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Modlitba za jednotu křesťanů
Pane Ježíši, v předvečer své smr&jsi za nás prosil, aby všichni tvoji učedníci byli jedno, jako ty
ve svém Otci a tvůj Otec v tobě. Dej nám, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost
jako nevěru. Dej nám, abychom poc&vě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost,
nedůvěru a vzájemné nepřátelství. Dopřej nám, abychom se všichni bez výjimky sešli v tobě,
aby nejen z našich úst, ale také z našich srdcí neustále stoupala tvá modlitba za jednotu
křesťanů. Za takovou jednotu, jak ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je chceš. Dej, abychom
v tobě, který jsi dokonalá láska, našli cestu, jež vede k jednotě v tvé lásce a v tvé pravdě.

Liturgické okénko XVII – eucharis!cká úcta mimo mši sv.
Bůh od samého počátku vycházel vždy znovu a znovu vstříc člověku, i přes lidský hřích.
Bůh neskončil u neviditelné přítomnos&, ale „Slovo se stalo tělem“, a tak se stal Boží Syn
fyzicky přítomným ve světě. Když byla Boží láska tak velká, že přišla mezi nás, nemohla
snad tato láska vést zároveň k tomu, aby Bůh mezi námi zůstal?

Eucharis!e je svátos" lásky, onou přítomnos,, oním darem, kterým Kristus dává sám
sebe a zjevuje nekonečnou Boží lásku ke každému člověku. Proto také této fyzické
přítomnos" Krista má odpovídat náležitá úcta nejen vnitřní, ale také vnější, fyzická. Tělo
Kristovo máme uc&vat také našim tělem, nejen duší.

Slavení eucharis&e (mše svaté) je jistě středem celého křesťanského života, nicméně
adorace, úcta k eucharis&i mimo mši napomáhá k tomu, abychom mohli slavit mši svatou
a přijímat eucharis&i s mnohem větším užitkem. Jak napsal důrazně sv. Augus&n: „Nikdo
ať nejí tento chléb, když ho před,m neadoroval; hřešili bychom, kdybychom ho
neadorovali.“ Oživujme tedy vnější úctu k eucharis&i a učme ji mladší generace, tak jak
nás jí učili generace před námi.

Pro připomenu, několik starých dobrých zásad (platných, když nám to zdraví dovoluje):

v Při příchodu do kostela a odchodu z něj před svatostánkem s úctou poklekáme.

v Navš&vme kostel, když procházíme okolo. Přijďme se poklonit Pánu, vždyť je tu
konkrétně přítomen pro nás.
v Při proměňování všichni poklekáme, abychom vyjádřili
svou víru v Krista, který se stává přítomným uprostřed
našeho společenství. On je Emanuel – Bůh s námi – nejen
symbolicky, ale skutečně.
v Když se v kostele otevře svatostánek (např.: kvůli
podávání sv. přijímání schóle) z úcty k Pánu poklekáme.
v Svátostné požehnání při adoraci je chvílí, kdy máme
s úctou a na kolenou přijímat požehnání Pána skutečně
přítomného a žehnajícího každému z nás.
v Z toho důvodu se také používají zvonky – připomínají
nám nejdůležitější okamžiky, které nás mají vnitřně i
vnějškově (pokleknu,m) přivést ke správnému prožívání
toho, co se právě děje. Když se při mši sv. zazvoní po sv.
přijímání, je to znamení, že si můžeme opět sednout
(po požehnání, když kněz uloží Pána Ježíše do svatostánku,
stoupnout).

Nezapomínejme: Bůh nepotřebuje naši úctu, ale jsme to my,
kdo ji nutně potřebujeme Bohu projevovat.



Den Lit. oslava Místo Úmysl

Lačnov Pohřeb: Za V  Josefa Manu

TICHOV

KLOBOUKY Za V Václava Divoše

ÚT

25.1.

Svátek

Obrácení

sv. Pavla

KLOBOUKY
Za V Luďka Fojtíka, jeho V rodiče

s prosbou o BP pro celou * rodinu

KLOBOUKY
Za studenty, jejich zdárné dokončení

zkoušek, příjmaček a maturit

Klobouky Zpovídání: 

POTEČ Za V rodinu Kolínkovu a Martinkovu

LAČNOV Za * a V rodinu Masařovu a Gargulákovu

KLOBOUKY
Za V rodiče Filákovy, Amálii Trochtovu

a dar zdraví pro * rodinu

Klobouky Vedená adorace: Projekt ON

ŠTUDLOV Za V Jindru Lukášovou

KLOBOUKY

Klobouky Celodenní adorace, od 16 hodin zpovídání

KLOBOUKY Pohřeb: Za V  Ivanu Andrlovou

KLOBOUKY
Za V Josefa Šomana, Vojtěcha Slánského,

manželku a BP pro * rodinu Krahulcovou

KLOBOUKY
Za V Karla Paciorka (nedožitých 80 let),

jeho V rodiče a sourozence

Klobouky Křestní obřady

KLOBOUKY Za kmotru a BP do dalších let

TICHOV  

LAČNOV
Za V rodiče Ovesné, Zvonkovy,

Tonkovičkovy, Pospíškovy a * rodiny

KLOBOUKY Za V P. Jiřího Změlíka (1. výročí) a V rodiče

KLOBOUKY
Za V Karla Šomana, V manžela

a BP pro * rodiny

ŠTUDLOV Za farníky a dobrodince farnosti

KLOBOUKY Za V Marii Strnadovou

7:30-17:20
PÁ

28.1.

Památka

sv. Tomáše 

Akvinského

SO

29.1.

14:30

ST

26.1.

Památka

sv. Timoteje

a Tita, 

biskupů

8:00-9:00

ČT

27.1.

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B    24. ledna - 30. ledna 2022

17:30

PO

24.1.

Památka

sv. Františka 

Saleského

14:30

NE

30.1.

4. neděle

v mezidobí

Čas

16:30

17:30

7:00

17:30

16:30

17:30

18:00

17:30

7:00

17:30

7:30

11:00

Žalm: Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

10:30

10:30

18:00

1. čtení: Jer 1, 4-5.17-19   2. čtení: 1 Kor 12,31 – 13,13   Evang.: Lk 4, 21-30

7:00

7:30

8:30

8:45


