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+ Dnes slavíme 2. neděli velikonoční – Neděli Božího milosrdenství. Dnes končí velikonoční
oktáv. V pondělí je slavnost Zvěstování Páně. Ve středu památka sv. Stanislava, biskupa a
mučedníka. Příští neděle bude 3. velikonoční.

+ V  14. čísle KT se mimo jiné dočtete o českých Velikonocích ve Vatikánu, o blahořečení
biskupa Josefa Hloucha, o návratu těla kardinála Berana, o neochotě rodičů mít 3. dítě a o
liturgii v době apoštolů.

+ Vydali jsme další číslo Žabokuku. Prosíme odeberte si. Náklady na 1 kus jsou 29 Kč.

+  Dnes při každé mši přinášíme v obětním průvodu  postní pokladničky, tzv.  „Postničky“.
Děkujeme  za  vaši  finanční  podporu  salesiánské  misie  v  Bulharsku,  adopce  na  dálku  a
charitních projektů naší diecéze.

+ Výzva ČBK ke sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého
východu:  Drazí  bratři  a  sestry,  stále  jsme plni  velikonoční  radosti  z Kristova vítězství.  Jeho
vítězné tažení dějinami pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad
zlem a hříchem. Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na
které doléhá kříž. „…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště
v chudých, v trpících, v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit svou
vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu našich biskupských konferencí pro pomoc
uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a do
svých měst. Zvláště solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou
křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťany našich zemí.“
Těmito slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci biskupských konferencí střední Evropy
společný postoj  k situaci  obyvatel  válkou postižených zemí.  Proto jako výraz naší solidarity
s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 15. dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude
poukázán jako naše gesto pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří
po návratu začínají znovu budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto
vás  prosíme  o  velkorysé  zapojení  do  sbírky,  aby  naši  bratři  a  sestry,  tak  tvrdě  zkoušeni,
nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory. Každému z vás upřímně děkujeme a
všem ze srdce žehnáme    Vaši čeští a moravští biskupové

+ Také příští rok čekají naši komunitu a farnost personální změny. Jednou z nich bude výměna
na postu „administrátor farnosti“ – farář. Otec Jenda Stuchlík se bude od září 2018 věnovat
některým společenstvím v rámci Salesiánské rodiny a bude nadále vypomáhat ve farnosti jako
farní vikář. Role faráře se ujme salesián Pavel Glogar, který k nám přijde ze zlínské komunity.
Jendovi už teď ze srdce děkujeme za jeho nasazení pro naši farnost v roli administrátora.

Zároveň přejde otec Jaroslav Němec naplno na Cyrilometodějské gymnázium v Lerchově ulici
a bude se věnovat naplno výuce. Děkujeme mu za jeho působení ve farnosti a do pedagogické
práce mu přejeme hodně požehnání.

+ Víte, co mají společného těžba stříbra, zázračná studánka a poustevníci s Křemešníkem?
Proč pořádáme  pouť na Křemešník a proč je v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku
socha Dona Boska? Pokud se chcete dozvědět odpovědi na tyto otázky, pojeďte s námi 28.
dubna na Křemešník.  Děkovat  Bohu bychom neměli  za všechno,  ale za všech okolností  a
právě myšlenka letošní  poutě je vděčnost.  Chcete-li  Bohu za něco konkrétního  poděkovat,
napište to prosím na plakát s informacemi o pouti, který visí na okně u knihovny, a přidejte se k
nám. Trasa a program je připraven tak, aby jej zvládly všechny věkové kategorie. Pro cestu
autobusem je třeba si rezervovat místa zapsáním do seznamu vzadu u plakátu.

+ Zveme vás dnes opět na Farní kavárnu do Sálu pod kostelem.Také se prosíme zapisujte do
rozpisu na následující odbobí až do velkých prázdnin. 


