ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
31. 12. 2017 – 7. 1. 2018
dat

31.12.

1.1.

den

NEDĚLE
Svátek sv. rodiny
PONDĚLÍ
SLAVNOST MATKY
BOŽÍ PANNY
MARIE

úmysl mše svaté

hod

Za + Boženu Špalkovu, manžela, dvoje
rodiče a pravnučku Klárku
Poděkování za uplynulý rok a svátostné
požehnání

8:30
16:00
8:30

Za požehnání pro blízké a známé, jejich
obrácení a duše v očistci

13:00

Novoroční výšlap od Čtyř lip

18:00

Za požehnání pro blízké a známé, jejich
obrácení a duše v očistci

2.1.

Zasvěcený svátek
ÚTERÝ
Památka sv. Basila
Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů
a učitelů církve
STŘEDA

3.1.

Nejsvětějšího jména
Ježíš

18:00
Henčlov

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

4.1.

ČTVRTEK
Po vánočním oktávu

17:00

Za + Františka a Marii Ticháčkovi,
živ. a rod.

15:00
17:30

Výstav eucharistie a zpovídání

5.1.

6.1.

PÁTEK
VIGILIE
SLAVNOSTI
ZJEVENÍ PÁNĚ
První pátek v měsíci

Za členy tovačovského sboru,
jich živ. a + rod.

18:00

(na poděkování za benefiční koncerty, kterými
tovačovský sbor pomáhá opravě kostela)

SOBOTA
SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ

8:00

Růženec a rozjímání na první sobotu

Zasvěcený svátek

8:30

Za + Klárku Zbožínkovou a živ. rodinu

První sobota v měsíci
7.1.

NEDĚLE
KŘTU PÁNĚ

Na poděkování za 70 let života s prosbou o
další Boží požehnání a ochranu, za + Annu
Zavřelovu, živ a + rod.
Liturgie večerních chval (nešpory)

8:30
17:00

Hojnost Božího požehnání do nového roku 2018
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz
7. 1. – 14. 1. 2017
dat

7.1.

8.1.
9.1.
10.1.
11.1.

12.1.

13.1.

den

NEDĚLE
KŘTU PÁNĚ
PONDĚLÍ
1. týdne v mezidobí
ÚTERÝ
1. týdne v mezidobí
STŘEDA
1. týdne v mezidobí
ČTVRTEK
1. týdne v mezidobí

hod

úmysl mše svaté

8:30

Na poděkování za 70 let života s prosbou o
další Boží požehnání a ochranu, za + Annu
Zavřelovu, živ a + rod.

17:00

Liturgie večerních chval (nešpory)
Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny
Za požehnání pro blízké a známé, jejich
obrácení a duše v očistci
Za požehnání pro blízké a známé, jejich
obrácení a duše v očistci
Za požehnání pro blízké a známé, jejich
obrácení a duše v očistci
Výstav eucharistie
Za požehnání pro blízké a známé, jejich
obrácení a duše v očistci
Společenství dětí a rodičů na faře

18:00
18:00
18:00
18:00

PÁTEK
1. týdne v mezidobí

17:00

Mše pro děti

Po mši

18:00

SOBOTA
Sobotní památka Panny
Marie
NEDĚLE
2. v mezidobí

8:00

Za požehnání pro blízké a známé, jejich
obrácení a duše v očistci

8:30

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

17:00

Liturgie večerních chval (nešpory)

14.1.
Měsíční sbírka na
opravu kostela

Modlitba před volbami podle slov profesora Halíka (podle Katolický týdeník č. 1):

Bože, prosíme Tě,
očisti sídlo českých králů
od zápachu kořalky,
nikotinu,
vulgarit,
lží a arogance.
Ať přijde čas slušnosti,
čas úcty k pravdě a spravedlnosti,
čas křesťanské moudrosti
a morální zodpovědnosti. Amen.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz
14. 1. – 21. 1. ledna 2018
dat

14.1.
15.1.
16.1.
17.1.

18.1.

den

hod

NEDĚLE
2. v mezidobí

8:30

PONDĚLÍ
2. týdne v mezidobí
ÚTERÝ
2. týdne v mezidobí
STŘEDA
Památka sv. Antonína,
opata
ČTVRTEK
Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

19.1.

PÁTEK
2. týdne v mezidobí

20.1.

SOBOTA
Sobotní památka Panny
Marie

21.1.

NEDĚLE
3. v mezidobí

úmysl mše svaté

17:00

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny
Liturgie večerních chval (nešpory)

17:00

Pobožnost svatého růžence

17:00

Pobožnost svatého růžence

17:00

Pobožnost svatého růžence

17:00

Pobožnost svatého růžence

17:00

Pobožnost svatého růžence

10:00

Za hasiče z Troubek a jejich rodiny, za
pozvané hosty a jejich rodiny, a +++

Po mši

Svěcení hasičského auta

17:00

Liturgie večerních chval (nešpory)

V době nepřítomnosti kněze kontaktujte pro případ zaopatřování nebo pohřbů kněze
z vedlejších farností Tovačov a Přerov. Na pohřeb je také třeba se domluvit, jestli může
v daný termín varhaník pan Burian a někdo z kostelníků. Telefonní čísla na kněze jsou
u kostelníků pana Kratochvila, Geryka nebo Cigánka.
V od svátku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, dne 18. ledna do 25. ledna přidejme do
svých modliteb úmysl za sjednocení křesťanů. V kancionále se nabízí modlitba č. 31.
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Nauka Církve o poměru katolíků k nekatolickým křesťanům vychází ze tří dokumentů Druhého
vatikánského koncilu (1962-1965), Věroučný dokument o Církvi - Lumen gentium (zkratka LG),
Dekret o ekumenismu – Unitatis reintegratio (zkratka UR) a Dekret o východních katolických církvích
– Orientalium Ecclesiarum (zkratka OE).
Dnes se nejdříve pozastavme nad tím, co učí Věroučná konstituce koncilu o církvi (Lumen gentium)
o tom, čím je Církev a kdo je to vlastně katolík:
Boží Syn se stal člověkem a jako Bůh a zároveň člověk přemohl smrt, vykoupil člověka
a přetvořil ho v nové stvoření (srov. Gal 6,15; 2 Kor 5,17). Když udělil svého Ducha bratřím
shromážděným ze všech národů, vytvořil z nich tajemným způsobem své tělo. V tomto těle se Kristův
život rozlévá do věřících, kteří se prostřednictvím svátostí tajemně spojují se Vzkříšeným. Ve křtu
jsme s Kristem jedním tělem (srov. 1 Kor 12,13), při přijímání eucharistie jsme mezi sebou také
spojeni v jedno tělo a to Kristovo (srov. 1 Kor 10,17; 12,27; Řím 12,5). Hlavou tohoto tajemného těla
je Kristus (srov. Kol 1,15-18). Kristus udržuje svou církev viditelně na zemi a jejím prostřednictvím
rozlévá pravdu a milost na všechny (1 Tim 3,15). Po svém zmrtvýchvstání ji odevzdal Petrovi jako
pastýři (srov. Jan 21,17) a ostatním apoštolům, aby ji šířili a řídili (srov. Mt 28,18). Tato Církev je
tak i dnes uspořádaná jako viditelná společnost je vedena i dnes Petrovým nástupcem a biskupy ve
společenství s ním. Kristus hlava Církve je svatý a bez poskvrny (Žid 7,26; 2 Kor 5,21), přišel
zachránit hříšníky (Žid 2,17), které ve svém těle Církvi shromažďuje. Tak je Církev zároveň svatá
i hříšná, potřebující stálé očišťování a proto jde trvale cestou pokání (tato slova najedeme v
dokumentu LG 7-8).
Bible i tradice učí, že Kristem zřízená Církev je nutná ke spáse. Proč? Protože Kristus sám je
jediným prostředníkem a cestou ke spáse a stává se pro nás přítomným právě ve svém těle, v Církvi.
On sám výslovným zdůrazněním nutnosti víry a křtu ke spáse potvrdil zároveň i nutnost Církve, kdo
které lidé vstupují křtem. Do Kristovy Církve jsou plně začleněni ti, kdo mají Kristova Ducha
a přijímají celé její zřízení a všechny prostředky spásy v ní ustanovené a v jejím viditelném organismu
se spojují s Kristem, který Církev řídí prostřednictvím papeže a biskupů. Kdo však nevytrvá v lásce,
nedosáhne spásy, i kdyby byl začleněn do Církve. Zůstane v ní sice tělem, ale ne srdcem. Pokud by
synové Církve nebyli jednotní ve svém smýšlení se smýšlením Krista, pokud by jejich slova a jednání
by odporovala Kristovu jednání, potom nejen že nebudou spaseni, ale budou souzeni o to přísněji
(tato slova najedeme v dokumentu LG 14, viz zkratky v úvodu).
Nyní se zastavme nad učením koncilu o nekatolících:
Věroučná konstituce koncilu o církvi (Lumen gentium 15) učí, že jsme spojeni s těmi, kdo jsou
pokřtěni, i když oni nevyznávají celou víru nebo nezachovávají jednotu společenství pod vedením
Petrova nástupce. I oni mají v úctě Písmo svaté jako směrnici života a projevují upřímnou
náboženskou horlivost. Někteří z nich také uznávají a přijímají svátosti. Někteří z nich navíc mají
biskupská zřízení, slaví eucharistii a uctívají panenskou bohorodičku Marii. S nekatolíky jsme spojeni
také společenstvím modlitby. Jsme s nimi také spojeni v Duchu Svatém, který v těchto nekatolických
společenstvích také působí posvěcující silou, dary a milostmi. Také bratři a sestry s těchto
společenství prolili statečně krev pro našeho Pána, podobně jako mučedníci Církve.
Koncilní dokument o Církvi uzavírá poukazem, že je to Duch Svatý, který působí jak
v katolících, tak i v nekatolících touhu a úsilí po pokojném zachovávání Kristova přání, vejít do
jednoty a sjednotit se pod vedením jediného pastýře.
Příště otevřeme stránky koncilního dekretu o ekumenismu, o podpoření obnovení jednoty mezi
všemi křesťany, protože toto si koncil vzal za jeden z hlavních úkolů.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
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21. 1. – 28. 1. ledna 2018
dat

21.1.

22.1.
23.1.
24.1.

25.1.

26.1.

27.1.

28.1.

hod

úmysl mše svaté

10:00

Za hasiče z Troubek a jejich rodiny, za
pozvané hosty a jejich rodiny, a +++

Po mši

Svěcení hasičského auta

17:00
18:00

Liturgie večerních chval (nešpory)
Na přijatý úmysl

17:00

Pobožnost svatého růžence

18:00

Na přijatý úmysl

18:00

Na přijatý úmysl

PÁTEK
Památka sv. Timoteje a
Tita, biskupů

17:00

Výstav eucharistie

18:00

Na přijatý úmysl

Mše pro děti

Po mši

Setkání dětí na faře

SOBOTA
Sobotní památka Panny
Marie

8:00

Na přijatý úmysl

den

NEDĚLE
3. v mezidobí
PONDĚLÍ
3. týdne v mezidobí
ÚTERÝ
3. týdne v mezidobí
STŘEDA
Památka sv. Františka
Sáleského, biskupa
ČTVRTEK
Svátek Obrácení
sv. Pavla

NEDĚLE
4. v mezidobí

(Feichten 1/40)

(Feichten 2/40)

(Feichten 3/40)

(Feichten 4/40)

(Feichten 5/40)

8:30

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

17:00

Liturgie večerních chval (nešpory)

Úmysly mší svatých na rok 2018 se budou zapisovat od pondělí 29. ledna. Mše se
slouží jak za zemřelé, tak i za potřeby živých, zvláště za rodiny, obrácení, dary Ducha Svatého,
za nemocné, Boží pomoc v různých potřebách atp. Sobotní mše svatá může být časově
posunuta podle potřeby rodiny, zvláště při různých výročích. Dar knězi za mši svatou se
předává v zákristii po skončení modliteb věřících po mši svaté (modlitba za kněze a modlitba
k Duchu Sv.). Výše daru je dobrovolná a neměla by být nikomu překážkou k tomu, aby se
mohla sloužit mše svatá na úmysl zadavatele. Ve farnosti je také zvykem přispět na službu
varhaníka, pokud je přítomen, zvláště v neděli. Mše za farníky je sloužena každý týden, jednou
v neděli, jednou ve všední den. Každou první sobotu je mše za členy živého růžence a jejich
rodiny, je vhodné, aby se této mše členové živého růžence také zúčastnili.
5

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
V od svátku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, dne 18. ledna do 25. ledna přidejme do svých
modliteb úmysl za sjednocení křesťanů. V kancionále se nabízí modlitba č. 31.

Z Dekretu o ekumenismu II. vatikánského koncilu vydaného 21.11.1964:
Jeden z hlavních úkolů II. vat. koncilu bylo podpořit obnovení jednoty mezi všemi křesťany. Pán
Ježíš založil jednu a jedinou Církev, přesto se více křesťanských společností vydává před lidmi za
pravé dědictví Ježíše Krista, vyznávají, že jsou všichni Ježíšovi učedníci, ale rozdílně smýšlejí, jako
by byl Kristus rozdělen. Toto dělení odporuje Kristově vůli, poškozuje hlásání evangelia a je
pohoršením světu. Pán věků začal v poslední době ve větší míře vzbuzovat v křesťanech navzájem
odloučených touhu po jednotě. Mezi odloučenými bratry vzniklo hnutí zvané ekumenické vyjadřující
touhu po jednotě, i když ji chápou různá společenství různě (srov. článek č. 1).
Nejvyšším vzorem jednoty je jednota osob v Nejsvětější Trojici. Otec, Syn a Duch Svatý, každý je
jiný a přitom všichni mají stejné smýšlené i vůli. Stejně tak se modlil i Ježíš za své učedníky: „Ať
všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil, že
ty jsi mě poslal“ (Jan 17,21) (srov. článek č. 2).
V Církvi už od počátku vznikaly určité roztržky, které už apoštol Pavel přísně kárá (srov. 1 Kor
1,11nn; 11,22). V pozdějších dobách vznikly rozsáhlejší spory a nemalé společnosti se odloučily od
plného společenství katolické církve, leckdy ne bez viny lidí z obou stran. Ti, kdo se nyní rodí
v takových křesťanských společnostech, nemohou být viněni z hříchu odloučení a katolická církev
k nim přistupuje s bratrskou úctou a láskou (ovšem ten, kdo opouští vlastní vinou katolickou víru ve
všem, co učí a k jakému životu vyzývá, se dopouští vážného hříchu proti jednotě; srov. KKC 817,
2089; srov. Kodex kanonického práva kánon 751). Je pravda, že mezi nimi a katolickou církví jsou
rozpory různého druhu jako v oblasti víry, tak i kázně, někdy dosti vážné. O jejich odstranění se snaží
ekumenické hnutí. Základem je však přesvědčení, že tato odloučená společenství nemají jednotu
takovou, jakou chtěl Kristus obdařit každého znovuzrozeného v jediném těle a v životě. Pouze skrze
katolickou církev, která je všeobecným nástrojem spásy, je dosažitelná plnost všech prostředků spásy.
Pouze apoštolskému sboru, jemuž stojí v čele Petr, svěřil Pán všechno bohatství Nového zákona, aby
ustanovil jedno Kristovo tělo na zemi (článek 3) To však neznamená, že by jiní křesťané nemohli být
spaseni, a mezi nimi nepůsobil Duch Svatý. Jen nemají všechno to, co ustanovil Ježíš Kristus.
Cesta k jednotě mezi křesťany začíná na prvním místě obnovou Církve v růstu věrnosti jejímu
povolání Ježíšem Kristem, je to cesta neustálé vnitřní reformy (srov. čl. 6). Obrácení srdce každého
věřícího ke Kristu je nezbytnou podmínkou jednoty. Od Ducha Svatého si musíme stále vyprošovat
milost upřímného sebezáporu, pokory, vlídné služby a bratrské velkodušnosti. Čím čistší život podle
evangelia, tím více se podporuje cesta k jednotě (srov. čl. 7). Mají se konat soukromé a společné
veřejné modlitby za jednotu (srov. čl. 8). Vzájemné pravdivé poznání vlastní tradice a následně i mezi
společenstvími křesťanů poctivým studiem je cestou k porozumění (čl. 9). Společná spolupráce
křesťanů na poli sociálním (srov. čl. 12).
Dokument o ekumenismu uzavírá že, je sice skutečností, že cesta k jednotě přesahuje lidské možnosti,
proto ovšem koncil skládá svou naději v Kristovu modlitbu za Církev, v lásku Boha Otce k nám
a v sílu Ducha Svatého: „Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vlita do srdce skrze Ducha
Svatého, který nám byl dán“ (srov. Řím 5,5). Dekret podepsal papež Pavel VI v listopadu 1964.
Kdybychom chtěli shrnout cestu k jednotě: Pevně a s dobrým poznáním stát v katolické víře
s tím, že víme, že katolická církev není jedna z mnohých, ale ta, která má plnost od Krista. Na druhé
straně mít postoj laskavého přijímání těch křesťanů a jejich společenství, kdo jsou mimo katolickou
církev, nesoudit je, společně se s nimi modlit a být stále otevření Kristu a jeho Svatému Duchu.
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21. 1. – 28. 1. ledna 2018
dat

28.1.

den

hod

úmysl mše svaté

NEDĚLE
4. v mezidobí

8:30

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny
Liturgie večerních chval (nešpory)
Na přijatý úmysl

17:00
29.1.

PONDĚLÍ
4. týdne v mezidobí

30.1.

ÚTERÝ
4. týdne v mezidobí

31.1.
1.2.

2.2.

STŘEDA
Památka sv. Jana
Boska, kněze
ČTVRTEK
4. týdne v mezidobí
PÁTEK
SVÁTEK UVEDENÍ
PÁNĚ DO CHRÁMU

4.2.

(Feichten 6/40)

Pobožnost svatého růžence
(Za nemocné, umírající a pracovníky
hospicové péče)
Na poděkování za dar života s prosbou
o dary Ducha Svatého, dar zdraví
a požehnání pro celou rodinu
Na přijatý úmysl

17:00

18:00
18:00

(Feichten 7/40)

15:00
Výstav eucharistie a zpovídání

-

17:30
18:00

Za manžele a manželky z Troubek

Po mši

Setkání dětí na faře

SOBOTA
První sobota v měsíci

16:00

Modlitba sv. růžence a rozjímání

Svatoblažejské
požehnání

17:00

Mše za členy živého růžence

8:30

Na přijatý úmysl

17:00

Liturgie večerních chval (nešpory)

První pátek
Svěcení hromniček

3.2.

18:00

NEDĚLE
5. v mezidobí

(Feichten 8/40)

První pátky a soboty v měsíci jsou vhodnou příležitostí k vykonání měsíční svaté zpovědi
a krátké duchovní obnově každého věřícího. Modlitba před vystavenou Nejsvětější svátostí
v pátek, modlitba růžence v sobotu, jsou prostředky k vlastnímu měsíčnímu usebrání
a zastavení. Zvláště rodiny, kde děti již byly u svatého přijímání by měly vykonat zpověď, jak
rodiče, tak i děti. Stejně tak i mládež sama i senioři.
V sobotu 3. 2. dopoledne bude brigáda na odnesení vánočních stromků a betléma.
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Svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný Hromnice - 2. února
Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria
a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali
Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok Simeon nazval „světlem k osvícení pohanů“. Tento
svátek je doprovázen žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení
svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v „temných chvílích života“, např. i při bouřce a v
nebezpečí, v nemoci a blízkosti smrti.
Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít
světlo života. To světlo svítí v temnotě, ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5)
Svátek Hromnic Řekové nazývají svátkem Setkání – Hypapanti, navazují na slova Simeona,
jenž dítě Ježíše nazývá „světlem k osvícení pohanů“. Teplé světlo svící při liturgickém
průvodu má být výstižným symbolem pro světlo vycházející z postavy Ježíše. V Římě toto
světelné procesí vytlačilo ohlušující a nevázaný pohanský průvod, tak zvané Amburbale.
Divoký řev pohanského světa se setkává se „světlem k osvícení pohanů“, s jemným
a pokorným světlem Ježíše Krista. Světelné procesí – viditelné střetnutí tmy a světla – nám má
dodat odvahu, abychom setkávání s Bohem nevnímali jako ztrátu času, nýbrž jako jedinou
cestu, která může temnotě a chaosu dát smysl.
(Zpracováno podle knihy Benedikt XVI., „Boží světlo v naší době“)
Žehnání (nejenom) dětí vkládáním rukou
Evangelista Lukáš nám vypráví příběh o požehnání. Když Maria s Josefem přinesli své
dítě do chrámu, setkali se tam se starcem Simeonem. Ten vzal dítě do náručí, aby je požehnal.
Když dítě, kterému Simeon požehnal, dospělo v muže, začalo žehnat ostatním dětem. Lidé se
zjevně domnívali, že tenhle Ježíš z Nazareta je skutečně požehnaný člověk. Proto mu přinášeli
své děti, aby na ně vkládal ruce a aby jim požehnal (srov. Mk 10,13-16). Vytušili totiž, že jeho
blízkost je pro jejich děti i pro ně samé blahodárná, že z něho vyzařuje požehnání, vstřícnost,
povzbuzení, život a láska. Ježíš na děti vkládal ruce.
V gestu vkládání rukou děti, ale nejen ony, zakouší nejen Božího Ducha a jeho
uzdravující moc, která do nich proudí, ale také jeho ochranu. Při všem, co poté děti konají, si
mohu být jist, že nad nimi sám Bůh rozevřel svou ochraňující dlaň. Vkládání rukou je
nejsilnější gesto požehnání. Díky němu můžeme zakusit na vlastním těle Boží lásku v podobě
něžného dotyku a proudění, které mnou prostupuje. Ježíš sám provází toto intenzivní gesto
požehnání dobrým slovem, zaslíbením.
Mnozí rodiče mají ve zvyku, než jdou děti večer spát, jim požehnat. Když je dítě malé,
vnímá v požehnání bezpečí a ochranu. Dítě tak může zakusit, že nad ním drží svou dobrou
ruku Bůh, že mu žehná a že je miluje. Proto bych rád povzbudil všechny matky a otce, aby
svým dětem žehnali, byť už i vyrostli v mladé muže a ženy. Tímto láskyplným gestem
signalizujeme druhému: „Jsi dobrý. Všeho protikladného v tobě se dotkla Boží láska. Patříš
Bohu. Jsi svobodný. Jsi pod Boží ochranou. Jdi svou cestou pod milujícím pohledem Boha,
který ti říká: ‘Vítej v tomto světě. Důvěřuj životu. Jdu s tebou.’“
(zpracováno podle knihy Anselma Grüna, „Jsi požehnáním“)
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz
4. 2. – 11. 2.2018
dat

4.2.

5.2.

6.2.

7.2.
8.2.

9.2.

10.2.

11.2.

den

úmysl mše svaté

hod

8:30

Na přijatý úmysl

17:00

Liturgie večerních chval (nešpory)

14:00

Pohřební mše sv. za + Josefu Bálintovou

18:00

Pobožnost svatého růžence
(Za nemocné, umírající a pracovníky
hospicové péče a za farníky)

18:00

Za snachu a vnoučata

18:00

Za + Jana Zatloukala, rodiče a sourozence
a duše v očistci

PÁTEK
5. týdne v mezidobí

17:00

Výstav eucharistie

18:00

Za + Zdenu Fridrichovu, rodiče
(od přátel z DPS)

Mše pro děti

Po mši

Setkání dětí na faře

8:00

Za nemocného bratra a nemocné v rodině

8:30

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

17:00

Liturgie večerních chval (nešpory)

NEDĚLE
5. v mezidobí
PONDĚLÍ
Památka sv. Agáty,
panny a mučednice
ÚTERÝ
Památka sv. Pavla
Mikiho a druhů,
mučedníků
STŘEDA
5. týdne v mezidobí
ČTVRTEK
Sv. Josefíny Bakhity,
panny

SOBOTA
Památka sv.
Scholastiky, panny
NEDĚLE
6. v mezidobí

(Feichten 8/40)

Sbírka na opravu
kostela
Výroční den zjevení
v Lurdech

Dnes po mši se sejde krátce pastorační rada a dohodne se na termínu setkání.
V pondělí je od 9 hod. návštěva nemocných, v Henčlov až po pohřbu (16 hod).
V příští neděli jsme zváni do Křenovic na žehnání korunky sochy P. M. Fatimské v 10.30
a odpoledne v 15 hod. na zasvěcení P. Marii. Kdo by chtěl jet odpoledne, může využít auta
pana faráře.
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Příjmy farnosti Troubky za rok 2017 celkem 1.714.308,11-Kč
1) Sbírky celkem: 364.983,-Kč
Z toho: Nedělní sbírky: 129.919,-Kč
Měsíční sbírky: 103.991,-Kč
Sbírky mimo neděli: 27.831,-Kč
Sbírky při obou koncertech: 30.969,-Kč
(Děkujeme tovačovskému chrám. sboru za oba koncerty)
Sbírky pohřební: 35.873,-Kč
Sbírky nemocní: 36.400,-Kč
2) Veřejná sbírka za rok 2017: 284.575,-Kč
Z toho: Vybráno po obci: 279.375,-Kč
Zasláno na účet: 5.200,-Kč
3) Dary na opravu kostela: 863.200,-KČ
Z toho:
Dary jednotlivců: 33.200,-Kč
Příspěvek obce Troubky na opravy kostela: 800.000,-Kč
Příspěvek arcibiskupství na opravy kostela: 30.000,-Kč
4) Nájmy: 88.811,-Kč
Z toho:
Nájemné fara: 24.000,-Kč
Pachtovné za pole: 64.811,-Kč
(Úsovsko a.s.: 2.102,-Kč, M. Zatloukal: 62.709,-Kč)
5) Ostatní příjmy: 14.531,51-Kč
Kasička černoušek: 4.720,-Kč (loňské Vánoce)
Kladné úroky na běžném účtu: 52,17,-Kč
Kladné úroky na běžném účtu farnost pro veřejnou sbírku: 102,34
Přeplatek elektrika: 8.182,-Kč
Přeplatek plyn: 1.475,-Kč
Vrácení přeplatku za jednu fakturu: 316,60-Kč
7) Příjmy Henčlov: 27.700,-Kč
Z toho: sbírky: 9.500,-Kč,
pohřeb: 5.200,-Kč,
dotace obce Přerov: 13.000,-Kč
8) Příjmy, které nezůstávají pro farnost: 51.166,-Kč
Kasička tiskoviny: 16.033,-Kč (zde ovšem vždy něco zbude po zaplacení novin)
Autobus do Koclířova: 19.025,-Kč
Sbírky, které nezůstávají pro farnost: 35.133,-Kč
(Haléř sv. Petra: 4.400,-Kč, Boží hrob: 1.112,-Kč, seminář: 7.991,-Kč, křesťanská
média: 5.702,-Kč, postní almužna: 3.745,-Kč, církevní školství: 3.302,-Kč, misie:
5.465,-Kč, charita: 3.416,-Kč)
Dotace ministerstva zemědělství týkající se oprav roku 2017 bude zaúčtována až v roce 2018,
jelikož jsme vyúčtování podávali až v lednu 2018 (jde o částku 700.000,-Kč).
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Výdaje farnosti Troubky za rok 2017 celkem 2.255.656,20-Kč
1) Energie, voda, plyn
Elektrika fara a kostel: 24.930,-Kč
Plyn fara a kostel: 50.850,-Kč
Poplatky v bance: 687,-Kč
Internet a zabezpečení: 4.674,-Kč
Srážková voda: 10.048,-Kč
(dešťová voda jdoucí do kanalizace – kostel, fara svedena na zahradu)
Vodné a stočné: 4.373,-Kč
2) Poplatky za služby arcibiskupství a děkanátu: 17.900,-Kč
Na provoz arcibiskupství – 13.000,-Kč
(právní oddělení, stavební oddělení atp.)
Provoz děkanátu: 1.000,-Kč
(technický administrátor, účetní
Pojištění sjednané arcibiskupstvím: 2.400,-Kč
3) Odeslané sbírky jdoucí mimo farnost (podrobněji viz. příjmy): 35.133,-Kč
4) Platby za noviny, časopisy a liturgické letáky: 8.564,80-Kč
(není započítaný Kat. týdeník  od r-. 2016 ho bereme zdarma, jelikož jejich fakturační
odd. je neschopno poslat fakturu i po urgencích)
5) Režijní náklady:
Hostie, víno, kadidlo, uhlí, svíce: 8.348,40-Kč
Poplatky: 14.518,-Kč
(daň z nemovitosti, odpady, hasící přístroje – revize a nákup, správní poplatky):
Pastorační akce
(velikonoce, farní den, táboráky pro děti, martinské hody, Mikuláš): 12.935,-Kč
Náklady na údržbu fary a zahrady, kancelář: 19.702,-Kč
6) Oprava kostela: 1.861.979,-Kč
Poplatky k opravě kostela (výpisy, statika uchycení trámů): 3.150,-Kč
Oprava kostela II. etapa: 1.858.829,-Kč
7) Návrat půjčky farníkovi: 100.000,-Kč
8) Platba za autobus do Koclířova: 16.000,-Kč
(rozdíl z přijmu za pouť a výdaje vloženo do darů, viz příjmy)
9) Náklady Henčlov
Elektrika Henčlov: 3.420,-Kč
Oprava kaple v Henčlově: 61.594,-Kč
Henčlov má svůj fond od r. 2009, ve kterém mu zbývá: 40.541,-Kč
K 31. 12. 2017 má farnost k dispozici 473.229,-Kč a farnost kromě Katolického týdeníku
nemá žádné závazky.
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Aktivity farnosti v roce 2017
Ve farnosti byli: 4 křty, žádná svatba, a 13 pohřbů. K prvním sv. přijímání šly 4 děti. Bylo
uděleno 54 pomazání nemocných. Do náboženství chodilo 23 dětí, k biřmování se
připravovalo a připravuje 6 farníků.
Ve farnosti proběhly volby do pastorační rady. 26.2. jste dali návrhy jmen a 26.3. proběhly
volby navržených. Byli zvoleni 4 farníci: P. Netopilová, M. Mauksová, M. Kratochvilová, Z.
Zbožínek. Další dva farníci byli jmenováni farářem: L. Petrovská za Henčlov a J. Němčáková
za chrámový sbor. Byla také jmenována nová ekonomická rada: Z. Zbožínek – zvolen
z pastorační rady, R. Brázda, M. Herzoga a V. Ticháček, jmenováni farářem.
Tříkrálová sbírka (71.421,- Kč Troubky a 12.113,-Kč Henčlov)
Diecézní setkání mládeže ve Zlíně (takřka všichni naši mládežníci)
Velikonoční hrkání dětí (Zelený čt. Velký pátek, Bílá sobota)
16. 4.
Velikonoční beránek (Velikonoční neděle
13. 5.
Pouť do Koclířova a do Svitav (2 autobusy posílené z děkanátu -13.5.)
28. 5.
Koncert Tovačovské schóly na podporu cesty do misií
6. 6.
Noc kostelů (kostel Troubky i kaple Henčlov):
(hudebníci z Přerova, schóla a chrámový sbor Troubky)
28 - 29. 6. Táborák pro děti na začátku prázdnin a přespání na faře
15. 7.
Farní odpoledne (se souborem Hanák a jejich hosty z Košic)
15-20. 8. Celostátní setkání mládeže v Olomouci (skoro všechna farní mládež)
1. 9.
Táborák pro děti na začátku školního roku
10. 11.
Svatomartinský průvod a veselí (asi nepočetnější akce cca 60 dětí + rodiče)
23. 11. a 4. 12. Pletení adventních věnců a pečení perníčků (spolu s klubem seniorů)
3. 12.
Adventní koncert (sbor Tovačov)
10. 12.
Biblické tance a adventní duchovní slovo (soubor Přerov)
26. 12.
Svatoštěpánské koledování pro staré a nemocné (ministrant, schola)
7. 1.
8. 4.

V roce 2017 bylo sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a byly akcentovány pobožnosti
prvních sobot: modlitba růžence a pravidelná měsíční zpověď a svaté přijímání ten den. Tyto
pobožnosti a sliby Matky Boží však lid Boží nebere vážně a tak se připravuje o velké milosti,
což lze vidět v politické situaci, nemožnosti misijního působení farních společenství v obcích
a rapidního úbytku duchovních povolání. Ohromná duchovní vlažnost jde však napříč celým
vyspělým světem, se kterým naše farnost drží bohužel krok. Na bohoslužbách a pobožnostech
mimo neděli je minimální účast, někteří lidé i v neděli a velké svátky dokonce doma těžce
pracují a dojde i k vynechání bohoslužby. O modlitební společenství různého druhu zájem
není, lidé se zaměřují příliš na sebe, děti mají jako nedotknutelná božstva, společnost se
rozpadá, jazyk hrubne. Často i mezi křesťany stačí málo a nejsou schopni odpuštění a opouštějí
společenství, na což poukazují nevěřící jako důvod svého nezájmu o duchovní hodnoty. Právě
Fatima ukázala, a dějiny potvrdily, do jakých tragických důsledků může vést bezbožnost
člověka. Předpovědi Fatimy jsou však navíc otevřené, kéž by to bylo i pro naši farnost motivací
k častějším společným modlitbám, nejen „na hodinu“ v neděli. Je sice pravdou, že motivace
negativními věcmi není moc dobrá, ale často i nemocní tváří v tvář nemoci zaktivizují své síly
a začínají s novým zdravějším životním stylem zachraňovat, co se ještě dá. Kéž bychom i my
křesťané těmto byli podobni.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz
11. 2. – 18. 2. 2018
dat

11.2.

den

hod

úmysl mše svaté

NEDĚLE
6. v mezidobí

8:30

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

17:00

Liturgie večerních chval (nešpory)

Výroční den zjevení
Panny Marie v Lurdech,
světový den nemocných

12.2.

PONDĚLÍ
6. týdne v mezidobí

18:00

13.2.

ÚTERÝ
6. týdne v mezidobí

18:00

14.2.

POPELEČNÍ
STŘEDA
Den přísného postu

15.2.

16.2.

17.2.

18.2.

Za + Anežku Dočkalovu, manžela, za Boží
pomoc a ochranu zvláště v hledání víry pro
děti
Pobožnost svatého růžence
(Za nemocné, umírající a pracovníky
hospicové péče)
Liturgie ranních chval

8:00

17:00

Za + Josefu Balintovou
(od spolužáků)
Za + Fabiána Mrtvého, dvoje rodiče
a duše v očistci
Uctění ostatků 14 pražských mučedníků
uložených do oltáře
Výstav eucharistie

18:00

Za syna Jiřího

Mše pro děti
SOBOTA
po Popeleční středě

Po mši

Setkání dětí na faře

8:00

Na úmysl dárce

1. NEDĚLE
POSTNÍ

8:30

ČTVRTEK
Pro připomínku
Čtrnáct pražských
mučedníků
PÁTEK
po Popeleční středě

18:00
18:00
Po mši

Za + Anežku Mlčochovou, manžela, syna,
dvoje rodiče a živ. rod.
Křížová cesta
(vedou otcové rodin a muži)

15:00

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti,
sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
POSTY
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle
(zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let). Každý pátek, pokud
na něj nepřipadne liturgická slavnost nebo významná oslava, je dnem pokání. Formou pokání
je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. Celá postní doba je časem kající praxe
Církve. Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst aspoň jednu hodinu.
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PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU PRO DOSPĚLÉ
Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké
inspirace. Více na www.postnikapky.maweb.eu

PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU PRO RODINI S DĚTMI
Do každé rodiny s dětmi byl objednán jeden výtisk časopisu Duha, který nabízí putování
dobou postní. Cena časopisu i s poštovným je 12 Kč, příspěvek na časopis vhoďte do kasičky
s tiskovinami.
ROZPIS KŘÍŽOVÝCH CEST NA DOBU POSTNÍ:
18. 2. První neděle postní:
Otcové rodin, muži a chlapci
25. 2. Druhá neděle postní:
Matky, ženy a dívky
4. 3. Třetí neděle postní:
Charismatické společenství
11. 3. Čtvrtá neděle postní:
Chrámový sbor
18. 3. Pátá neděle postní:
Biřmovanci
25. 3. Květná neděle:
Pastorační a ekonomická rada
NABÍDKA POSTNÍCH DUCHOVNÍCH OBNOV V OKOLÍ:
1) Denní duchovní obnova: Sobota 17. února od 9 do 17 hod. Sonus Přerov. Téma: Jonáš,
vzpurný věřící. Vede P. Pavel Hofírek. Na obnovu je nutné se předem přihlásit. Cena 50,-Kč
jako příspěvek na občerstvení. Více viz. plakát.
2) Denní duchovní obnova: Sobota 24. února od 9 do 17 hod. Sokolovna Paršovice (u
Soběchleb). Téma: Dotýkat se Krista ve svátostech. Vede P. R. Sedlák. Na obnovu se bude
třeba přihlásit, zajištěn oběd. Více info bude upřesněno. Farnost spravuje P. Josef Červenka.
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Sobota 24. 3. v Pavlovicích. Program bude upřesněn. Mládežníci, rezervujte si na ten den
volno.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz
18. 2. – 25. 2. 2018
dat

18.2.

19.2.
20.2.
21.2.
22.2.

23.2.

24.2.

25.2.

den

1. NEDĚLE
POSTNÍ
PONDĚLÍ
po 1. neděli postní
ÚTERÝ
po 1. neděli postní
STŘEDA
po 1. neděli postní
ČTVRTEK
Svátek Stolce sv. Petra,
apoštola

úmysl mše svaté

hod

Za + Anežku Mlčochovou, manžela, syna,
dvoje rodiče a živ. rod.
Křížová cesta
(vedou otcové rodin, muži a chlapci)
Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

8:30
15:00
18:00

Pobožnost svatého růžence

18:00

Na úmysl dárce

18:00

(Intence z farnosti Feichten 9/42)

Na úmysl dárce

18:00

(Intence z farnosti Feichten 10/42)

PÁTEK
po 1. neděli postní

17:00

Výstav eucharistie

18:00

Za + Josefu Bálintovou
(od přátel z ulice)

Mše pro děti

Po mši

Setkání dětí na faře

SOBOTA
po 1. neděli postní

8:00

2. NEDĚLE
POSTNÍ

8:30

Sbírka haléř sv. Petra

15:00

Na poděkování za svátost manželství, za
manžela a děti, s prosbou o Boží požehnání
a ochranu Panny Marie
Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny
Pobožnost křížové cesty
(vedou matky, ženy a dívky)

Postní kasičky
Vzadu v kostele si můžete rozebrat postní kasičky (do domácnosti stačí jedna). Přineste je na
Květnou neděli a položte ke kříži u oltáře.
Postní snažení pro rodiny
Vzadu v kostele si můžete vzít arch s postním snažením pro rodiny. Toto postní snažení může
využít kdokoliv. Jde o rozepsané biblické verše k denní četbě a modlitbě desátku růžence.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz
25. 2. – 4. 3. 2018
dat

25.2.

26.2.
27.2.
28.2.
1.3.

2.3.

3.3.

4.3.

den

hod

2. NEDĚLE
POSTNÍ

8:30

Sbírka haléř sv. Petra
PONDĚLÍ
po 2. neděli postní
ÚTERÝ
po 2. neděli postní
STŘEDA
po 2. neděli postní
ČTVRTEK
po 2. neděli postní
PÁTEK
Pro připomínku bl.
Engelmara Uzeitiga,
kněze a mučedníka

úmysl mše svaté

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny
Pobožnost křížové cesty
(vedou matky, ženy a dívky)
Na daný úmysl

15:00
8:00

(Intence z farnosti Feichten 11/42)

Pobožnost svatého růžence
(Za nemocné, umírající a pracovníky
hospicové péče)

18:00

Na daný úmysl

18:00

(Intence z farnosti Feichten 12/42)

Na daný úmysl

18:00

(Intence z farnosti Feichten 13/42)

15:00
17:30

Výstav eucharistie, pobožnost k Božímu
milosrdenství a zpovídání

18:00

Za Anežky živ. a +

První pátek v měsíci
(Mše pro děti)

Po mši

Setkání dětí na faře

SOBOTA
po 2. neděli postní

16:00

Modlitba sv. růžence a rozjímání

První sobota v měsíci

17:00

Mše za členy živého růžence

3. NEDĚLE
POSTNÍ

Za rod. Hradílkovu, Školoudovu a malou
Elenku a její rodiče
(křest Eleny Hradílková)
Pobožnost křížové cesty
(vede charismatické společenství)

8:30
15:00

Ve středu v 19 hod. bude setkání ekonomické rady farnosti na faře (R. Brázda, Z. Zbožínek,
V. Ticháček, M. Herzog).
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz
4. 3. – 11. 3. 2018
dat

4.3.

5.3.
6.3.
7.3.
8.3.

9.3.

10.3.

den

hod

3. NEDĚLE
POSTNÍ

8:30

PONDĚLÍ
po 3. neděli postní
ÚTERÝ
po 3. neděli postní
STŘEDA
po 3. neděli postní
ČTVRTEK
po 3. neděli postní

úmysl mše svaté

Za rod. Hradílkovu a Školoudovu
(křest Elen Hradílková)
Pobožnost křížové cesty
(vede charismatické společenství)
Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

15:00
8:00
18:00

Pobožnost svatého růžence

18:00

Pobožnost svatého růžence

18:00

Pobožnost svatého růžence

14:00

Za + Marii Raškovou

18:00

Setkání dětí na faře

SOBOTA
po 3. neděli postní

17:00

Pobožnost svatého růžence

4. NEDĚLE
POSTNÍ

8:30

Za + Josefa Michálka, manželku, dva zetě,
dceru a sourozence

Sbírka na opravu
kostela

15:00

Pobožnost křížové cesty
(vede chrámový sbor)

PÁTEK
po 3. neděli postní

11.3.

První pondělí v měsíci je návštěva nemocných od 10 hod.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz
11. 3. – 18. 3. 2018
dat

11.3.

12.3.

13.3.

14.3.
15.3.

16.3.

17.3.

18.3.

den

hod

úmysl mše svaté

4. NEDĚLE
POSTNÍ

8:30

Za + Josefa Michálka, manželku, dva zetě,
dceru a sourozence

15:00

Pobožnost křížové cesty
(vede chrámový sbor)

18:00

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

18:00

Pobožnost svatého růžence
(Za nemocné, umírající a pracovníky
hospicové péče)

8:00

Za Františky, živ. a +

Sbírka na opravu
kostela
PONDĚLÍ
po 4. neděli postní
ÚTERÝ
po 4. neděli postní
Výroční den zvolení
Svatého otce Františka
STŘEDA
po 4. neděli postní
ČTVRTEK
po 4. neděli postní
PÁTEK
po 4. neděli postní

Na úmysl dárce

18:00

(Intence z farnosti Feichten 17/42)

Výstav eucharistie

17:00

Na úmysl dárce

18:00

(Intence z farnosti Feichten 18/42)

Mše pro děti

Po mši

SOBOTA
po 4. neděli postní

8:00

5. NEDĚLE
POSTNÍ

Setkání dětí na faře
Na úmysl dárce
(Intence z farnosti Feichten 19/42)

Za + Josefa Mlčocha, dvoje rodiče
a živ. rod.
Pobožnost křížové cesty
(vedou biřmovanci)

8:30
15:00
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
18. 3. – 25. 3. 2018
dat

18.3.

Den

hod

5. NEDĚLE
POSTNÍ

8:30

19.3.

PONDĚLÍ
Slavnost
SVATÉHO JOSEFA
Doporučený zasvěcený
svátek

20.3.

ÚTERÝ
po 5. neděli postní

21.3.
22.3.

23.3.

STŘEDA
po 5. neděli postní
ČTVRTEK
po 5. neděli postní
PÁTEK
po 5. neděli postní
Mše pro děti

24.3.

25.3.

SOBOTA
po 5. neděli postní
KVĚTNÁ
NEDĚLE
Žehnání ratolestí
a dětem májek

úmysl mše svaté

Za + Josefa Mlčocha, dvoje rodiče
a živ. rod.
Pobožnost křížové cesty
(vedou biřmovanci)

15:00

Za dar zdraví a pomoc Matky Boží pro
celou rodinu

18:00

Pobožnost svatého růžence
(Za nemocné, umírající a pracovníky
hospicové péče)
Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny
Za živ. a + rod. Zelinkovu a za Josefy
(Mistřín 26/41)

18:00
18:00
18:00
17:00

Výstav eucharistie

18:00

Za + Oldřicha Kratochvila, manželku,
rodiče z obou stran, Boží požehnáni
a ochranu pro živ. rod a +++

Po mši

Setkání dětí na faře

8:00

Na úmysl dárce
Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny
Pobožnost křížové cesty
(vede pastorační a ekonomická rada)

8:30
15:00

Velikonoční zpovídání

16:00

Ve čtvrtek 22. 3. bude po mši setkání liturgické skupinky na přípravu Velikonoc
(kostelníci, květinářka, varhaník, zástupce schóly, zástupce lektorů a velcí ministranti)
V pátek 23. 3. a v sobotu 24. 3. probíhá setkání mládeže v Pavlovicích. V pátek večer bude
beseda s Pavlem Fišere, bývalým prezidentským kandidátem.
V noci ze soboty 24.3 na neděli 25. 3 je změna času.
Na Květnou neděli přineste postní kasičky a položte do košíku u stolku s obětními dary.
Při mši je přineseme jako dar potřebným spolu s obětními dary k u oltáři.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY

25.3.

26.3.
27.3.
28.3.

29.3.

mobil. 731 402 070, email: fatroubky@ado.cz
25. 3. – 1. 4. 2018
Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
KVĚTNÁ
8:30
živ. a + rodiny
NEDĚLE
Pobožnost křížové cesty
15:00
Žehnání ratolestí
(vede pastorační a ekonomická rada)
a dětem májek
16:00
Velikonoční zpovídání
PONDĚLÍ
18:00
Na poděkování syna Josefa
Svatého týdne
ÚTERÝ
Pobožnost svatého růžence
18:00
Svatého týdne
(Za nemocné a umírající)
STŘEDA
Za + Františku Ticháčkovou, manžela,
18:00
Svatého týdne
živ. a + rod.
8:00
Liturgie ranních chval
ZELENÝ
18:00
Za kněze, živ. a +
ČTVRTEK
Po mši
Adorace v Getsemanské zahradě

VELKÝ
PÁTEK
30.3.
Den přísného postu

8:00

Liturgie ranních chval

8:30

Pobožnost křížové cesty
Velkopáteční obřady
(půl hodiny před hlavními obřady
Korunka k Božímu milosrdenství)
Otevřený Boží hrob

15:00
16:00

19:00 Modlitba bolestného růžence
19:30 Modlitba kompletáře
Otevřený Boží hrob

-

20:00
BÍLÁ
SOBOTA
31.3.

1.4.

Vigilie Slavnosti
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
NEDĚLE
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
Sbírka na seminář

8:00
17:30

8:00
10:00
15:00
17:00

20:00

Za + Klárku Zbožínkovou, živ. + rod.

8:30

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

Po mši

Setkání farnosti na farní zahradě

15:00

Svátostné požehnání a korunka k Božímu
milosrdenství

Liturgie ranní chval
Pobožnost pro děti
Korunka k Božímu milosrdenství
Liturgie večerních chval

Žehnání pokrmů
Nácvik ministrantů: Zel. čt. - 16.30, Vel. pát. - 13:30, Bíl. sob. - 17:30
Hrkání dětí: Zel. čt. - jen při mši; Vel. pát. - 7:00, 12:00, 18:00; Bíl. sob. - 7:00,12:00
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LITURGIE SVATÉHO TŘÍDENNÍ
Poslední týden postní doby nazýváme Svatým týdnem. Začíná na Květnou neděli a končí na
Bílou sobotu. Tento týden je svatý, protože nám připomíná Ježíšovo utrpení a jeho smrt pro
naši spásu (TWEET 3.30).
Velikonoční triduum – tři dny – je třídenní oslava Ježíšova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání,
která začíná večer na Zelený čtvrtek a končí na Velikonoční neděli. Během tridua
oslavujeme jádro naší víry. Vrcholem je Velikonoční vigilie, která začíná na Bílou sobotu
v noci a je oslavou Ježíšova vzkříšení z mrtvých. Během těchto dnů slavíme základ naší víry
(TWEET 3.30).
?? Asi si každý položí otázku: Jak to tři dny, když začátek je na Zelený čtvrtek a konec na
Velikonoční neděli, tj. trvá to dny čtyři?
Odpověď je jednoduchá. Každý velký svátek, včetně neděle, má svůj předvečer. Proto sobotní
večerní mše svatá má nedělní platnost pro toho, kdo by se nedostal v neděli do kostela (ne však
mše v sobotu ráno či dopoledne!). Tedy od večera Zeleného čtvrtku do odpoledne Velkého
Pátku je den jeden, od večera Velkého pátku do odpoledne Bílé soboty je den druhý a od
večera Bílé soboty do odpoledne neděle Velikonoční je den třetí.
Má to i logiku v průběhu událostí, které si připomínáme:
Večer na Zelený čtvrtek se Ježíš vydal za naše hříchy a ustanovil Eucharistii jako lék,
v následujícím čase potom toto vydání se za hříchy člověka zpečetil událostmi počínaje
zrazením v Getsemanské zahradě v noci a zatčením. Poté brzy ráno na Velký pátek byl
odsouzen, dopoledne ukřižován a ve tři hodiny zemřel na kříži a odpoledne pohřben. Večer
Zeleného čtvrtku významově patří k Velkému pátku, proto také na znamení smutku od vstupní
části mše svaté zvané Gloria (Sláva na výsostech Bohu) přestanou znít varhany a zvony.
Večer Velkého pátku až do večera Bílé soboty patří k sobě. Ježíš byl v hrobě, proto
také na znamení smutku nekoná Církev žádné bohoslužby – tj. neslouží se mše svatá ani na
Velký pátek, ani na Bílou sobotu.
Večer z Bílé soboty na první den týdne (první den týdne není pondělí, ale neděle,
protože v židovském počítání týden končí dnem sedmým a to je sobota) nastává noc, kdy Ježíš
vstal z mrtvých. Koná se nejslavnější bohoslužba, která má začít až na začátku noci a má
skončit před úsvitem. Při této bohoslužbě oslavujeme vzkříšení Pána Ježíše, ale také zažíváme
vzkříšení sebe, když obnovujeme u křtitelnice své zasvěcení Kristu připomínkou křtu.
Následující ranní mše na Velikonoční neděli je vyústěním celého třídenní.
Celé třídenní je jednou bohoslužbou, počínaje večerní mší Zeleného čtvrtku, která však
jakoby nebyla ukončena, pokračujíc obřady Velkého pátku, v nichž se jen čte Boží slovo
a věřící se posilují přijímáním eucharistie zbylé ze Zeleného čtvrtku, přes ticho Bílé soboty až
k dokončení této třídenní bohoslužby v noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.
Ve staré liturgii se sice obřady vzkříšení konaly dopoledne na Bílou sobotu (odpoledne byla
jen lidová slavnost vzkříšení), ale překvapivě končily modlitbou ranních chval z následující
neděle, ač dopoledne. Byl to zbytek velikonočního prožívání svatého třídenní končícího
v neděli ráno. Povzbuzuji vás k účasti na těchto bohoslužbách i na modlitbách mimo hlavní
bohoslužby. Ať se naše modlitby stanou vonným kadidlem stoupajícím před Boží tvář.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz
1. 4. – 8. 4. 2018
Dat

1.4.

den

NEDĚLE
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

hod

úmysl mše svaté

8:30

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

Po mši

Setkání farnosti na farní zahradě

15:00

Svátostné požehnání
a korunka k Božímu milosrdenství

8:30

Za Lukáše a Janu Rollerovy a Rozálii
Špalkovou

18:00

Za + Jarmilu Petříkovou, živ. a + rod.

Sbírka na seminář

2.4.
3.4.

Žehnání velikonočních
pokrmů
PONDĚLÍ
v Oktávu velikonočním
ÚTERÝ
v Oktávu velikonočním

4.4.

STŘEDA
v Oktávu velikonočním

18:00

5.4.

ČTVRTEK
v Oktávu velikonočním

18:00

PÁTEK
v Oktávu velikonočním

15:00
17:30

6.4.
První pátek v měsíci
Mše pro děti

7.4.

SOBOTA
v Oktávu velikonočním

8.4.

První sobota v měsíci
2. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Svátek BOŽÍHO
MILOSRDENSTVÍ

Za bratra Stanislava, + tatínka Stanislava,
za živ. a + rod. s prosbou o Boží
milosrdenství
Na úmysl dárce
(Intence z farnosti Feichten 20/42)

Výstav eucharistie, pobožnost k Božímu
milosrdenství a zpovídání
Na úmysl dárce

18:00

(Intence z farnosti Feichten 21/42)

Po mši

Setkání dětí na faře

16:00

Modlitba sv. růžence a rozjímání

17:00

Mše za členy živého růžence

8:30

Za + Drahomíru Mrtvou, manžela, syna
a dva zetě, živ. a + rod.
UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

Sbírka na opravu
15:00
Svátostné požehnání
kostela
V neděli na svátek Božího milosrdenství se bude udělovat svátost pomazání nemocných.
Prosíme ty, kdo vozívají nemocné a staré, aby je zavezli do kostela i na svatou zpověď
pokud nebyli na první pátek v daném čase (15 – 17:30).
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SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje celé církev své nemocné
trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je (KKC 1499).
Nemoc
Nemoc a utrpení vždy patřily k nejvážnějším problémům, které podrobují lidský život
zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. (…)
Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření do sebe, někdy dokonce k zoufalství a vzpouře proti
Bohu (KKC 1501).
Kristův soucit s nemocnými
Kristův soucit s nemocnými a jeho četná uzdravení nemocných jsou jasným znamením
skutečnosti, že Bůh navštívil svůj lid (…). Ježíš nemá jen moc uzdravovat, nýbrž i odpouštět
hříchy: přišel uzdravit celého člověka, duši i tělo (…). Jeho soucit se všemi trpícími jde tak
daleko, že se s nimi ztotožňuje: „Byl jsem nemocen a navštívili jste mě“ (KKC 1503).
Ježíš žádá víru
Ježíš často žádá nemocné, aby věřili. K uzdravování používá znamení: vkládání rukou,
omývání. Nemocní se snaží dotknout se ho, protože z něho vycházela síla a uzdravovala
všechny. Tak se nás Kristus ve svátostech dotýká, aby nás uzdravoval (KKC 1504).
Ježíš posílá Církev – apoštoly, aby konali to, co on
(…) Jeho přednostní láska k nemocným nepřestala během staletí (…) (KKC 1503). (…)
Církev dostala tento úkol do Pána a snaží se ho uskutečňovat jak péčí, kterou poskytuje
nemocným, tak přímluvnou modlitbou, kterou ji doprovází. Věří v oživující přítomnost Krista,
lékaře duší i těl. Tato přítomnost působí ve svátostech a zcela mimořádně v eucharistii (KKC
1509).
Ustanovení svátosti pomazání nemocných
(…) Církev však zná ještě zvláštní obřad ve prospěch nemocných dosvědčený svatým
Jakubem: „Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním
modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán
ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,15-15). Tradice
rozpoznala v tomto obřadu jednu ze sedmi svátostí církve (KKC 1510).
Pro koho je svátost pomazání nemocných?
Pomazání nemocných není jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života (KKC
1514) Jestliže nemocný, který přijal pomazání, znovu nabude zdraví, může v případě další
těžké nemoci tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost opakovat, jestliže
nastane zhoršení. Je vhodné ji přijmout před těžkým chirurgickým zákrokem. Totéž platí i
u starých osob, jejichž slabosti stále přibývá (KKC 1514).
Nutná příprava nemocného na přijetí této svátosti
Nemocní, ať se připraví na její přijetí (…) za pomocí pastýře a celého společenství
církve, které se vybízí, aby zahrnulo (…) nemocné svými modlitbami a svou bratrskou
pozorností (KKC 1516).
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Pomazání je liturgií, jako mše, křest či zpověď, není jen požehnáním
Pomazání nemocných je, jako všechny svátosti, slavením liturgie ve společenství, ať už
se koná v rodině, v nemocnici nebo v kostele, pro jednoho nemocného, nebo pro skupinu
nemocných. Je velmi vhodné slavit je během eucharistie (…). Dovolují-li to okolnosti, může
slavení svátosti předcházet svátost pokání a může být ukončeno eucharistií. Eucharistie (…)
měla by být vždycky poslední svátostí pozemské pouti, „pokrmem na cestu“ pro „přechod“ do
věčného života (KKC 1517).
Účinky této svátosti jsou:
Zvláštní dar Ducha Svatého. Milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal
potíže nemoci nebo slabosti stáří. Obnovuje důvěru a víru v Boha a posiluje proti pokušením
zlého ducha, to je proti pokušením malomyslnosti a úzkosti před smrtí. Tato podpora chce
přivést nemocného k uzdravení duše, ale i těla, je-li to Boží vůle. Kromě toho, jestliže se
dopustil hříchů, bude mu odpuštěno (KKC 1520).
Spojení s Kristovým utrpením. Nemocný dostává sílu a dar spojit se mnohem důvěrněji
s Kristovým utrpením: je jistým způsobem posvěcen, aby přinášel plody (…). Utrpení,
následek dědičného hříchu, dostává nový smysl: stává se účastí na Ježíšově spasitelném díle
(KKC 1521).
Milost Církve. Slavením této svátosti ve společenství svatých se církev přimlouvá za
zlepšení stavu nemocného. A nemocný opět milostí této svátosti přispívá ze své strany
k posvěcení církve a k dobru všech lidí, pro které církev trpí a obětuje se skrze Krista Bohu
Otci (KKC 1522).
Příprava na poslední přechod. Je-li svátost nemocných udělována všem, kteří trpí (…),
tím spíše ji dostávají ti, kteří se chystají opustit tento život. Pomazání dokonává naše
připodobnění se Kristově smrti a vzkříšení, započaté křtem.
- Křestní pomazání v nás zpečetilo nový život.
- Biřmovací pomazání nás posílilo pro životní boj.
- Toto poslední v řadě pomazání ochraňuje konec naší pozemské existence jakoby
pevnou hradbou se zřetelem na poslední boje před vstupem do Otcova domu.
Jak se svátost pomazání nemocných udílí
Protože se jedná o svátost, měl by člověk tuto svátost přijmout s čistým srdcem podobně
jako svatou Eucharistii. Pokud tedy má možnost, tj. není tělesně a duševně mimo sebe, což je
u lidí s těžkými stavy nemoci, a u nich zpověď nelze vykonat, měl by se vyzpovídat. I když
tato svátost hříchy sice také odpouští, je nutné rozhodnout se zanechat vlastní hříšnosti a to
cestou uvědoměním si toho ve svátosti smíření. Nesmí se stát, že by někdo přijal svátost
nemocných a poté při mši nepřistoupil ke svatému přijímání, protože „nemůže“. Bylo by to
jako přijetí eucharistie ve stavu těžkého hříchu. Jde o tutéž Kristovu svátost, ne jen zbožné
přání o uzdravení.
Svátost nemocných se uděluje jednak vkládáním rukou kněze s tichou modlitbou a poté
se vyslovuje modlitba nahlas a mažou se posvěceným olejem lidé na čele a na dlaních obou
rukou.
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Modlitba kněze při udělování svátosti pomazání nemocných
Při mazání čela: Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže
milostí Ducha Svatého.
Při mazání dlaní rukou: Ať tě vysvobodí z hříchu, ať tě zachrání a posilní. Amen.
Modlitba z žehnání oleje biskupem na Zelený čtvrtek v katedrálách
Bože Otče veškeré útěchy, v tobě nacházejí nemocní útěchu a zdraví skrze tvého Syna.
Shlédni na naši víru a vyslyš naše prosby: Sešli nám z nebe Utěšitele, svého Svatého Ducha,
a požehnej tento olej pro naše nemocné. Kéž podle tvé vůle užíváme tohoto oleje k mazání
nemocných, abys jim dal zdraví těla i duše, abys utišil jejich bolest, v slabosti je posilnil,
vyléčil jejich nemoc. Ať je pro nás tvůj svatý olej, Bože, znamením tvé milosti a tvého
požehnání ve jménu našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Modlitba k použití po svatém přijímání nebo po svatém pomazání
Pane Ježíši, chválím Tě, děkuji Ti a klaním se Ti, když nyní přicházíš ke mně a dotýkáš
se mě.
Věřím Ti, jako Ti věřila nemocná žena ze zástupu, která se Tě s vírou dotýkala a byla
uzdravena. Věřím Ti, jako Ti věřil římský voják, že mu uzdravíš jeho nemocného sluhu a on
byl uzdraven Tvým slovem.
Přijímám Tě a klaním se Tvé přítomnosti, když jsem Tě nyní přijal. Jsem s Tebou spojen
duchovně i tělesně. Dotýkáš se mého těla, dotýkáš se mé mysli, paměti, citů, vědomí
i nevědomí. Dotýkáš se mého srdce a usedáš na trůn mého srdce, abys převzal vládu nad vším,
čím jsem.
Pane Ježíši, prorok Izajáš říkal, že jsi na sebe na kříži vzal naše slabosti, hříchy, prokletí
a nemoci. Odevzdávám do Tvých rukou všechen svůj hřích a mé morální slabosti.
Odevzdávám do Tvých rukou všechno prokletí sahající do mého života z mých hříchů,
z hříchů mých předků, ze zlých slov, které dopadli na mou hlavu od druhých nebo i od sebe
a všeho toho se zříkám. Odpouštím všem, kteří mě jakkoli ublížili a žehnám jim. Odevzdávám
do Tvých rukou svou nemoc, odevzdávám do Tvých rukou všechnu svou bolest, hořkost,
trápení, pocity studu, odevzdávám do Tvých rukou smutek i strach plynoucí z mých
zdravotních obtíží.
Prosím, postav se mezi mě a všechno to, co se o mě snaží. Postav se mezi mě a vše, co
mi bere radost, pokoj, vyrovnanost, zdraví a sílu. Postav se mezi mě a mou nemoc, kterou jsi
také nyní přijal ode mě na kříži. Tvé rány na kříži mě nyní uzdravují. Uzdravují mé tělo,
uzdravují mou mysl, uzdravují mou paměť, uzdravují mé emoce, uzdravují mé srdce,
uzdravují všechny vztahy, které prožívám.
Přijímám moc Tvého vzkříšení do svých problémů a prohlašuji: Ty jediný máš právo
nad mým životem, Ty jediný jsi ten, kdo mi může vládnout, komu budu naslouchat a kým se
nechám vést. Ty jediný jsi Spasitel mých problémů i mého života.
Chválím Tě a děkuji Ti, že slyšíš můj hlas a dáváš mě nyní sám sebe. Amen.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
8. 4. – 15. 4. 2018
dat

8.4.

den

NEDĚLE
Božího milosrdenství
2. VELIKONOČNÍ
Sbírka na opravu
kostela
PONDĚLÍ
Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

úmysl mše svaté

hod

Za + Drahomíru Mrtvou, manžela, syna
a dva zetě, živ. a + rod.

8:30

(při mši společné udělování svátosti pomazání
nemocných)

18:00

Svátostné požehnání a nešpory

18:00

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

18:00

Pobožnost svatého růžence
(Za nemocné, umírající a pracovníky
hospicové péče)

14:00

Za + Oldřicha Krejčíře
(pohřební mše)

18:00

Za + Anežku Ticháčkovou,
živ. a + rod.

PÁTEK
po 2. neděli velikonoční

17:00

Výstav eucharistie

Mše pro děti

Po mši

14.4.

SOBOTA
po 2. neděli velikonoční

8:00

15.4.

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

9.4.

Den modliteb za úctu
k počatému životu
10.4.

11.4.
12.4.

13.4.

ÚTERÝ
po 2. neděli velikonoční
STŘEDA
Památka sv. Stanislava,
biskupa a mučedníka
ČTVRTEK
po 2. neděli velikonoční

18:00

8:30
18:00

Za + Miladu a Jana Kořínkovy,
živ. a + rod.
Setkání dětí na faře
Za + Štefana Rajtara, Františka a Františku
Dočkalovou, za živ. a + rod.
Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny
Liturgie večerních chval (nešpory)

 V sobotu 28. dubna se uskuteční děkanátní pouť za duchovní povolání do Olomoucké
katedrály. Zájemci o dopravu autobusem se zapište v zákristii.
 V pondělí bude návštěva nemocných, nahlaste své nemocné. Nemocní nechť si připraví
vhodné podmínky pro Eucharistii (zcela čistý stůl, svíci, možno také kříž). Do budoucna
prosím o dobrovolníky, kteří by předem obešli nemocné, zda mají zájem, nemocným
pomohli připravit se na návštěvu kněze a doprovázeli je společnou modlitbou.
Dobrovolníci nechť se nahlásí na faře. Nemocní rádi přivítají návštěvu věřícího.
 Ve středu v 19 hod. bude organizační setkání dobrovolníků veřejné sbírky na opravu
kostela. Kdo má zájem o získávání financí na opravu kostela, nechť přijde, nebo dá vědět.
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UČENÍ CÍRKVE O EUCHARISTII
Na Zelený čtvrtek zaznělo kázání o Eucharistii. Bylo to připomenutí učení Církve, které bylo
definováno Tridenstkým koncilem a schváleno papežem Piem IV. roku 1564. Koncil se konal
v bouřlivé době velkých odpadů od katolické víry vlivem vystoupení Luthera, Kalvína a Zwingliho,
v době rozdělení do té doby duchovně jednotné Evropy, v době válčení křesťanských národů o
nadvládu nad Evropou, v době tureckých výbojů do Evropy, v době doznívajících velkých morálních
poklesků renesanční doby projevujících se všude ve společnosti nevyjímaje duchovní včetně papežů,
v době objevu Nového světa (Ameriky) v době nových vynálezů. Koncil se konal od roku 1545 a
trval s několika přerušeními za pontifikátu tří po sobě jdoucích papežů až do roku 1564. Plody tohoto
koncilu přinesli do Církve znovu řád a svatost. Byl to dosud nejreformnější koncil. Plody koncilu
a jeho reforem se odrazily v duchovní i organizační reformě celé Církve na dalších čtyři sta let, jak
v jednotlivých biskupstvích a farnostech, tak i ve všech řeholích. Z té doby vyšlo mnoho světců,
reformátorů církve a řádů, mezi nimiž byli kardinál sv. Karel Boromejský, kněz sv. Filip Neri, biskup
sv. František Sáleský, řeholnice sv. Terezie z Ávily, řeholník sv. Jan od Kříže, laik sv. Jan z Boha,
kněží sv. Ignác z Loyoly a sv. František Xaverský, kněz sv. Vincent de Paul a mnoho dalších.
V té době vystoupily na povrch myšlenky, které koncil označil za omylné. Tyto omyly se
nazývají slovem „hereze“ a znamená to, že heretické učení si z křesťanství vybírá jen něco
a ostatní učení neuznává. My se budeme věnovat nyní učení o Eucharistii. Co do Eucharistie se
objevily tyto hereze:
1) Eucharistie je pouze symbolem a pouhým napodobováním toho, co dělal Pán Ježíš, sama o sobě
ničím jiným není – hereze Zwingliho.
2) Eucharistie je obyčejným chlebem a vínem, ale ve chvíli přijímání člověk duchovně přijímá
samotného Ježíše –hereze Kalvínova.
3) Eucharistie je Kristovým Tělem a Krví, ale jen ve chvíli přijímání. Poté už ne, a proto se nemusí
uchovávat ve svatostánku pro nemocné –hereze Lutherova.
4) Aby člověk přijmul Krista, musí přijímat jak Tělo Páně, tak i Krev Páně. Jinak nepřijímá celého
Krista – hereze některých husitů.
Koncil tedy učí (Dekret o svátosti nejsvětější eucharistie z 11.10.1551 a Učení o přijímání pod obojí
způsobou a o přijímání dětí z 16.7.1562):

CO SE DĚJE S CHLEBEM A VÍNEM PO KONSEKRACI?
(konsekrace jsou proměňovací slova kněze při mši svaté. „Toto je moje tělo“ a „Toto je kalich mé
krve“)
„Ve vznešené svátosti eucharistie po konsekraci chleba a vína je náš Pán Ježíš Kristus, pravý
Bůh a člověk, pravdivě, skutečně a podstatně přítomen pod způsobou těchto viditelných věcí.“
„Neodporuje si totiž navzájem, že sám náš Spasitel sedí navždy po Otcově pravici na způsob
přirozené existence, a že je nicméně na mnoha jiných místech pro nás svátostně přítomen
svou podstatou …to totiž zcela otevřeně vyznávali všichni naši předkové, kteří patřili k pravé
Kristově církvi…že tuto tak obdivuhodnou svátost ustanovil náš Vykupitel při poslední večeři,
když po požehnání chleba a vína jasnými a zřetelnými slovy dosvědčil, že jim daruje své vlastní
tělo a svou krev… Je naprostou potupou, jestliže je někteří … lidé překrucují ve fiktivním a
obrazném smyslu, jímž se popírá pravdivost těla a krve Kristovy.“
„Protože…Kristus…to, co obětoval pod způsobou chleba, vpravdě nazval svým tělem,
panovalo vždy v církvi Boží přesvědčení…že konsekrací chleba a vína dochází k proměně
chlebe a vína, kdy se celá podstata chleba proměňuje v podstatu těla Krista…a vína
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v podstatu jeho krve…a
(transsubstantiacio).

tato

proměna

byla…byla

nazývána

přepodstatěním

PROČ JEŽÍŠ USTANOVIL TUTO SVÁTOST. JAKÝ MÁ PRO NÁS VÝZNAM?
„Náš Spasitel, když hodlal z tohoto světa odejít k Otci, ustanovil tedy tuto svátost, do níž …
vlil bohatství své lásky vůči nám… Chtěl pak, aby tato svátost byla přijímána jako duchovní
pokrm duší, jímž jsou živeni a posilováni ti, kteří žijí jeho životem a proto řekl: „Kdo jí mne,
ten bude žít skrze mne“, a jako protijed, jímž máme být vysvobozováni z každodenních
hříchů a chráněni hříchů smrtelných. Chtěl také nadto, aby byla zárukou naší budoucí slávy
a věčného štěstí, a tak i znamením onoho jediného těla, jehož on je hlavou a jehož údy,
spojenými s ním těsnými svazky víry, naděje a lásky…máme být, … a nebylo v nás žádné
rozštěpení.“

V ČEM SE TATO SVÁTOST LIŠÍ OD OSTATNÍCH SVÁTOSTÍ?
(od křtu, biřmování, smíření, pomazání nemocných, manželství, kněžství)
„Zatímco ostatní svátosti mají posvěcující sílu teprve, když ji někdo přijme, v eucharistii je
již před tím (než ji někdo přijme) přítomen sám původce svatosti. Ještě totiž apoštolové
nepřijali eucharistii z ruky Páně, když on už pravdivě prohlásil, že je jeho tělem to, co on jim
rozdává. A taková byla vždy víra církve, že ihned po konsekraci je zde pravé tělo našeho Pána
a jeho pravá krev pod způsobou chleba a vína spolu s jeho duší a božstvím.
(slovo způsoba má vyjádřit, že eucharistie ve viditelné podobě vypadá, jakoby to byl chléb či
víno, ale chléb ani víno to již není, jen to tak vypadá; zpíváme v kancionálu:
Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, jenž tu ve svátosti sebe ukrýváš…
…Zrakem, hmatem, chutí, tebe nevnímám…
…na kříži jsi tajil jenom božství své, zde je také skryto člověčenství tvé…
…v obojí však věřím celým srdcem svým…(Kancionál, píseň č. 712).

PROČ SE MLUVÍ O: TĚLE A KRVI KRISTOVĚ, KRISTOVĚ LIDSKÉ DUŠI A KRISTOVU BOŽSTVÍ
PŘÍTOMNÝCH V EUCHARISTII?
Ježíš je podle učení prvních koncilů jak cele a od věčnosti Bohem spolu s Otcem i Duchem Svatým,
tak také je plně člověkem, když přijal lidství z Panny Marie, tedy s lidským tělem a lidskou duší
/koncily v Nicei rok 325, Cařihradě r. 381, Efesu r. 431 a Chalcedonu r. 451/. Po svém
zmrtvýchvstání se Boží Syn svého těla nezbavil, ale zůstal dál současně jako člověk a současně
jako Bůh. Lidství a božství v Ježíši Kristu sice rozlišujeme, ale nikdy nemohou být od sebe
odděleny, jde totiž o jednu jedinou osobu, bytost. Jeho ponechané lidství je právě pro nás pojítkem,
jak může být člověk spojen s Bohem. V eucharistii tedy „máme“ přítomného Ježíše, Boha a
člověka. Eucharistie tak není „věcí“ ale bytostí! Proto se eucharistii klaníme, jelikož je to náš Bůh
pod viditelnou způsobou chleba či vína).

PROČ SE PŘIJÍMÁ ČASTĚJI JEN POD JEDNOU ZPŮSOBOU (TĚLO KRISTOVO)?
Pod způsobou chleba je přítomný celý Kristus, tedy i jeho krev, duše i božství, stejně tak pod
způsobou vína. „Proto je naprosto pravdivé, že je obsažen jak pod jednou způsobou, tak pod
oběma. Kristus je totiž celý a neporušený jak pod způsobou chleba a pod jakoukoli její částí, tak
také pod způsobou vína a jejími částmi.“
„Ten, který řekl: ‚Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mí v sobě život‘, ten
také řekl: ‚Kdo bude jíst z tohoto chleba, živ bude na věky.‘ A ten, který řekl: ‚Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, má život věčný‘, ten také řekl: ‚Chléb, který já dávám, je mé tělo obětované za život
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světa.‘ A konečně ten, kdo řekl: ‚Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm‘, ten
nicméně také řekl: ‚Kdo jí tento chléb, bude živ na věky.‘“
„Jakkoli od počátku křesťanského náboženství bylo nezřídka v užívání přijímání pod obojí
způsobou, přesto se v průběhu času tento obyčej zásadně změnil.“ (Koncil odložil pojednání
o povolení přijímání z kalicha z důvodů ne věroučných, ale ze zbožnosti na jinou dobu.
„…Synoda… odkládá … na jinou dobu…články: ‚Zda by bylo možno z počestných a křesťanské
lásce odpovídajících důvodů za určitých podmínek povolit užívání kalicha někomu z věřících, nebo
národu či království, a jaké podmínky by to byly.‘“ Dnes je přijímání z kalicha povoleno o velkých
svátcích, nebo když to vyhovuje komunitě za jistých podmínek).

JAKOU MÁME PROJEVOVAT ÚCTU K EUCHARISTII?
„Není tedy místo pro žádnou pochybnost, že všichni křesťané…mají této nejsvětější svátosti při
uctívání prokazovat kult klanění, který náleží samému Bohu. … Neboť věříme, že v ní je
přítomen týž Bůh, o němž říká věčný Otec, když jej uváděl do světa: ‚Nechť se mu klanějí všichni
Boží andělé’ týž, jemuž se v kleče klaněli mudrci a o němž Písmo říká, že se mu v Galileji klaněli
apoštolové“

SVATOSTÁNEK
„Obyčej uchovávat ve svatyni posvátnou eucharistii je tak starobylý, že jej znalo už století,
v němž se konal nicejský koncil (r. 325). Dále to, že se má ona posvátná eucharistie donášet
nemocným a za tímto účelem se má pečlivě uchovávat v kostelích…“

KDY ČLOVĚK NESMÍ PŘIJÍMAT EUCHARISTII?
„…u apoštola čteme ona slova plná varování: ‚Kdo jí a pije nehodně, jí a pije k odsouzení, protože
nerozlišuje tělo Páně.‘ Proto, kdo hodlá přijímat, je třeba připomenout jeho příkaz: ‚Člověk ať se
zkoumá.‘ Církevní zvyklost pak objasňuje, že ono zkoumání je nutné, aby nikdo, kdo si je vědom
smrtelného hříchu, jakkoli by nad ním pociťoval lítost, nepřistupoval k posvátné eucharistii
bez předchozího svátostného vyznání.“

JAK ČASTO PŘIJÍMAT EUCHARISTII?
„Svatá synoda otcovsky povzbuzuje…aby se všichni (křesťané) … konečně shodli a
sjednotili…aby v tato svatá tajemství jeho těla a krve s takovou stálostí a pevností víry, s takovou
zbožností ducha, s takovou svatostí a klaněním věřili a uctívali je, aby mohli často
přijímat…aby mohli z cesty tohoto bědného putování v cizině přejít do nebeské vlasti, kde budou
požívat bez jakéhokoli závoje týž andělský chléb, který teď jedí skrytý pod posvátnými způsobami.

SHRNUTÍ NAUKY VYJÁDŘENO ANATÉMATY
Kdo by popíral, že ve svátosti nejsvětější eucharistie je pravdivě, skutečně a podstatně přítomno
tělo a krev spolu s duší a božstvím našeho Pána Ježíše Krista a tím i celý Kristus, a prohlašoval by,
že je v ní přítomen pouze na způsob znamení nebo obrazně nebo svou silou, ten nechť je
vyobcován.
Kdo by popíral onu obdivuhodnou a jedinečnou přeměnu celé podstaty chleba v tělo a celé podstaty
vína v krev, kdy přetrvávají pouze způsoby chleby a vína…ten nechť je vyobcován.
Kdo by prohlásil, že ve sváté svátosti eucharistie nemá být Kristus, jednorozený Boží Syn, uctíván,
a to ani navenek, kultem klanění…že jeho ctitelé jsou modloslužebníky, ten nechť je vyobcován.
Kdo by popíral, že všichni i jednotliví křesťané, když jsou schopni rozlišovat chléb od Kristova
těla, mají povinnost každoročně, alespoň o Velikonocích, přistoupit k přijímání podle přikázání
svaté Matky církve, ten nechť je vyobcován.
30

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz

15. dubna – 22. dubna 2018
dat

15.4.

den

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

hod

úmysl mše svaté

8:30

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

18:00

Liturgie večerních chval (nešpory)

16.4.

PONDĚLÍ
po 3. neděli velikonoční

17.4.

ÚTERÝ
po 3. neděli velikonoční

18:00

18.4.

STŘEDA
po 3. neděli velikonoční

18:00

19.4.

ČTVRTEK
po 3. neděli velikonoční

18:00

20.4.

PÁTEK
po 3. neděli velikonoční
Mše pro děti

21.4.

Na úmysl dárce

18:00

(Intence z farnosti Feichten 22/42)
Pobožnost svatého růžence
(Za nemocné a umírající, za pracovníky
hospiců a křesťanských školek děkanátu)
Na úmysl dárce
(Intence z farnosti Feichten 23/42)
Na úmysl dárce
(Intence z farnosti Feichten 24/42)
Výstav eucharistie

17:00

Na úmysl dárce

18:00

(Intence z farnosti Feichten 25/42)

Po mši

SOBOTA
po 3. neděli velikonoční

11:00

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

8:30

Setkání dětí na faře
Za živ. a + rod. Přehnalovu, Jehlářovu,
Malíkovu, Svobodovu, Raškovu,
Hajdukovu a Stoklasovu
Za + Jiřího Ticháčka, dvoje rodiče, živ. a +
rod.

22.4.
Den modliteb za
duchovní povolání

Liturgie večerních chval (nešpory)

18:00

Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání do Olomoucké katedrály, sobota 28. dubna
V sobotu 28. dubna se uskuteční děkanátní pouť za duchovní povolání do Olomoucké
katedrály. Zájemci o dopravu autobusem se prosím zapište v zákristii.
Veřejná sbírka (pátek 20. dubna až neděle 29. dubna)
Od pátku 20. 4. do neděle 29. 4. se bude po celý týden v obcích Troubky a Henčlov konat
veřejná sbírka na opravu kostela. Na organizačním setkání dobrovolníků veřejné sbírky
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minulou středu bylo však jen 5 farníků a jeden se nahlásil telefonem. Nezájem farníků je až
zarážející! Na účtu farnosti je 400 tisíc Kč, další část opravy kostela stojí 2,4 milionu Kč
a farnost půjde zcela jistě do dluhu. Půjčku zajistí arcibiskupství. Povzbuďte proto případné
dárce z vašeho okolí či známé svým osobním kontaktem ke štědrému daru. Výběrčí budou
také vydávat potvrzení přímo na místě (nad 1 tis. Kč). Bude možnost také zaslat peníze na
účet, ale této možnosti využilo jen pár lidí. Vybírat se bude do kasiček. Pokuste se vysvětlit
lidem, že s drobnými mincemi jsou akorát jen problémy, protože je nemáme ve velkém
množství kam udat a za uložení se navíc ještě platí zbytečné poplatky. Věřím, že minimálně
stokorunu si může dovolit každý dárce. Všem stávajícím a případným dalším dobrovolníkům
a dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Dary na pohon zvonu sv. Floriana
Zvon sv. Floriana, který byl svěšen z malé věže, je k prohlédnutí v presbytáři chrámu. Je
nádherně zdobený a je na něm latinský nápis: Ke cti Nejsvětějšího jména Ježíše a sv. Floriana,
rok spásy 1885. Hledá se sponzor elektrického pohonu tohoto zvonu, kterým se zvonívalo při
proměňování eucharistie (jde o tzv. sanctusový zvon). Zvonilo by se jím jen v neděli
a zasvěcené svátky během proměňování Těla a Krve Kristovy.
Májové pobožnosti pro děti a rodiny (domluva akce v pátek 20. dubna)
Milé rodiny. V květnu bychom měli vy i farnost zaměřit svou pozornost ke společné modlitbě
s dětmi v kostele i kapli. Nabízejí se opět májové pobožnosti. Rád bych se s některými z vás
setkal a promluvil si o formě těchto májových. Nabízí se využít pátek večer, kdy je v kostele
mše pro děti a poté setkání dětí na faře. Přijďte s dětmi, a zatímco si oni budou hrát, promluvme
si o májových. Zvu vás tento pátek 20. dubna.
Večer pro děti a rodiny (domluva akce v pátek 20. dubna)
V pondělí odpoledne 30. dubna se nabízí možnost pro rodiny a děti k setkání na farní zahradě.
Opékání, hry, pro děti přespání na faře, některé se na to už delší dobu těší. Prosím nahlaste se
z rodin, abych věděl jak akci zajistit. Děkuji. Kdo by chtěl pomoc s organizací, tak domluva
akce bude v pátek 20. dubna na faře po dětské mši.
Noc kostelů (domluva akce v neděli 22. dubna)
V pátek 25. května proběhne opět noc kostelů. Náš kostel i kaple jsou do této akce také
přihlášeny. Organizační setkání k noci kostelů bude v neděli 22. dubna po nešporách, které
jsou v kostele v 18 hod. Zájemci o pomoc při zajištění této akce, pojďme se za akci prvně
pomodlit žalmy a poté jste zváni na faru k vínu a rozpravě o akci. Neměl by chybět zástupce
sboru, pastorační rada a někdo z kostelníků. Pastorační rada by tak měla současně své
zasedání. Podle stanov pastoračních rad je třeba svou neúčast omluvit.
(Zvolení členové: Pavlína Netopilová, Miroslava Mauksová, Zdeněk Zbožínek, Marie Kratochvilová.
Jmenovaní členové: Lenka Petrovská za Henčlov, Jiří Burian za chrámový sbor)

32

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
Troubky, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070
email: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.cz

22. 4. – 29. 4. 2018
hod

úmysl mše svaté

8:30

Za + Jiřího Ticháčka, dvoje rodiče,
živ. a + rod.

18:00

Liturgie večerních chval (nešpory)

po nešpor.

Pastorační rada a příprava noci kostelů

23.4.

PONDĚLÍ
Svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka

18:00

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

24.4.

ÚTERÝ
Sv. Jiří, mučedníka

18:00
Tovačov

Za poutníky a jejich úmysly
(Chrám sv. Jiří v Tovačově)

18:00

Na poděkování za dar života s prosbou
o Boží požehnání, dar zdraví a živ. a + rod.

dat

22.4.

25.4.
26.4.

27.4.

den

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

STŘEDA
Svátek sv. Marka,
evangelisty
ČTVRTEK
po 4. neděli velikonoční
PÁTEK
po 4. neděli velikonoční
Mše pro děti

28.4.

SOBOTA
po 4. neděli velikonoční

Na úmysl dárce

18:00

(Intence z farnosti Feichten 26/42)

17:00

Výstav eucharistie

18:00

Na poděkování za dar života s prosbou
o dar zdraví, Božího požehnání a ochranu
Panny Marie

Po mši

Setkání dětí na faře
Na poděkování P. Bohu, za 80 roků života
s prosbou o další pomoc
a požehnání pro celou rodinu
Odjezd do katedrály

10:30
14:00

29.4.

5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

8:30

Za živ. a + farníky, dárce kostela a jejich
živ. a + rodiny

18:00

Liturgie večerních chval (nešpory)

Noc kostelů (domluva akce tuto neděli 22. dubna)
Organizační setkání k noci kostelů bude v neděli 22. dubna. V kostele se pomodlíme společně
nešpory a poté bude jednání na faře. Pastorační rada bude mít zároveň setkání včetně
dobrovolníků této akce (+ varhaník a kostelníci).
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Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání do Olomoucké katedrály, sobota 28. dubna
V sobotu 28. dubna se uskuteční děkanátní pouť za duchovní povolání do Olomoucké
katedrály. Zájemci zapsaní v zákristii mají odjezd autem v 14 hod. Program 15 hod. růženec,
16 hod. adorace, 17 hod. mše svatá. Kdo by chtěl jet sám autem, lze parkovat u katedrály.
Dobrovolníci k pravidelné návštěvě nemocných
Prosím o dobrovolníky (zaznělo již v ohláškách 8. 4.), kteří by potěšili nemocné svou
návštěvou, donesli jim pravidelně farní bulletin a pomohli jim, bude-li zájem připravit se na
návštěvu kněze. Hlaste se mě prosím osobně, děkuji, seznam nemocných je faře.
Pouť ke svatému Jiří
V úterý na svátek sv. Jiří jsme zváni na poutní mši svatou do tovačovského kostela sv. Jiří
(hřbitovní kostel). Mše sv. je tam v 18 hod. Odjezd od fary v 17.15.
Veřejná sbírka
Ještě po celý tento týden bude probíhat veřejná sbírka. Prosím o štědrost pro dárce a vytrvalost
pro ty, kteří farnosti slouží vybíráním. Děkuji.
Co se týká elektrického pohonu ke zvonu sv. Floriana, již dárci věnovali 11 tis., tedy polovinu
ceny el. zařízení. Co se týká nového a stejně tak nutného zavěšení zvonu, cena je 22 tisíc bez
DPH.

IN HONOREM DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI ET SANCTI
FLORIANI MARTYRI ANNO SALUTIS 1885.
Ke cti našeho Pána Ježíše Krista a svatého Floriana mučedníka v rok
u spásy 1885.
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