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Začátkem listopadu prožíváme „dušičkové“ období. Vzpomínáme na
naše zemřelé. Ale neomezujme se na pouhou vzpomínku, pamatujme
na ně především v modlitbě a obětujme jim náš dar – plnomocné
odpustky za zemřelé, a také pamatujme na ně při mších sv. Na jednom
hrobě strážnického hřbitova jsem si všiml věty: Děkujeme, že jste s
námi byli. Ano, je to pravda a naše vděčnost ať se projevuje
modlitebním způsobem.
Začátkem října se někteří z nás zúčastnili farní pouti do Assisi a do
Říma. Navštívili jsme město sv. Františka, který se stal patronem
současného papeže. Navštívili jsme poutní místa Říma, slavili jsme mši
sv. u hrobu blah. Jana Pavla II. Navštívili jsme dům, kde žil, pracoval,
zemřel a je pohřbený zakladatel piaristů – sv. Josef Kalasanský. Chtěl
bych poděkovat všem poutníkům za skvělou atmosféru během této
pouti, za společenství, které jsme tam vytvořili a za svědectví víry.
Jak víte, připravujeme nový vyřezávaný betlém, který bude dostupný
všem, kteří půjdou kolem fary. Není to věc na jeden rok, na jedny
Vánoce. Bude sloužit léta a léta. Je to společné dílo celé naší farnosti, a
proto vás chci ještě jednou poprosit o modlitební a také o finanční
podporu tohoto projektu. Ať se také tímto způsobem projevuje náš
zájem o společné dobro a svědectví víry, které předáme budoucím
generacím.
Na jaro začnou práce kolem kostela. Bude se jednat o okopání celého
kostela, aby voda ze střechy nešla do základu a do zdí. Máme, také
příslib jednoho občana, že zasponzoruje poloviční částkou osvětlení
kostela z venku.
Často nás – vaše kněze – prosíte o modlitbu. My na vás myslíme při
osobní nebo společné modlitbě. A také vás prosíme o modlitbu za nás,
za kněze. Velmi si tohoto vašeho daru vážíme a za modlitbu a každé
vaše dobré slovo, slovo povzbuzení a rady jsme vděčni – Pán Bůh
zaplať!
Vaši otcové piaristé: Jacek, Lukáš a Jiří
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Úmysly mší svatých na měsíc listopad
30.10., středa, 17.30., Za celé farní společenství
1.11., pátek, 17.30., Za posvěcení našich rodin
2.11., sobota, 11.00., mše sv. na hřbitově: Za všechny naše zemřelé
3.11., neděle, 10.30., Za + Josefa Matušku, dvoje rodiče,
za živou a + rodinu a DO
6.11., středa, 17.30., Za celé farní společenství
8.11., pátek, 17.30., Za + dvoje rodiče, syna Pavla, za živou rodinu Helískovu a DO
9.11., sobota, 10.00., HODY, Za celou obec
10.11., neděle, 10.30., Za + rodiče Marii a Františka Sasínovi, živou a + rodinu a DO

Ukončení Roku víry v Olomouci a ve farnostech
O víkendu 23. – 24. listopadu se bude konat slavnostní ukončení Roku víry.
 V sobotu 23.11. O. arcibiskup Jan nás zve na ukončení Roku víry v
Olomouci. Zároveň to bude oslava 950. výročí olomouckého biskupství.
Na programu bude slavnostní mše sv., příležitost navštívit církevní památky Olomouce, výstavy připravené na tuto příležitost a vše bude
ukončeno slavnostním požehnáním v 16 hod.
Pojedeme autobusem, ale také zveme všechny farníky, kteří by chtěli
putovat do Olomouce autem nebo vlakem, aby se zapojili do těchto
slavností. Podrobnosti budou během listopadových ohlášek v kostele.
 V neděli 24.11. ukončíme Rok víry ve farnosti. Při mši sv. bude slavnostní Vyznání víry a obnova křestních slibů. Součástí těchto bohoslužeb bude také žehnání křížů, které máte doma. Už dnes prosím, abyste
v neděli 24.11. s sebou vzali do kostela kříž, který máte doma. Možná,
že jsou u vás doma místnosti, kde kříž ještě chybí. To je příležitost pořídit si nový kříž, který, posvěcený v neděli 24.11., dáte do těch místností, kde ještě toto znamení naší víry chybí.
P. Jacek

13.11., středa, 17.30., Za členkyně modlicích se matek a
růžencové společenství
15.11., pátek, 17.30., Za živou a + rodinu Káčerkovu a
Němcovu a DO
16.11., sobota, 17.30., mše sv. na ukončení duchovní
obnovy – Za naše rodiny s prosbou o živou víru, dary Ducha sv.
17.11., neděle, 10.30., Za + manžele Zdeňku a Josefa Novákovi, rodiče, sourozence, za živou a + rodinu
a DO
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kostel patří nám! Pamatujme pří všem co budeme dělat: spolu putujeme, budujeme a vyznáváme Ježíše Krista Ukřižovaného. Kéž se tak stane.

20.11., středa, 17.30., za + Silvu Paletovu, manžela, dcery, zetě a DO
22.11., pátek, 17.30., Na poděkování P. Bohu za přijatá

Rozpis služeb kostelníka:

dobrodiní a za dar kněžství

1.

Rodina Veselá 3.11. – 9.11.

2.

Rodina Prečanová 10.11. – 16.11.

Mlýnkovi, sourozence, rodiče, za živou a + rodi-

3.

Rodina Dvořáková 17.11. – 23.11.

nu a DO

4.

Rodina Sečková 24.11. – 30.11.

27.11., středa, 17.30., Za celé farní společenství

5.

Rodina Nováková 1.12. – 7.12.

29.11., pátek, 17.30., Za + Josefa Bedravu, rodinu Mrázko-

6.

Rodina Káčerková + Winklerová 8.12. – 14.12.

7.

Rodina Říhová + Příborská 15.12. – 21.12.

8.

Rodina Bajarová 22.12. – 28.12.

9.

Rodina Prečanová + Potrusilová + Rodina Smaženková
+ Mlýnková (Milan) 29.12. – 4.1.2014.

10. Rodina Bačíková 5.1. – 11.1.
11. Rodina Gazdová (Hana) + pí. Krhovská, pí. Klepáčová,

24.11., neděle, 10.30., Za + manžele Anastazii a Františka

vu a DO
1.12., neděle, 10.30., Za + Josefa Štípského, + rodiče a
celou živou rodinu
Farní diář


1.11., pátek, 9.00. hod. – návštěva nemocných



2.11., sobota, 11.00. hod. – mše sv. na místním hřbitově



3.11., neděle, - místo kázaní po mši sv. společná adorace

pí. Vítková 12.1. – 18.1.

N.S.

12. Rodina Sýkorová + p. Píža 19.1. – 25.1.



9.11., sobota, 10.00. hod. svatomartinská mše sv.

Dárek, co udělá dvojí radost



14.11., čtvrtek, 16.00. hod. – svatohubertská mše sv. v lesní kapli v Oboře

Sestry klarisky – kapucínky ze Šternberka nabízí svoje výrobky, které
mohou být vhodným vánočním dárkem (hrníčky s motivem, trička s
potiskem, omalovánky). Výtěžek je určen na podporu jejich kláštera.
Výrobky si můžete prohlédnout i zakoupit ve Strážnici v knihovně ve
Spolkovém domě každé pondělí a středu do 9,30 do 11,00 hodin.



15.11. – 16.11. – duchovní obnova naši farnosti. Povede
P. Vojtěch Šíma (více na plakátu)



17.11., - sbírka na arcidiecézní Charitu



23.11., sobota – farní pouť do Olomouce na ukončení Roku
Viry
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24.11., - neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále – ukončení

Denně lze získat pouze jeden plnomocný odpustek, který lze buď

Roku Víry v naši farnosti, obnova ministrantských slibu, začá-

formou přímluvy přivlastnit konkrétnímu zemřelému, nebo dle Boží-

tek Roku Rodiny, Karneval v SCR od 15.00. – 18.00. hod.,

ho úradku obecně duším zemřelých

sbírka na provoz a opravy kostela
29.11. – 30.11. – na faře setkání ministrantů z piaristických

Povinností kostelníka:

farnosti



Otevření kostela 45 min. dopředu



Zvonění zvonem 30 min. přede mší sv.



Nachystat víno, vodu, kalich, misku s hostiemi



Ořezat svíčky, nachystat oltář



Během mši sv. být v zákristií

Odpustky pro zemřelé



Po mši sv. všechno pozhasínat, zamknout kostel.

Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v

Během zimy odhrnout sníh, mít dohled na celý kostel.

očistci návštěvou hřbitova spojenou přinejmenším s vnitřní modlit-

Za zvonění na pohřeb bude nadále zodpovídat p. Prečan a p.




30.11., sobota – v kostele Adorace N.S. pro všechny na zahájení Adventu 20.00. – 21.00. hod.



1.12. – I. Neděle adventní



6.12. – první roráty v 6.30. hod., vzpomínka sv. Mikuláše

bou za ně.
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu (po celý den) lze získat tytéž
odpustky při návštěvě kostela nebo veřejné kaple, pokud se tam
pomodlíme na úmysl Sv. otce „Vyznání víry“ a „Otče náš“.
K tomu musí být splněny řádné podmínky pro plnomocné odpustky:




Veselý.
Jako farář většinou jsem už půl hod. přede mší sv.
v kostele, takže rád pomůžu a vše vysvětlím. Možná že,
někteří s vás budou mít strach ze svátků a jiných vý-

Sv. zpověď (stačí jedna pro více odpustků – odpustky je mož-

znamných dnů. Garantuju, že všemu se jde naučit.

né získat pouze ve stavu posvěcující milosti, bez smrtelného-

Doufám, že vyjmenované rodiny, (některé spojené), se

těžkého hříchu)

ujmou služby. Pokud jsem na někoho zapomněl tak se

Sv. přijímání (nejlépe v den získání odpustků, ale stačí i jiný

omlouvám a prosím, aby se připojil k některé skupině.

den; pro jeden plnomocný odpustek je nutné jedno sv. přijí-

Jsem si vědom toho, že

spousta s vás

pomáhá

mání)

v kostele; úklidem, praním alb, rochet a mešního prádla, vý-



Modlitba na úmysl Sv. otce

zdobou… Angažujeme se skoro všichni. Každému s nás chybí



Zřeknutí se dobrovolné náklonnosti ke každému, i lehkému,

čas… možná, že i máme strach s něčeho nového… Ale přece

hříchu
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