VELIKONOCE 2019
PROGRAM MŠÍ SVATÝCH A POBOŽNOSTÍ
13.4.
14.4.

sobota—od 15 hodin možnost zpovědi—budou zde i cizí kněží
Květná neděle , mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
průvod a žehnání „palem“
16.4.
Úterý—po mši bude udílení Svátosti pomazání nemocných, česká
Velikonoční TRIDUUM
18.4.
Zelený čtvrtek, mše svatá Večeře Páně v 16 hodin v jazyce polském
přenesení a uložení Nejsvětější svátosti na boční oltář
19.4.
Velký pátek, památka umučení Páně , pobožnost křížové cesty
a velkopáteční obřady v 15 hodin v jazyce českém , přenesení
a uložení Nejsvětější svátosti na oltář Božího hrobu,
odhalení Božího hrobu, večerní adorace do 21 hodin.
DEN PŘÍSNÉHO PŮSTU
20.4.
Bílá sobota, možnost adorace u Božího hrobu od 9 do 18 hodin
V 9 hodin bude svěcení pokrmů, poté zahájení adorace.
Velikonoční vigilie—začátek obřadů 18.05 hodin, svěcení ohně a
vody, poté slavnostní mše svatá v jazyce polském
21.4.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
slavnostní mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
22.4.
Velikonoční pondělí, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
28.4.
Neděle Božího milosrdenství, mše svatá v 8.05 hodin polském
5.5.
3.neděle velikonoční, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
12.5.
4.neděle velikonoční, Neděle dobrého pastýře,
mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
19.5.
5.neděle velikonoční, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
26.5.
6.neděle velikonoční, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
30.5.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, mše svatá v 16 hodin
začátek novenny— přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého
2.6.
7.neděle velikonoční, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
8.6.
Vigilie Seslání Ducha Svatého, mše svatá v 17.05 hodin česká
po mši svaté tradiční smažení vaječiny v zahradě u fary
9.6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO—mše svatá v 8.05 hodin
v jazyce polském , ukončení doby velikonoční
16.6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce
českém
20.6.
Slavnost Těla a Krve Páně—Boží Tělo, mše svatá v 16 hodin v
jazyce polském, procesí ke čtyřem oltářům
23.6.
12. neděle v mezidobí, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
28.6.
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova , mše svatá v 16 hodin v
jazyce polském
30.6.
Slavíme pouť—odpust, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
v 10.05 hodin v jazyce českém

Ř í m s k o ka to l i c k á f ar n o s t A l br ec h ti ce

S ed m slov , dv ě modli tby o n ich .…
O t č e odp us ť ji m, n e bo ť nev ědí,
co či ní

1 . DÍVÁM SE NA TEBE,

10 ZDAŃ ŚW. JANA PAWŁA II DO RODZINY

na zesláblého a umírajícího na kříži. Měl jsi v životě tak moc úspěchů : strhl jsi za sebou
davy, stal jsi se centrem žhavých diskusí velkých tohoto světa, uzdravil jsi mnoho nemocných , dokonce jsi vzkřísil mrtvé. Ale největší úspěch jsi dokázal právě na tomto
kříži. Tam se všechno stalo, tam jsi získal spásu pro svět. Tam jsi mi dovolil, abych se

1. "Odpowiedzialne rodzicielstwo" dotyczy bezpośrednio i wprost tego momentu, w
którym mężczyzna i kobieta, łącząc się z sobą "jako jedno ciało", mogą stać się rodzicami (List do rodzin "Gratissimam sane" z okazji Roku Rodziny 1994)
2. Niech Kościół wszędzie na świecie dojrzewa jako żywotna jedność, tych właśnie
«domowych Kościołów», którymi wy jesteście jako rodziny ! (Homilia podczas
Mszy św. z okazji I Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie 9. X .1994)
3. Rodzina jest tą szczególną, a zarazem fundamentalną wspólnotą miłości i życia, na
której opierają się wszystkie inne wspólnoty i społeczeństwa. (Homilia podczas
Mszy św. na zakończenie II Światowego Spotkania Rodzin 5.X.1997)
4. Nieustannie proszę Boga, aby w Chrystusie dokonało się uświęcenie rodzin. Dziś
także staję wraz z wami wobec Boga i Ojca z tą żarliwą modlitwą, ażeby pobłogosławił to, czego w was dokonał przez sakrament małżeństwa. W Bogu samym jest
źródło życia i świętości. (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 5 X 1997)
5. Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i
pogardzanych. (Adhortacja Familiaris Consortio 1981)
6. Kiedy Kościół głosi prawdę o małżeństwie i rodzinie, nie opiera się jedynie na danych Objawienia, ale bierze pod uwagę także postulaty prawa naturalnego, które
stanowią fundament prawdziwego dobra społeczeństwa jako takiego i jego członków. Dla dzieci nie jest bowiem bez znaczenia, że rodzą się i są wychowywane we
wspólnocie złożonej z rodziców, którzy dochowują wierności swojemu przymierzu.
(Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady
ds. Rodziny 4.VI.1999)
7. Każda rodzina niesie światło i każda rodzina jest światłem! Jest światłem, latarnią,
która powinna rozjaśnić drogę Kościoła i świata w przyszłości, przy końcu obecnego
tysiąclecia, i dalej, dopóki Bóg pozwoli istnieć temu światu. ( Przesłanie Jana Pawła
II z okazji I Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie 8.X.1994)
8. To nieprawda, że małżonkowie są zniewoleni przez własną ułomność i dlatego
nie potrafią dochować dozgonnej wierności całkowitemu darowi z siebie, jaki złożyli
sobie nawzajem! Bóg, który powołał was, byście żyli złączeni "w jednym ciele", w
jedności ciała i duszy, w jedności całego życia, daje wam moc dochowania wierności.
( Przesłanie Jana Pawła II z okazji II Światowego Spotkania Rodzin w Rio De Janeiro
4.X.1997)
9. Jak mogą ludzie młodzi tworzyć rodzinę, jeżeli nie mają środków, by ją utrzymać?
Nędza niszczy rodziny, uniemożliwia dostęp do kultury i do podstawowego
wykształcenia, psuje obyczaje i od samego początku zagraża zdrowiu młodych i dorosłych. (Przesłanie Jana Pawła II z okazji II Światowego Spotkania Rodzin w Rio De
Janeiro (4 X 1997)
10. Łaska, którą otrzymaliście w sakramencie małżeństwa, nie mija z biegiem lat.
Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji IV Światowego Spotkania Rodzin w
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i já stal synem/dcerou Tvého otce.
Wybaczam tym, którzy ranią mnie przez nieuwagę. Ale kiedy spotykam się ze złośliwością, jest mi znacznie trudniej. A Ty nie szukałeś w swoich oprawcach złej woli. Choć po
ludzku rzecz biorąc doskonale wiedzieli, co robią. Modliłeś się za nich jako za tych, którzy działali w nieświadomości. Za tych, którzy przybijali Cię do krzyża. I za tych, którzy
przyszli uczestniczyć w widowisku. I za tych, którzy wcześniej dla zabawy skatowali
Cię, opluli i wyszydzili. I za tych, którzy wbrew sprawiedliwości szukali pretekstu do
skazania. Może i za tego, który Cię wydał. Bo w dobroci swego serca wolałeś uznać, że
tak do końca nie wiedzieli… Kiedy zdarzy mi się zrobić coś złego przez nieuwagę, wiem, że chętnie mi wybaczysz. Ale kiedy zdaję sobie sprawę, że wiedziałem co robię, wtedy nie jestem już tak spokojny. Bo cóż Ci wtedy mam powiedzieć? Co mnie usprawiedliwia? Zupełnie nic. Mam tylko nadzieję, że Ty, nieskończenie mądry, uznasz mój grzech
za czyn głupiutkiego dziecka. Przy Tobie jestem nikim. Dlatego proszę, uznaj że i ja nie
do końca wiedziałem, co czynię…

2. HLE SYN TVŮJ , HLE MATKA TVÁ
Někteří nepřisuzují význam rodinným vazbám. Volí raději známé a kolegy. Na rodinných setkáních se už nemohou dočkat konce, aby si mohli dělat vše jen podle sebe samých. Ale často se stává, že člověku v životě zůstane pouze rodina. Pod křížem Tě
opustilo mnoho známých , Tvoje matka ale byla u Tebe. Stála i když ji každá vteřina bolestí probíjela srdce. Podobně je to s rodinou každého z nás. Bývají různé chvíle, ale
rodina je posledním jistým útočištěm. Když se cítím sám, když se dostanu do problémů,
mohu se spolehnout na její pomoc. A když zemřu, postarají se o můj hrob. Děkuji Ti z
celého srdce, že jsi mi ji dal a dej, ať vždy myslím jen jako „my“ .
Děkuji Ti také ale ještě za jednu rodinu, do které jsi mne přijal při křtu. Za Tvoji církev,
za ty další bratry a sestry. Jední potřebují neustále pomoc, jiní jsou silní a spravedliví,
živí i ti, kteří již se vydali na cestu k Tobě. Jedněm pomáhám, druhých prosím o pomoc.
Když se cítím bezbranný a ztracený, prosím Tě sám o Tvou pomoc, ale je mi lépe, když
vím, že se za mne přimluví u Tebe ti lepší a svatí, kteří jsou již s Tebou. A prosím, abys
mne naučil myslet i o této rodině ne „oni“ , ale „my“

RODINA V SOUČASNÉM SVĚTĚ
Poslední dobou jsme svědky mnoha útoků na základní stavební kámen lidské společnosti, na normální rodinu. Všude slyšíme mnoho „nových a moderních“ tezí, jak je vše
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normální zastaralé a překonané, jak je třeba vše brát jinak. Připomeňme si slova svatého Jana Pavla II na toto téma. Vždyť tyto slova přece nepadly historicky tak dávno., že
by je bylo potřeba přehlížet s odkazem na to, vždyť to byla jiná epocha . ..

