Duchovní život farnosti – Udělování svátostí a další činnost

Kdo má zájem o přijetí svátosti křtu nebo biřmování nebo manželství
obraťte se přímo na kněze P. Tomáše Káňu, duchovního správce farností Jevíčko, Křenov a Chornice. Před
přijetím svátostí je nutná určitá příprava a odpovídající způsob života.

Jak se obrátit na kněze?
Můžete se během dne zastavit na faře: Komenského náměstí 165, 569 43 Jevíčko. Je lépe předem
zatelefonovat (608 759 926) a domluvit se na setkání. Nejjistěji mne můžete zastihnout v kostele přede mší
svatou nebo po mši svaté (viz rozpis bohoslužeb na nástěnce u kostela).

V pravidelném programu
občas dochází ke změnám a navíc se pořádají různé pastorační akce apod. Aktuální informace a pořad
bohoslužeb jsou na nástěnkách u kostelů. Proto je důležité sledovat týdenní program farností Jevíčko,
Křenov a Chornice ve vývěsce.

Pohřby
Pokud vyřizujete pro zesnulého pohřeb z kostela, který je možný jen pro pokřtěné, prosím, přijďte se
domluvit nejprve za knězem. Můžete mi také zatelefonovat na 608 759 926. Pokud nejsem k dosažení déle
než 24 hodin, tak se obracejte na kněze ve Velkých Opatovicích, telefon: 777 162 338. Případně na kněze v
Moravské Třebové 461 316 350.

Svátost pomazání nemocných
se uděluje společně v kostele při mši svaté jednou za rok. Jednotlivě na požádání také kdykoli jindy.
Návštěvy nemocných jsou na první pátek v měsíci. Po domluvě kněz navštěvuje ty, kdo nemohou přijít do
kostela, zvláště před Vánocemi a Velikonocemi. Je možnost rozhovoru, svaté zpovědi, svatého přijímání a
pomazání nemocných. Prosím příbuzné a ty, kdo se o nemocné a seniory starají, aby jim nabídli, případně
domluvili, návštěvu kněze.

Společné modlitby a pobožnosti:
V době postní se modlíme pobožnost Křížové cesty. V květnu jsou májové pobožnosti ke cti Panny Marie a
v měsíci říjnu společná modlitba růžence přede mši svatou.

Adorace
Jevíčko: na první pátek půl hodiny po mši svaté; adorační den – 22. června.
Chornice : čtvrtek před prvním pátkem půl hodiny po mši svaté; adorační den – 8. července.
Křenov: na první pátek půl hodiny po mši svaté, adorační den – 30. srpna.

Svátost smíření v Jevíčku - v pondělí, v úterý, ve středu a někdy i v pátek před začátkem mše svaté.
Svátost smíření v Chornicích - ve čtvrtek před začátkem mše svaté.
Svátost smíření v Křenově - v pátek před začátkem mše svaté.

Vyučování náboženství:
probíhá na faře v Jevíčku. Rozvrh hodin viz jinde.

Příprava na První svaté přijímání
probíha v hodinách náboženství, a to už během první, druhé a zvláště pak ve třetí třídě.

Příprava na biřmování
se vyhlašuje podle zájemců (naposledy září 2011), a to pro všechny tři farnosti společně (Křenov,
Chornice, Jevíčko).

Mladší schola
v Jevíčku hraje každý pátek při mši svaté pro děti.

Jevíčský kostelní sbor
se schází ke zkouškám na faře podle domluvy. V Jevíčku zpívá při mši svaté na Nový rok, na Velký pátek,
o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, o slavnosti Seslání Ducha Svatého, o pouti a na Půlnoční. V Chornicích a
v Křenově podle domluvy.

Po nedělní mši svaté v Jevíčku
jsou všichni zváni na faru, na kávu, čaj, posedět, popovídat si, a také do farní knihovny.

Farní knihovna
na faře v Jevíčku je otevřena každou neděli po mši svaté. Seznamy knih jsou také v sakristiích kostelů v
Křenově a Chornicích.

Duchovní správa farností Velké Opatovice, Borotín, Deštná, Roubanina:
P. Aleš Vrzala, Osvobození 10, 679 63 Velké Opatovice, telefon : 777 162 338, favelkeopatovice@ado.cz

Duchovní správa farností Jaroměřice a Biskupice:
P. Tomasz Wójciak , CP ; Kalvárie 287, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka; telefon: 731 402 110,
fajaromericeuj@ado.cz

