Velikonoce 2018
Pro farnost: Kvasice - Nanebevzetí PM, Těšnovice - sv. Petra a Pavla, Zlámanka - sv. Jiří
ALELUJA! ZMRTVÝCHVSTAL PÁN - JEŽÍŠ KRISTUS – PŘÍTEL KAŽDÉHO ČLOVĚKA

V roce 2004 Mel Gibson natočil film „Pasie“ (v češtině „Umučení
Krista“), který ukazoval posledních 12 hodin života Ježíše Krista.
Jako první film viděl papež Jan Pavel II. Po projekci byl otřesený,
jak realisticky režisér ukázal utrpení a smrt Ježíše. Nakonec řekl:
„Tak to bylo“. Ježíš byl ukázaný zmasakrovaný, zničený,
pokořený a Židy zavražděný. Dodnes je Mel Gibson kvůli tomuto
filmu „Persona non grata“ v celém Izraeli.
Bůh z lásky pro každého člověka obětoval svého Syna, který jako
Beránek prolil svou svatou krev za všechny lidi. To, že byl
zavražděný, je možné přečíst v každé encyklopedii, ale my
křesťané věříme, že Ježíš také po třech dnech vstal z mrtvých. To je smysl naší víry.
Pouze Jeho smrt by nám nic nedala. To Jeho zmrtvýchvstání nám otevřelo bránu
nebe, která byla zavřená pro hřích prvních rodičů Adama a Evy. Pro nás křesťany jsou
to nejdůležitější svátky během celého roku. Jsou to svátky naší spásy. Každý člověk je
už spasený a může se dostat do nebe – do cíle našeho pozemského putování.
Přeji Vám, aby v moci zmrtvýchvstalého Ježíše Krista jste i Vy povstávali ze svých
problémů, starostí a slabostí. Přeji Vám také, aby nikdo z Vás neztratil svou spásu.
Nebe je otevřené pro každého člověka.
Požehnané svátky Velikonoční přeje P. Marek Jarosz

ROZPIS VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB VE FARNOSTECH
Datum
29. 3. 2018
30. 3. 2018
31. 3. 2018
1. 4. 2018
2. 4. 2018

Bohoslužby
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Neděle
Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční pondělí

Kvasice
18:30
18:30
19:30

Zlámanka
16:30
16:30

Těšnovice
17:00
17:00

pro všechny farnosti

7:45

9:30

11:00

7:45

9:30

11:00

UDÁLOSTI VE FARNOSTECH
22. 4. 2018 - jste srdečně zváni na pouť sv. Jiří do Zlámanky, mše sv. v 9:30
28. 4. 2018 - pouť a modlitební setkání Matek ve Kvasicích
Program: 10:00 – modlitba růžence
10:30 – mše svatá
11:30 – adorace s modlitbou za děti a požehnání
12:00 – pohoštění na faře
13. 5. 2018 - 1. svaté přijímání ve farnosti Kvasice, mše sv. v 7:45
25. 5. 2018 - NOC KOSTELŮ ve farnosti Kvasice
Program začne na hřbitovním kostele mší svatou, pokračování
v kostele Nanebevzetí Panny Marie na nám. A. Dohnala. Program
bude včas zveřejněn
27. 5. 2018 - mše svatá v 11:00 ve Lhotce na návsi, vysvěcení opravené
kapličky, Boží Tělo – procesí ze Lhotky do Zlámanky
31. 5. 2018 - slavnost Těla a Krve Páně /Božího Těla/ ve farnosti Těšnovice
mše sv. v 17:00
Slavnost Těla a Krve Páně, dříve zvaná Boží Tělo, se začala slavit proto, aby se
zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista, a to jednak v jeho Božství, tak v jeho lidství
v Eucharistii - Nejsvětější svátosti. Po mši sv. bývá krátká adorace, po níž následuje
procesí a zastavení při jednotlivých vyzdobených oltářích za zpěvu eucharistických
písní. Průvod bývá spojen se žehnáním obcí.
3. 6. 2018 - 9. neděle v mezidobí – mše sv. ve farnosti Kvasice v 7:45,
po mši sv. následuje eucharistický průvod /Božího Těla/
10. 6. 2018 - koncert kvasické scholy v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Kvasicích v 18:00

Duchovní správce: P. Mgr. Marek Jarosz
Telefon: 724 046 187
E-mail: fakvasice@ado.cz
svatakvasmorava@seznam.cz
Web: farnostkvasice.cz
Adresa: Římskokatolická farnost Kvasice,
nám. A. Dohnala č. 17, 7678 21 Kvasice
Svátost smíření: před každou mší svatou.
Svátost křtu: po domluvě.
Svátost manželství (svatba): po domluvě.
Pohřby: po domluvě.
Návštěva nemocných: 1. pátek v měsíci (nahlásit předem)

