Program závěrečné fáze cesty ke křtu v roce 2019
Milé sestry a bratře,
církevní společenství na vás hledí s nadějí, že mezi námi budete i po přijetí křtu dále duchovně růst
v lásce k Bohu, porozumění jeho slovu a konkrétní účasti na životě farnosti. Čas, který zbývá do
Velikonoc, je pro celou církev důležitým obdobím, v němž máme svoje odhodlání sloužit Bohu
očistit od všeho, co mu překáží (hřích). Proto vás prosím, nezanedbávejte naše osvědčené
duchovní zbraně! Horlivě se modlete svatý růženec, osvojte si páteční půst formou nějakého
dobrovolného sebezáporu, povídejte si s Ježíšem před svatostánkem a snažte se mít oči a srdce
otevřené pro pomoc druhým lidem. Vaše účast na bohoslužbách a pobožnostech v kostele ať je
radostná, jak se sluší na ty, kdo mají nést čestné jméno křesťan. Pokračujte v průběžné četbě
katechismu, protože není reálné, abychom jej celý probrali společně.
S přáním pokoje
otec Tomáš
Do kalendáře si zapište následující události:
sobota 9.3.

Olomouc, 10:00

obřad přijetí katechumenů mezi čekatele křtu (arcibiskup Jan)

pátek 15.3.

Rokytnice, 17:00

mše svatá + obřad předávání pokladů církve (vyznání víry)1

pátek 15.3.

Rokytnice – fara, 18:15

neděle 24.3. Rokytnice, 7:30
pátek 29.3.

společná katecheze s požehnáním

mše svatá + první skrutinium2

Rokytnice – fara, 18:15

společná katecheze s požehnáním

neděle 31.3. Brodek, 9:15

mše svatá + druhé skrutinium

neděle 7.4.

Citov, 10:45

mše svatá + třetí skrutinium

pátek 12.4.

Rokytnice, 17:00

mše svatá + obřad předávání pokladů církve (Otče náš)3

pátek 12.4.

Rokytnice – fara, 18:15

společná katecheze s požehnáním

čtvrtek 18.4. Rokytnice nebo Brodek

mše svatá na památku ustanovení Eucharistie 4

pátek 19.4.

velkopáteční obřady

Rokytnice nebo Brodek

sobota 20.4. Brodek, 20:30

velikonoční vigilie + křest a první svaté přijímání (Barbora)

neděle 28.4. Rokytnice, 7:30

mše svatá + křest a první svaté přijímání (Monika)

neděle 28.4. Citov, 10:45

poutní mše + křest a první svaté přijímání (Ondra a Gábina)5

pátek 3.5.

Rokytnice – fara, 18:15

pátek 24.5.

Brodek, 18:00
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neděle 9.6.

Olomouc, 10:00

biřmování s otcem arcibiskupem (Barča, Ondra, Monika)

1

setkání nově pokřtěných (večer vděčnosti)

V případě, že se vám pro tento obřad bude lépe hodit jiná mše svatá, kterou sloužím v týdnu od 11.3. (např. středa
13.3. v 17:00 v Citově), dejte mi o tom vědět. Děkuji.
2
Skrutinia jsou modlitby celé farnosti, která s vámi prosí za to, aby vás Bůh definitivně vytrhl z rukou ducha zla,
kterého se při křtu budete slavnostně zříkat. Nepodceňujte tuto duchovní pomoc, protože ďábel má důvod být kvůli
vašemu křtu naštvaný.
3
V případě, že se vám pro tento obřad bude lépe hodit jiná mše svatá, kterou sloužím v týdnu od 8.4. (např. středa
10.4. v 17:00 v Citově), dejte mi o tom vědět. Děkuji.
4
Časový rozvrh velikonočních obřadů uslyšíte v ohláškách.
5
Gábina přijme zároveň svátost biřmování, protože na další svátosti bude muset čekat až do církevní svatby s Honzou,
kterou zatím není možné plánovat.
6
Budeme rádi, pokud nám při organizaci Noci kostelů pomůžete.

