Oslavte spolu s námi 120

let od posvěcení
kostela v POŠTORNÉ a 160 let od

posvěcení kostela v LEDNICE formou
Vincentínských lidových misie
18. 5. – 27. 5. 2018

Pátek 18. 5. – Den otevření misií
18:00 mše svatá – Poštorná
 přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
 symbolické odevzdání farnosti
 téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?
19:30 Bůh není mrtev
 film pro mladé i dřív narozené  fara
21:00 adorace a požehnání *
Sobota 19. 5. - Den prosby o odpuštění
14:00 Povolání k manželství I. – fara Poštorná
 pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
17:00 mše svatá – Lednice
 slavnostní otevření misií
 symbolické odevzdání farnosti
 téma promluvy: Misie – čas milostí
18:00 mše svatá Poštorná – vigilie Letnic

téma promluvy: Přijmi a daruj
odpuštění
19:30 grilování na farní zahradě
21:00 adorace a požehnání*

Neděle 20. 5. – Den milosrdenství
9:15 Tam a spět.
 video - svědectví života – kostel Poštorná
9:30 mše svatá – kostel Poštorná
10:30 misijní promluva pro muže – Poštorná
11:00 Tam a spět.
 video - svědectví života – kostel Lednice
11:15 mše svatá – kostel Lednice
 téma promluv: Hřích – aspekt, který ničí
lásku
15:00 korunka k Božímu milosrdenství
15:10 misijní promluva pro ženy
 kostel Poštorná
18:00 misijní promluva pro muže i ženy
 kostel Lednice
21:00 adorace a požehnání*
Pondělí 21. 5. – Den vzpomínky
7:30 modlitba s misionáři (kostel Poštorná)
9:30 návštěva nemocných**
16:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 hřbitov Lednice
17:00 mše svatá – Lednice
 téma promluvy: Může mě smrt obohatit?
17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 hřbitov Poštorná
18:00 mše svatá Poštorná
 téma promluvy: Kam směřuje můj život?
19:00 Záhady mluvící o Ježíši
 kostel Poštorná
21:00 adorace a požehnání*
Úterý 22. 5. – Den seniorů
7:30 modlitba s misionáři (kostel Poštorná)
9:30 návštěva nemocných**
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15:00 svatá zpověď - Lednice
17:00 Mše svatá s udělováním svátosti
pomazaní nemocných – Lednice
 promluva: Stáří – čas na svědectví
18:00 radostné posezení pro seniory
 fara Lednice
16:00 svatá zpověď - Poštorná
18:00 Mše svatá s udělováním svátosti
pomazaní nemocných – Poštorná
 promluva: Stáří – čas na svědectví
19:15 radostné posezení pro seniory
 fara Poštorná
Nabízíme možnost dopravy tam i zpět!
21:00 adorace a požehnání*
Středa 23. 5. – Den děti
7:30 modlitba s misionáři (kostel Poštorná)
9:30 návštěva nemocných**
16:00 svatá zpověď - Poštorná
16:00 setkáni děti + hod. náboženství
 fara Poštorná
18:00 mše svatá pro děti - Poštorná
 téma promluvy: Malý princ
19:00 Existoval vůbec Ježíš?

kostel Poštorná
21:00 adorace a požehnání*
Čtvrtek 24. 5. – Den eucharistie
7:30 modlitba s misionáři (kostel Poštorná)
8:00 mše svatá Poštorná
 téma promluvy: Staň se Eucharistii
9:00 – 15:00 celodenní adorace zakončená
korunkou k Božímu milosrdenství
9:30 návštěva nemocných**
11:45 náboženství 1. a 2. třída

15:00 – 17:00 výstav oltářní svátosti
 během adorace se zpovídá - Lednice
17:00 mše svatá – Lednice
 téma promluvy: Eucharistie – chléb života
17:45 křížová cesta v Parku v Lednici
21:00 adorace a požehnání*
Pátek 25. 5. – Den mládeže
7:30 modlitba s misionáři (kostel Poštorná)
9:30 návštěva nemocných**
14:00 náboženství 1. – 9. třída Lednice
15:00 svatá zpověď - Lednice
17:00 mše svatá – Lednice
 téma promluvy: O čem mluví kříž?
16:00 svatá zpověď - Poštorná
18:00 mše svatá - Poštorná
 téma promluvy: O čem mluví kříž?
 obnova křestních slibů
19:00 setkáni mládeže na faře
 mládež od 14 – 25 let
20:00 adorace na způsob Taizé spojená
s individuálním požehnáním, během adorace se
zpovídá - kostel Poštorná
21:00 adorace a požehnání*
Sobota 26. 5. – Den manželů
14:00 Povolání k manželství II. nebo
manželství za dveřmi ložnice – fara Poštorná

pro manžele, snoubence a mládež od
15 let
16:00 svatá zpověď – Lednice
16:15 „Cesta manželů“ – kostel Lednice
17:00 mše s obnovou manželských slibů
 téma promluvy: Manželství školou lásky

18:00 prezentace zázračné medaile
17:00 svatá zpověď – Poštorná
17:15 „Cesta manželů“ – kostel Poštorná
18:00 mše s obnovou manželských slibů
 téma promluvy: Manželství školou lásky
19:00 prezentace zázračné medaile - kostel
19:15 večer pro děti a mladé
 fara Poštorná
 21:00 adorace a požehnání*
Neděle 27. 5. – Den misií
9:30 mše svatá – kostel Poštorná
 požehnání misijního kříže 2018
 odevzdání dekretu o ukončení misií
11: 15 mše svatá – kostel Lednice
 téma promluv: Kdo mi dává hodnotu?
 požehnání misijního kříže 2018
 odevzdání dekretu o ukončení misií
Zvonění zvonů:
*Během adorace budou znít zvony od 21:00 do
21:05 hodin, ve všech vesnicích, kde se konají
lidové misie. Když uslyšíme zvonit zvon, jsme
pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria,
Sláva Otci) a poděkování Bohu za uplynulý
den.
** Nemocné a imobilní lidí budou navštěvovat
řádové sestry v jejich domácnostech a pak je
navštíví kněží - misionáři aby jim vysloužili
svatou zpověď a pomazání nemocných.
Osobní rozhovory s misionáři je vhodné
domluvit telefonicky P. Ján: 604 296 423.
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www.misievefarnosti.cz
Misie, čas otázek i odpovědí
Velikost člověka je v tom, že si dokáže klást
otázky a hledat na ně odpovědi. Je neštěstím,
pokud člověk neví odkud je, kam směřuje, jaký
smysl má jeho život. Proč je to tak důležité?
Protože od toho závisí, jestli svůj život žiju
nebo jenom prožívám! Od toho závisí, jestli
vím, co konat a čeho se vyvarovat. Doufám, že
i ty si kladeš otázky a hledáš. Kdo nehledá,
nemůže ani najít  Chtěl bych tě pozvat prožít
čas lidových misií ve zdejší farnosti. Lidové
misie jsou časem povzbuzení a načerpání
nových sil do života. Neboj se. Nenabízím ti
svou odpověď, ale chci ti nabídnout odpověď
Ježíše Krista. Odpověď na tvůj život, na to, že i
tvoje trápení může mít smysl. Odpověď, která
mluví o tom, že je tady někdo, kdo má o tebe
opravdový a nezištný zájem. Ježíš hledá i tebe.
Neboj se ho poznávat. Největší omyl nás lidí
spočívá v tom, že si myslíme, že Bůh nás chce
o něco obrat. Hledej a nalezni to, co tě
přesahuje.

