Farní zpravodaj

20. 4. 2019

motto: Křesťan, který nevydává svědectví, zůstane neplodným
a nevydá život, který dostal od Ježíše Krista.

Slovo faráře:
Drazí farníci, vychází další zpravodaj, který má povzbuzovat farníky ve víře a povzbuzovat k misijnímu
zápalu pro šíření evangelia. Velikonoce jsou svátky víry a nového probuzení vztahu k Bohu a jeho lásce. Jak
říkal známý herec p. Vinklář " Pašijové události" jsou největším dramatem, které se kdy stalo na naší zemi.
Je to drama záchrany člověka Mesiášem Ježíšem Kristem, který s odevzdaností do Otcovy vůle přijímá
utrpení a kříž. Potupná smrt na kříži je vrcholem lásky. Boží Syn se obětuje za nás, když na sebe bere hříchy,
utrpení a smrt. Smrtí jeho život nekončí. Ježíš vstává třetí den z hrobu a vstupuje do slávy svého Otce ve
svém, novém oslaveném těle. Vzkříšený Ježíš se ukazuje svým učedníkům i ostatním bratřím, kterým chtěl.
Padesátý den sesílá Ducha Svatého a obnovuje víru a přetváří apoštoly, učedníky k misijnímu poslání. Oni
jdou a hlásají Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Je naším úkolem do tohoto dramatu vstoupit a brát na sebe
šaty nejrůznějších postav této události a prokázat službu lásky Ježíši ve svém bližním, se kterým se Pán
ztotožňuje. Přeji všem, aby se zbavili lhostejnosti a netečnosti, a setkali se s Pánem ve svém srdci i blízkém
člověku kolem nás. Přeji všem požehnané velikonoce, chuť a odvahu svědčit o víře s touhou přinášet Krista
všem lidem. P.Miloslav Čamek, farář
Svědectví: Charismatická obnova- leden 2018
Otec Čamek nás dlouho přemlouval, abychom se jí zúčastnili, přiznám se, moc se nám nechtělo, ale dnes
nelitujeme. CH. O. probíhala na faře 1x za 14 dní v sobotu večer – 8 setkání. Zúčastnilo se jí asi 30 lidí, otec
Karas z D. Bojanovic, otec Čamek a 7 vedoucích z D. Bojanovic. Po společné modlitbě proložené písněmi a
následné katechezi (náplní setkání a programem) jsme se rozdělili do menších skupin, kde jsme probírali
uplynulých 14 dní, jak se nám dařilo rozjímat nad písmem v Bibli, jak se nám dařilo rozmlouvat s Kristem,
modlit se, co nás oslovilo atd. Skupinky asi po sedmi lidech byli velmi neformální a sobotu od soboty jsme
se postupně na setkání těšili více a více. Jeden ze zlomových bodů byla přímluvná modlitba za uzdravení
duše, celoživotní zpověď, přijetí darů Ducha Svatého a závěrečný obřad rozeslání. Postupně jsme cítili, jak se
naše víra a život mění. Byly jsme blízko Kristu, každý večer doma v modlitbě, jsme zakoušeli působení
Ducha Svatého, byla to opravdová a silná obnova, která vyústila ve velkou touhu se společně s ostatními
bratry a sestrami v Kristu setkávat jednou týdně ke společné modlitbě. Toto společenství funguje už rok a
stále nás obohacuje.
 Do rubriky svědectví prosíme křesťany a farníky, aby publikovali svědectví ze života víry
a touto evangelizací posilovali společný život ve víře. Příspěvky do této rubriky (mohou být i anonymní),
jakož i další připomínky a náměty ke zpravodaji, můžete posílat na email: svedectviducha@seznam.cz, nebo
písemně paní Martincové nebo panu faráři.
Předem děkujeme.

Výzvy a oznámení
o Zveme vás mezi sebe, přijďte ke společné modlitbě každý čtvrtek v 19h na faře. tým KTM.

Akce ve farnosti a diecézi

DUBEN- Den otevřených dveří na faře
KVĚTEN – Pátek 24.5. 2019 - " Noc kostelů"
ČERVEN - Oslava 750. výročí kostela neděle 2. června 2018 - 10.00 hod. Slavná mše svatá přenášená TV Noe;
odpoledne farní den na farní zahradě;
- Neděle 16. června 2019 - Výroční zásvětná pout´ do Žarošic
ČERVENEC - Poutní zájezd na Slovenská poutní místa pondělí 22.7. - čtvrtek 25. 7. 2019
Více zde: https://www.farnostcejkovice.cz/akce-k-750-vyroci/

……………………………………………………………………………………………….

Další informace, postřehy a náměty
Víte, že každý rok probíhá v Brně Teologický kurz, který se koná jednou za dva roky (střídá se s kurzem
Katecheta – katecheze dětí ve farnosti a kurzu Služba ve farnosti (orientován zvláště na pomoc při liturgii a farní
agendu).) Teologický kurz nabízí základní vhled do těchto oborů: systematická teologie, biblistika, liturgika,
morálka, pastorálka, církevní dějiny, církevní právo a duchovní život. Zúčastnit se může každý biřmovaný.
Vyučování probíhá o sobotách. 16 sobot od října do května. Ráno se začíná v 9 a odpoledne končí v 15 hodin.

Aplikace pro ty kdo používají chytrý mobil
Český ekumenický překlad
Bible, umí i nahlas
číst.

Misál 2018/2019,aby jste měli
přehled o všech mších
a mohli si tak předem
přečíst evangelium,
všechna čtení atd…

Kancionál, pro případ zpívání
na poutích, když
zrovna sebou
nemám knihu atd.

S Bohem na cestách, aplikace
s nejrůznějšími
modlitbami a Žalmy.

Izidoor, aplikace pro
duchovní růst, Evangelium
na den, myšlenka
k evangeliu, inspirace.

Medžugorje, Poselství Panny Marie z 25. prosince 2018
Drahé děti! Přináším vám svého syna Ježíše, který je Král míru.
On vám dává mír, a ať není jenom pro vás, dítka, ale noste ho druhým v radosti a pokoře.
Já jsem s vámi a modlím se za vás v tomto milostiplném čase, který si vám Bůh přeje dát.
Moje přítomnost je znamením Lásky, dokud jsem tady s vámi, abych chránila a vedla k
věčnosti. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

Přejeme Vám požehnané Velikonoční dny a radost ze vzkříšení
Krista našeho Pána.

