křesťanství a Islám.
 POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU:
Út 30 04. od 17.30 hod, KLD, téma: Strach a jak mu čelit, přednáší P.
Dr. Daniel Vícha, vstupné dobrovolné, viz plakáty.

 PŘIPOMÍNÁME:
každé pondělí v kostele sv. Jakuba od 19.00 do 21.00 hod. je výstav
Nejsvětější Svátosti Oltářní
 ADORACE 24 HOD PRO PÁNA:

V pátek adorace u SVJ od 19.00 do 22.00. V sobotu od 8.00 do
17.00 hod. Příležitost ke sv. smíření od 8.30 do 11.00 a od 15.00 do
17.00 hod. Z toho důvodu nebude tento čtvrteční adorace a zpověď.

POZVÁNÍ
NA
VÝSTAVU
VELKOFORMÁTOVÝCH
FOTOGRAFIÍ:
Do čt 11 04. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, otvírací doba:
út-so 8.15-12.15 hod, 13.15-17.15 hod, ne 13.00-18.00 hod, snímky
od fotografů Spolku Člověk a víra.
 TERMÍNY PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA NA FAŘE V MÍSTKU:
Mladší děti 15. 07-19.07 2019, starší děti 22.07-26. 07. 2019.

 Zájezd do Hovězí byl skvělý. Myslím, že jsme si to všichni do jednoho
maximálně užili. Program byl zajímavý, navazující, nálada neustále
nadmíru dobrá. Myslím, že zájezdy organizované paní Janou mají
vysokou úroveň.
Ivana Bužková

