FARNÍČEK srpen ´2018
Měsíční informátor Římskokatolické farnosti
ve Frýdlantu nad Ostravicí – ročník XIX.
Milá farní rodino!
Máme již za sebou nebo ještě před sebou (podle Vašeho rozpoložení) půlku
prázdnin. V minulém měsíci odešla do důchodu paní Václava Smejová, která
zde dlouhá léta pracovala ve farní kanceláři a na faře. V měsíci květnu dokonce
postoupila v anketě o Duhové srdce 2018 do finále, které společně s týmem dětí
z výuky náboženství vyhrála. Blahopřejeme ji k tomuto osobnímu úspěchu a
přejeme ji Boží požehnání do zaslouženého odpočinku. Tímto se ovšem změnila
situace především ve farní kanceláři, kde budu na administrativu jen já sám.
Vzhledem k tomu, že jako kněz mám i jiné povinnosti, mějte pochopení s mou
eventuální nepřítomností. Užívejme tedy prázdninového volna, když nás čeká
ještě ta druhá polovina.
P. Petr Fichna, farář

Deratizace farní zahrady
Nemilá věc se stala na naší farní zahradě. Totiž objevili se na ní potkani. Již
dříve bylo zpozorováno několik děr v jedné části zahrady poblíž prostředního
úseku západní zídky. Prostor byl tehdy monitorován a později zabetonován.
Bylo to však pouze provizorní řešení. Potkani byli letos najednou spatřeni také
během dne. Navíc se díry objevily i v jiných částech zahrady, kde mohlo
snadno dojít k úrazu. Bylo tedy nutné nastávající ohrožení řešit. A tak byla
povolána firma Blanka Kropová – DDD Služby Deratik z Pržna, která se ujala
provádění deratizačních prací a to pulzní metodou parafínovou extrudovanou
nástrahou PROTEC do úplného vyhubení. Tyto nástrahy byly uloženy na
různých místech zahrady. Z tohoto důvodu je farní zahrada pro veřejnost až do
odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení.
otec Petr
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Nový formát našeho farního zpravodaje
Náš Frýdlantský Farníček doznává několik zásadních změn. Dosud jste byli
zvyklí na týdenní cyklus jeho vydávání, popř. na spojené dvoučíslí. Nyní se
z něho stává měsíčník. Je to především z personálních a časových důvodů.
Bude v něm však více prostoru pro myšlenky, úvahy, katecheze, zprávy
z křesťanského světa apod. Dále v něm budou informace o dění z naší farnosti a
snad také něco z historie farnosti.
Co v něm nebude? Určitě v něm nebude v rozpis bohoslužeb, jak jste byli
zvyklí z týdenního cyklu. Ten bude viset na nástěnkách v kostele, u kaple a u
fary a rovněž bude přiložen k přímluvám. Mám k tomu své jisté důvody. Je
tady však jistá výzva pro Vás. Máte-li nějaký nápad nebo budete-li chtít se
podělit o nějakou myšlenku, je možné po schválení takovýto článek ve Farníčku otisknout.
otec Petr

Korunka k Božímu Milosrdenství na 1. pátek
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství je založena na viděních polské
řeholnice sv. Marie Faustyny Kowalské (1905–1938, kanonizována v r. 2000).
Modlitba byla formálně schválena papežem Janem Pavlem II. v roce 2001. Je
součástí Novény k Božímu milosrdenství, ale modlívá se i odděleně od ní.
Podle vidění sestry Faustyny, jak si je zaznamenala ve svém deníku, obdrží při
smrti všichni, kteří se tuto korunku modlí, velkou milost. V jejím vidění jí Pán
Ježíš řekl, že před tím, kdo se modlí tuto korunku, nebude stát ve chvíli jeho
smrti jako soudce, ale jako milosrdný Spasitel. Je to mocná modlitba k
vyprošení obrácení hříšníků a osvobození z moci zla. Pán Ježíš Faustyně dle
jejích vidění slíbil, že touto modlitbou může být dosaženo cokoliv, co je v
souladu s jeho vůlí.
(převzato z http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/ )
Mnohé farnosti se modlí Korunku k Božímu milosrdenství každý první pátek
v měsíci v 15 hodin. Je mým přáním, abychom se k nim připojili. Poprvé jsme
se modlili minulý měsíc a osvědčilo se to. Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství je velmi silná a účinná. Kdo chce vědět něco více o vzniku této
pobožnosti a její účinnosti, pak mu doporučuji si přečíst knihu sestry Faustyny
Deníček – Boží milosrdenství v mé duši, kterou máme také v naší farní
knihovně.
otec Petr
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Události v srpnu ´2018:
2. 8. čtvrtek
3. 8. pátek
4. 8. sobota
5. 8. neděle
6. 8. pondělí
9. 8. čtvrtek
12. 8.
13. 8.
15. 8.
16. 8.
19. 8.
20. 8.
23. 8.
24. 8.

neděle
pondělí
středa
čtvrtek
neděle
pondělí
čtvrtek
pátek

25. 8. sobota
26. 8. neděle
27. 8. pondělí
30. 8. čtvrtek

Celodenní výstav NSO v kapli DS od 8 do 18 hod. a zpovědní den.
Zpovídá se ve farním kostele od 9 do 11 hod. a od 16 do 18 hod.
1. pátek v měsíci, dopoledne návštěva nemocných, v 15 hodin
v kostele společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.
1. sobota v měsíci, mše sv. v 7:00 v kostele
18. neděle v mezidobí, mše svatá v 11 hodin v kapli na Pstruží
Svátek Proměnění Páně, mše sv. je v DPS
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, celodenní výstav NSO v kapli
Domova seniorů od 8 do 18 hod.
19. neděle v mezidobí, poutní mše sv. v 11 hodin v kapli na Pstruží
Mše sv. je v kostele.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Celodenní výstav NSO v kapli Domova seniorů od 8 do 18 hod.
20. neděle v mezidobí, mše svatá v 11 hodin v kapli na Pstruží
Památka sv. Bernarda, opata, mše sv. je v DPS
Celodenní výstav NSO v kapli Domova seniorů od 8 do 18 hod.
Slavnost sv. Bartoloměje, apoštola a patrona farnosti
Svátek bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka. Poutní mše
archijerejské liturgie v 10:30 v kostele s Mons. Ladislavem Hučkem.
Hlavní pouť k sv. Bartoloměji, poutní mše sv. v 7:00 a v 9:30
Mše sv. je v kostele.
Celodenní výstav NSO v kapli Domova seniorů od 8 do 18 hod.

Pokud není v ohláškách uvedeno jinak, tak mše svaté jsou v letním období takto:
Po v 18 hodin střídavě v kostele a v DPS (viz tabulka), Út a Čt v 7 hodin v klášterní kapli,
St a Pá v 18 hodin v kostele, So v 18 hodin s nedělní platností + 1. So v měsíci v 7 hodin
v kostele, Ne v 7:00 a v 9:30 obě v kostele. Mše na Pstruží je 1. Ne v měsíci v 11 hodin.
Svatý Bartoloměji a blahoslavený Metoději Dominiku Trčko, orodujte za nás!

www.farnostfrydlantno.cz

e-mail: rkf.frydlant@doo.cz
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