Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený
v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje
ke sdílení této dobré zvěsti. To je také náš misijní úkol, který vyplývá z
našeho křtu. Upozorňuje nás na to papež František v tomto čase přípravy na
slavení Mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019. V tomto novém období,
do kterého jsme vykročili Svátkem křtu Páně, se
máme zaměřit na dar jednoty ve světě, v našich
rodinách a v našem společenství. Máme být
vnímaví na situace ve světě na pozadí různých
náboženství a vyznání. Myslím, že každé
eucharistické setkání může být pro nás příležitostí
k modlitbám za mír a jednotu ve světě, a také
k přijetí darů, které k budování jednoty
potřebujeme. K tomu nás zejména vybízí Týden
modliteb za jednotu křesťanů, který už tradičně
budeme slavit od 18. ledna. Zvláštním projevem naší lásky vůči bližnímu
v tomto čase má být také zaměření naší pozorností na staré a nemocné lidi.
Mysleme na ně nejenom u příležitostí Světového dne nemocných (11. únor –
Lurdy). Pamatujme na nemocné při našich modlitbách a nabídněme jim
potřebnou pomoc. Čas věnovaný nemocnému nebo potřebnému člověku
není totiž promarněný, ale požehnaný a obohacující čas.
Začal Nový rok. K tradičnímu přání hodně štěstí, zdraví, požehnání a pokoje
v Novém roce připojíme ještě vytrvalost v kráčení cestou ke svatosti a hodně
radosti z objevování duchovního bohatství.
Vaši duchovní správci
P. Andrzej MSF, P. Sebastian MSF, P. Jan MSF

PLÁN BOHOSLUŽEB - ZIMA 2019 - MEZIDOBÍ
Ve Dvoře Králové budou mše svaté během týdne
slouženy v obvyklém pořádku:
kostel sv. Jana Křtitele
pondělí středa, pátek 18,00 hod.
úterý, čtvrtek, sobota
8,00 hod.
neděle
8,00 a 9,30 hod.
Žireč :
úterý, čtvrtek
neděle

16,00 hod.
10,30 hod.

V Bílé Třemešné budou mše svaté slouženy vždy v poslední
neděli v měsíci v 9,30 hod.
******************************************************************************************

15. 1. úterý
18,30 hod. zasedání Farní rady
16. 1. středa
10,00 hod. Domov důchodců U Labe
18. 1. pátek

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
začíná TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
pod heslem „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen
o spravedlnost“ (Dt 16,18-20)

za jednotu křesťanů se budeme společně modlit při bohoslužbách
během celého týdne (do 25. 1.)
DEN MILOSRDENSTVÍ
17,30 hod. výstav Nejsvětější svátosti – adorace
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
18,00 hod. mše svatá
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2. neděle v mezidobí
19. 1. sobota mše svatá s nedělní platností
15,00 hod. Lanžov
svoz z V. Vřešťova
20. 1. neděle
8,00 a 9,30 hod. Dvůr Králové
8,00 hod. Chotěborky
10,30 hod. Žireč
18,00 hod. Choustníkovo Hradiště
25. 1. pátek

svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
končí Týden modliteb za jednotu
křesťanů
18,00 hod. Dvůr Králové

3. neděle v mezidobí
26. 1. sobota
mše svatá s nedělní platností
15,00 hod. Velký Vřešťov
svoz z Lanžova
27. 1. neděle
8,00 a 9,30 hod. Dvůr Králové sbírka na topení
8,00 hod. Chotěborky
9,30 hod. Bílá Třemešná
10,30 hod. Žireč
18,00 hod. Choustníkovo Hradiště

16,00 hod. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
ve sboru církve Čsl. husitské
za účasti všech církví Dvora Králové a okolí
a jejich duchovních správců
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ÚNOR
1. 2. pátek
1. pátek v měsíci
návštěvy nemocných v jejich domovech a zdravotnických
zařízeních (nahlásit do předcházejícího čtvrtka)
17,00 hod. Dvůr Králové
výstav a adorace Nejsvětější svátosti
příležitost ke svátosti smíření
18,00 hod. Dvůr Králové
2. 2. sobota

svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
Světový den zasvěceného života
8,00 hod. Dvůr Králové
mše svatá s žehnáním svící
– hromniček

4. neděle v mezidobí
2. 2. sobota mše svatá s nedělní platností
15,00 hod. Lanžov
svoz z V. Vřešťova
3. 2. neděle
8,00 a 9,30 hod. Dvůr Králové
8,00 hod. Chotěborky
10,30 hod. Žireč
18,00 hod. Choustníkovo Hradiště
ve filiálních kostelích na vesnicích budou při mších svatých
v sobotu a v neděli žehnány svíce-hromničky a udíleno
svatoblažejské požehnání
5. 2. úterý
odklízení vánoční výzdoby kostela
– po ranní mši svaté – cca od 9,00 hodin
-4-

5. neděle v mezidobí
9. 2. sobota mše svatá s nedělní platností
15,00 hod. Velký Vřešťov
svoz z Lanžova
10. 2. neděle
8,00 a 9,30 hod. Dvůr Králové
8,00 hod. Chotěborky
10,30 hod. Žireč
18,00 hod. Choustníkovo Hradiště
11. 2. pondělí

Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných
18,00 hod. Dvůr Králové

12. 2. úterý
16,00 hod. kaple Panny Marie v Podharti
13. 2. středa
10,00 hod Domov důchodců U Labe

6. neděle v mezidobí
16. 2. sobota mše svatá s nedělní platností
15,00 hod. Lanžov
svoz z V. Vřešťova
F A R N Í PLES (ekumenický)
19,30 hod. v Dolní Brusnici
17. 2. neděle
8,00 a 9,30 hod. Dvůr Králové
8,00 hod. Chotěborky
10,30 hod. Žireč
18,00 hod. Choustníkovo Hradiště
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22. 2. pátek svátek Stolce sv. Petra, apoštola
18,00 hod. Dvůr Králové
7. neděle v mezidobí
23. 2. sobota mše svatá s nedělní platností
15,00 hod. Velký Vřešťov
svoz z Lanžova
24. 2. neděle
8,00 a 9,30 hod. Dvůr Králové sbírka na topení
8,00 hod. Chotěborky
9,30 hod. Bílá Třemešná
10,30 hod. Žireč
18,00 hod. Choustníkovo Hradiště
BŘEZEN
1. 3. pátek 1. pátek v měsíci
17,00 hod. Dvůr Králové
výstav a adorace Nejsvětější svátosti
příležitost ke svátosti smíření
18,00 hod. Dvůr Králové
8. neděle v mezidobí
2. 3. sobota mše svatá s nedělní platností
15,00 hod. Lanžov
svoz z V. Vřešťova
3. 3 neděle
8,00 a 9,30 hod. Dvůr Králové
8,00 hod. Chotěborky
10,30 hod. Žireč
18,00 hod. Choustníkovo Hradiště
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6. 3. středa POPELEČNÍ STŘEDA
začátek DOBY POSTNÍ
DEN PŘÍSNÉHO POSTU
8,00 a 18,00 hod. Dvůr Králové
16,00 hod. Žireč
mše svaté s udílením popelce
8. 3. pátek
návštěvy nemocných v jejich domovech a zdravotnických
zařízeních s možností svaté zpovědi a udílením popelce
(požadavky na návštěvy nahlásit do předcházejícího
čtvrtka)
17,30 hod. Dvůr Králové - křížová cesta
18,00 hod. mše svatá
1. neděle postní
9. 3. sobota mše svatá s nedělní platností
15,00 hod. Velký Vřešťov
svoz z Lanžova
18,00 hod. Dvůr Králové – kostel sv. Jana Křtitele
POSTNÍ BDĚNÍ – tichá adorace, večerní nešpory
10. 3. neděle
8,00 a 9,30 hod. Dvůr Králové
8,00 hod. Chotěborky
10,30 hod. Žireč
18,00 hod. Choustníkovo Hradiště
- mši svaté předchází v 17,30 hod. křížová cesta
***********************************************************************************

MODLITBA RODIČŮ - hodinová adorace prokládaná písněmi
s kytarovým doprovodem. Kostel sv. Jana Křtitele, Dvůr Králové,
koná se každý třetí čtvrtek v měsíci od 17,00 hod. - 17. 1. (v dětské
kapli), 21. 2. (v dětské kapli), 21. 3., 16. 5., 20. 6..
O prázdninách adorace nebudou.
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Katecheze dospělých - v pondělí na faře v 19,00 hod.
(po večerní mši svaté)
Farní knihovna
bude otevřena v obvyklou dobu a to každé první pondělí
v měsíci od 19 hodin.
Farní charita děkuje všem dárcům, koledníkům a organizátorům
za zdárný průběh Tříkrálové sbírky 2019. Celkový výtěžek sbírky
bude zveřejněn po spočítání obsahu všech pokladniček.

Vážení farníci,
chtěl bych Vám touto cestou přiblížit vysílání Radia Proglas. Toto
křesťanské rádio má velmi bohatý program jak pro dospělé, tak i pro děti.
Z tohoto důvodu jsem na nástěnku v kostele sv. Jana
Křtitele ve Dvoře Králové umístil program Radia
Proglas. Program na každý den také naleznete mimo
jiné i v Katolickém týdeníku a na stránkách
www.proglas.cz. Radio Proglas.
V případě potřeby
Vám mohu doporučit zařízení, které Vám umožní kvalitní poslech Radia
Proglas. Zařízení na příjem vysílání Radia Proglas postačuje průměrné, pro
uživatele cenově dostupné.
S přátelským pozdravem
Jaroslav Štaffa, mobil 605 129 606 (od 17.00- 20.00 hod)
mail : jstaffa@mkinet.cz

POUŤ DO MEDŽUGORJE 2019
naše farnost plánuje v tomto roce začátkem
června pouť do Medžugorje na cca 7 – 8 dní.
Program bude společně dohodnut. Zájemci
o tuto pouť se mohou hlásit u farního asistenta
Z. Bartoše.
Vydáno pro vnitřní potřebu římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem.
www.farnost-dvur-kralove.cz, e-mail : dekanstvi.dk@centrum.cz

