
 
               

1. středa  Popeleční středa – začátek doby postní 
4. sobota  POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA v 13:00 
20. pondělí Slavnost svatého Josefa 
25. sobota  Slavnost Zvěstování Páně 
   Den modliteb za úctu k počatému životu 
   POUŤ VE VÁŽANECH, mše sv. v 8:00 

 

8. sobota  DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S O. BISKUPEM 
9. neděle  Květná neděle 
13. čtvrtek  Zelený čtvrtek 
14. pátek  Velký pátek 
15. sobota  Bílá sobota 
16. neděle  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
23. neděle  Neděle Božího milosrdenství 
   POUTNÍ SLAVNOST NAŠÍ FARNOSTI 
   VÝSTAVA OBRAZŮ 
25. úterý  Svátek sv. Marka 
 

 

 

1. pondělí Svátek svatého Josefa, dělníka 
7. neděle  Světový den modliteb za duchovní povolání 
   PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
8. pondělí Panny Marie, prostřednice všech milostí 
14. neděle  Svátek matek 
25. čtvrtek  Slavnost Nanebevstoupení Páně 
31. středa  Svátek Navštívení Panny Marie 

 
Popeleční středa      čtvrteční Svatá hodinka 
 
páteční adorace a mše sv.   sobotní duchovní obnova 
 
  nedělní mše sv. a křížová cesta        … 
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MODLITBY MATEK 
Pondělí 10:30 na faře 

Čtvrtek 19:30 u Povolných 
MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 na faře 

SVATÁ HODINKA 
Každý čtvrtek před 
prvním pátkem 
v 18:00-19:00 

2. března 
6. dubna 
4. května 

KATECHEZE PRO 
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 

Každé druhé 
pondělí 
16:15-17:15 

13. března 
10. dubna 
8. května 

 

 

Máme opět možnost začínat nový měsíc modlitbou, ztišením se 
a adorací v kostele před svátostným Kristem. Každý první čtvrtek 
od 18 hodin můžeme přijít přednést v tichu našeho kostela Bohu svoje 
chvály, díky i prosby. A každý první pátek půl hodiny přede mší svatou 
můžeme pokleknout před vystavenou Nejsvětější svátostí a tak se 
nejlépe připravit na slavení nejsvětější oběti. Zkusme toho využít hned 
tento týden. Vždyť jak lépe začít letošní postní dobu? 
Na Popeleční středu postem, odřeknutím si něčeho dobrého 
a příjemného a účastí na mši svaté, při které nám bude připomenuto, 
co jsme a v co se obrátíme.  
Ve čtvrtek při Svaté hodince si připomenout Kristovu opuštěnost 
v Getsemanské zahradě a strávit s ním pár chvil v tiché modlitbě. 
V pátek aspoň chvilku adorovat před Nejsvětější svátostí a uvědomit si 
nekonečnou lásku Jeho Nejsvětějšího srdce. 
V sobotu se zúčastnit duchovní obnovy s otcem Michalem Sekničkou 
a v neděli křížové cesty. 
I další měsíce můžeme začínat podobně. V dubnu je první čtvrtek i první 
pátek těsně před Květnou nedělí. V pátek se můžeme fyzicky nebo 
aspoň v duchu zúčastnit pouti k Bolestné Panně Marii ve Sloupě 
a v sobotu můžeme doprovázet modlitbami mládež naší diecéze 
na setkání s otcem biskupem na Petrově.  
Zkusme první čtvrtky a pátky prožívat trochu duchovněji. 



 
 3 

Přijďte se společně s námi ztišit na začátku postní 
doby a přijměte pozvání na postní duchovní 
obnovu. Letos přijal pozvání o. Michal Seknička, 
náš bývalý kaplan. Začátek ve 13 hodin mší 
svatou, potom budou následovat 3 přednášky. V nich se budeme 
zamýšlet nad tématem DUCH SVATÝ V CÍRKVI VČERA A DNES. Mezi 

jednotlivými bloky přednášek bude na faře připraveno malé občerstvení. 
Také bude možnost přijmout svátost smíření. Pro rodiče s malými dětmi 
bude zajištěno hlídání na faře. 
 
 

 

Loni jsme se v Jarním Farníčku zabývali mimo jiné Cestou světla a hned 
jsme ji zkusili i zrealizovat. Pro některé to byl pěkný zážitek. Letos 
bychom ji v určité podobě zase chtěli uspořádat, takže v době 
velikonoční očekávejte pozvání na Pobožnost Cesty světla. Půjde 
o spojení velikonočními textů s obrazy, které vás jistě překvapí, 
a věříme, že i duchovně nasytí. 
 

 
 
 

Na tradiční výstavu obrazů 
na pouť sv. Marka si Vás dovolují pozvat: 

J. Jakubcová z Borotína, 
Z. Šich z Velkých Opatovic, 

P. Reisig ze Šebetova, 
K. Murín ze Šebetova, 

a paní X. 
Výstava se uskuteční v prostorách sýpky 

v Knínicích 
v sobotu 22. dubna od 14 hod do 17 hod 

a v neděli 23. dubna po mši svaté do 17 hod. 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
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Žehnání kol a cyklovýlet – pravděpodobně 21. května  

Farní den – 18. června  

aneb 

Přijměte pozvání ke společné modlitbě růžence v měsíci květnu. 
Připojte se k prožívání mariánského měsíce v naší farnosti. 
Přijďte do vážanského kostelíčku na májové, které zde mají již 
dlouholetou tradici. 
Připojte se k našemu početnému společenství farníků a farnic z Vážan 
a Sudic. 
Přijďte velcí i malí, starší i mladší modlit se, rozjímat, naslouchat, 
zazpívat si mariánské písně z kancionálu. 
Kdy?  Každé úterý a neděli v 19:00 h v měsíci květnu. 
Ať se nám chvíle s modlitbou růžence stanou pramenem pokoje, radosti 
a posily v našem každodenním životě.  
 

Letošní postní program nese název S Ježíšem do Jeruzaléma. 

Půjdeme postní cestu. Budeme procházet místy jako např. poušť, 
Sychar nebo Betánie a budeme se snažit dosáhnout cíle – dojít 
do Jeruzaléma. 

Jako správný cestovatel budu mít svůj 
cestovní pas. Při návštěvě jednotlivých 
míst – bude jich šest – nemohu přijít 
s prázdnou, proto si do pasu napíši svoje 
předsevzetí pro následující týden. Že to 
myslím vážně, potvrdím účastí na nedělní 
mši sv. a tam mě pan farář potvrdí 
správnost mého předsevzetí. Do pasu 
dostanu nálepku. A následující týden mám 
dost času, abych předsevzetí splnil. 
 

Abychom věděli, že nejdeme sami, tak 
v kostele bude velký plán naší cesty. Při 
každé návštěvě kostela (mše sv. a křížová 
cesta) si do příslušného úseku cesty mohu přišpendlit stopu. Šťastnou 
cestu a radostné shledání v cíli! 
 

 

 


