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Milí farníci, bratři a sestry!
Po čtyřicetidenním postu jsme prožili znovu Ježíšův velikonoční příběh jeho obětování se za hříchy světa. Příběh, který nekončí u hrobu zavaleného kamenem, ale u hrobu, který
je prázdný. Dnes, při slavení Božího hodu velikonočního,
můžeme spolu se všemi věřícími na celém světě s radostí
volat:
„Kristus vstal z mrtvých! Radujte se!“
Radost ze Vzkříšení může naplňovat naše srdce. Je to neobyčejná a jedinečná událost, která však stále promlouvá do našich obyčejných životů. Ježíšovo velikonoční vítězství by totiž nebylo opravdovým vítězstvím, kdyby
se nedotýkalo života každého z nás. A dotýká se nás v nejpalčivějších lidských otázkách. Jsou to otázky smrti a zla. Můžeme kolem sebe vidět a ve
svém životě prožívat, jak palčivě na náš život působí zlo, se kterým se setkáváme a které se často vkrádá do našeho jednání. Zlo působí v člověku
určitou rozervanost, odděluje nás od ostatních lidí a také od Boha.
Ježíš Kristus se však proto narodil a proto přišel na svět, aby svět s Bohem
smířil, aby spojil, co je rozdělené, aby uzdravoval nemocné vztahy a naše
závislosti. Svou smrtí na kříži poráží zlo jednou pro vždy. Zásadní bitva je
dobojována, ďábel prohrává. Je na každém člověku, jestli se k tomuto vítězství chce vírou připojit. Důvěra v Krista jako Spasitele dále do života člověka přináší naději. Každý z nás se totiž obává smrti. Ježíš je však první
člověk, který ukazuje, že smrt není něco definitivního. Po Vzkříšení se ukazuje apoštolům nově, v těle, které je v Bibli nazýváno „oslavené“. Je to tělo,
které předznamenává život v nové dimenzi a které je schopno žít nebeský
život ve společenství s Bohem. K tomuto životu je povolán každý, kdo uvěří
v Krista.
Přeji Vám všem, abyste prožívali svobodu Božích dětí vysvobozených
z moci zla a naději těch, kteří jsou povoláni k životu i po smrti.
Váš otec Jan

Život ve farnosti
1. 4. Pondělí Velikonoční
mše sv. v 7.15 a 9.00 hod.

7. 4. Neděle Božího milosrdenství
Při mši sv. v 8.30 se bude udílet svátost
nemocných.

9. 5. Slavnost Nanebevstoupení
Páně
mše sv. v 7.00 a 18.00 hod.

18. 5. Vigilie Seslání Ducha svatého
mše svatá ve 20.00 hod.

19. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého
26. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice
První svaté přijímání dětí
při mši svaté v 10.00 hod.

2. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
mše sv. v 8.00 v kostele a
v 10.00 na náměstí s průvodem

7. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
24. 6. Slavnost narození sv. Jana
Křtitele
mše sv. v 18.00 hod.

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla
mše sv. v 7.00 hod.

Mše svaté za nemocné

Májové pobožnosti
- první májová bude v pátek 3. května po mši
svaté. Dále pak denně, kromě úterků, po mši
svaté. O nedělích v 17.00 se svátostným požehnáním.

Setkání rodičů
dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání, bude 14. dubna v 16 hodin na faře.

1. svátost smíření dětí
- v sobotu 25. 5. od 9.00 hod.

Svatodušní novéna
Devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha
svatého začne v pátek 10. 5. v 17.30. Další
dny: neděle v 17.00 a v úterý v 18.00, ostatní
dny vždy po mši svaté. Zakončení bude 18. 5. o
svatodušní vigilii v 19.30 před mší svatou.

Farní hra pro děti
Hra bude na téma „Po stopách sv. Cyrila a Metoděje“ a bude se konat 27. dubna odpoledne
v Ořešíně.

Farní pouť dětí
Pouť dětí bude v sobotu 15. června na Velehrad. Přihlášky budou v náboženství u katechetek.

Příprava na 1. sv. přijímání dětí
- vždy ve středu po mši svaté (až do 22. 5.).

Příprava na biřmování
- vždy v neděli v 18.00.

Snídaně na faře
- každý druhý čtvrtek po mši svaté.

Katecheze pro dospělé

9. května a 21. června

- každý třetí pátek v měsíci po mši svaté

Mše svaté za zemřelé

Přednáška

27. dubna, 25. května, 29. června.

Mše svaté na úmysly dárců
20. dubna, 22. května, 8. června.
V uvedené dny bude připraven košík, do něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl.

Přednáška o nošení dětí a látkových plenách
se bude konat 13.4. 2013 od 9:00 ve farní herně. Určena je především pro rodiče malých dětí, budoucí rodiče i pro všechny ostatní, kteří
se chtějí dovědět něco o látkování a nošení.
Veronika Bořecká, tel. 776078617
pomeranca@gmail.com
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Připravujeme...

Řečkovický skauting včera a dnes

- přechod Velké Fatry od 20. do 25. 6. pro
mládež. Pěšky přes hlavní hřeben, spaní pod
širákem, vše na zádech.

Je nám ctí pozvat Vás, bývalé členy řečkovických skautských oddílů, přátele skautingu a
ostatní spoluobčany, kteří máte zájem se
dozvědět více o naší činnosti, na akci s názvem
Řečkovický skauting včera a dnes. Tak jsme
nazvali nedělní dopoledne 5. 5. 2013, které
chceme strávit společně s Vámi a zavzpomínat
na skautskou činnost v Řečkovicích od roku
1945 až po současnost.
Akce začíná v 8 hodin ráno v klubovně na ulici
Prumperk 3. Zde bude možno po celé dopoledne navštívit klubovny, kde si můžete prohlédnout kroniky a fotografie z naší činnosti.
Ve farní herně bude dále promítnuta prezentace z historie řečkovického skautingu v letech
1945 - 1948 a 1968 - 1970, a dále činnost oddílů 16. střediska DUHA z let 1990 až po současnost. Pro všechny návštěvníky platí také pozvání do farní kavárny, kde bude možnost si
popovídat s přáteli, které jste možná viděli
naposledy před desítkami let na táboře.
Za všechny řečkovické skauty Vás srdečně
zvou
Češa Ulrich a Jirka Libus

- pouť mladých do Taizé od 8. do 15. 9. Pouť
je určena zejména pro biřmovance, ale zváni
jsou všichni zájemci. Předběžná cena 4000,Kč.
Na obě akce se hlaste do konce května u otce
Jana.

Farní tábor pro děti
Jsem skaut a jsem rád, že v naší farnosti skauti
výborným způsobem fungují a že vedou a vychovávají spoustu dětí z farnosti. Jenomže
jsem si uvědomil, že ne všechny děti ve farnosti jsou skauty. A tak jsem při přemýšlení o
tom, co v naší farnosti chybí, narazil na skutečnost letních táborů. Děti, které do farnosti
patří a nechodí do skautu, totiž nemají moc
možností něco zažít se svými věřícími vrstevníky. Proto bych letos chtěl zkusit zrealizovat
„Farní tábor pro děti (nejen) z náboženství“.
Jeli bychom na známé tábořiště u Uhřínova
v termínu od 19. do 24. srpna a brali bychom
děti od 2. do 7. třídy ZŠ (letos ukončené). Podrobnosti včetně přihlášky včas najdete na
stránkách farnosti.
otec Jan

Diecézní akce
Anselm Grün v Brně
Ve dnech 10. až 12. května 2013 opět navštíví
Brno známý autor knih o křesťanské spiritualitě P. Anselm Grün.
Téma setkání a podrobnější informace budou
zveřejněny později na www.biskupstvi.cz.

Výstava o sv. Cyrilu a Metodějovi
Výstavní projekt Moravského zemského muzea v Brně nazvaný „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ byl slavnostně zahájen výstavou v
brněnském Paláci šlechtičen. Výstava potrvá
až do 29. září t.r.

Noc kostelů 2013
Z účasti naší farnosti při Noci kostelů se již
pomalu stává tradice, a ta, jak se říká, zavazuje. Tudíž už od konce minulého roku přemýšlíme o letošním programu. Přemýšlíme nad
novými prvky, jak do našeho kostela v pátek
24. května přitáhnout co nejvíce návštěvníků a
jak to udělat, aby odsud neodešli s prázdnou.
K již tradičním bodům programu tedy letos
přibude výstavka grafických dílek v improvizované půdní galerii, názorná ukázka historického postupu pečení hostií a další výstava – tentokrát liturgických předmětů a oděvů.
Je patrné, že bude z čeho vybírat. Proto
všechny zveme: Přijďte se podívat, pobavit,
poučit i ztišit. A ty, kterým je to možné, prosíme o pomoc s pořadatelskou službou, občerstvením, propagací.
Předem vám všem děkujeme za pomoc i za
modlitby.
za organizátory Michal Fiala
-3-

KALENDÁRIUM AKCÍ VE FARNOSTI

Poděkování prezidenta

duben

„LL - Likvidace lepry - TBC“
20. 4.

Skautská pouť do Rajhradu

27. 4.

Adorace se zpěvy z Taizé
Farní hra pro děti na Ořešíně

květen

3. 5.
5. 5.
11. 5.
17. 5.
18. 5.
24. 5.
25. 5.

Celodenní výlet pro ministranty
1. májová pobožnost
Skautský den
Pouť farnosti na Znojemsko
Skautská mše
Svatodušní vigilie
Noc kostelů
1. svatá zpověď

26. 5.

Adorace se zpěvy z Taizé
1. svaté přijímání

1. 5.

červen
2. 6.
15. 6.
20. – 25. 6.
29. 6.
červenec
26.6. – 13.7.
13. – 27. 7.
srpen
27.7. – 10.8.
11. 8.
12. – 17. 8.
18. – 24. 8.
25. 8.
25. – 31. 8.

Slavnost Těla a Krve Páně
Pouť dětí na Velehrad
Přechod Velké Fatry
Adorace se zpěvy z Taizé

Tábor dívčího oddílu
Tábor smečky vlčat

Putovní tábor 46. chlapeckého oddílu
Hodová mše – sv. Vavřinec
Tábor rodin
Tábor pro děti z náboženství
Bartolomějské hody v Ivanovicích
Roverský tábor

Vážení přátelé, milí bratři a sestry z farnosti
Brno-Řečkovice,
přijměte upřímné poděkování za dar na podporu díla lásky, které i Vaším přispěním pomalu proměňuje svět. Nejen ty nejubožejší lidi
třetího světa postižené leprou nebo tuberkulózou, kterým se skrze léky dostává pomoci,
ale také nás samých, kteří se tak učíme myslet
na druhé v jejich nouzi a utrpení.
Když se ohlédneme, můžeme si všimnout, že
dosavadní dílo v sobě zahrnuje 2 nemocnice
v Indii a mnoho leprostanic a ambulancí ve
světě obrovské chudoby. Toto dílo nezávisí na
několika jednotlivcích, ale na množství dárců,
kteří někdy maličko a někdy zase více přispějí
darem, který potom rozdělujeme mezi potřebné.
To druhé velmi důležité pro naši činnost je
stabilita, která je zase dána tou základní motivací - a tou je láska a soucit s trpícími. Velmi
oceňujeme Vaši věrnost, vždyť přispíváte pravidelně již 13 let.
V posledních letech se daří prakticky všechny
lidi zasažené leprou zachránit, ale postižené
končetiny (především prsty) jim zpět vrátit nejde. Tak také podporujeme poskytování rehabilitačních pomůcek. Často se jedná o věci
jednoduché, ale pro ony nejchudší je to otázka
přežití: různé speciální boty, dlahy nebo hole.
Žádný dar poskytnutý na pomoc bližnímu není
malý a stejně tak žádný láskyplný skutek není
tak malý, aby nestálo za to ho uskutečnit.
Za lásku projevenou Vaším darem ještě jednou
děkuji a přeji krásné a požehnané dny.
S požehnáním zdraví
Otec Vojtěch Eliáš

září
7. 9.
8. – 15. 9.

Hodová mše sv. v Jehnicích
Pouť mládeže do Taizé
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Traktory pro Tanzánii
Přinášíme zde závěrečné vyúčtování misijní
akce „Traktory pro Tanzánii“ a srdečně všem
děkujeme za vaše dary.
Závěrečné vyúčtování
Příjmy
Sbírka – hody Ivanovice
Sbírka – Řečkovice
Sbírka – Komín
Koncert – Sbor věčně mladých
Dary – hotově a na účet

5.778,23.056,21.076,6.803,153.400,-

Celkem

210.113,-

Výdaje
Traktor
Traktor
Nářadí a potřeby k traktorům
Přeprava
Přeprava - poplatky
Celkem
Rozdíl

51.000,48.000,21.577,87.051,500,208.128,1.984,o. Jan

Pán vstal z mrtvých, aleluja…,
ale… Přijď Duchu svatý
Bylo to úplně obyčejné ráno. Poklekla jsem ke
své první modlitbě, kterou jsem zakončila
prosbou: „Duchu svatý, prosím, dej moudrost
všem lékařům a veď ruce všem chirurgům při
operacích i jakémkoliv zákroku.“ Možné mě
k tomu vedla obava z mé blízké náročné operace oka, každopádně ten dovětek byl pro mě
samotnou neobvyklý. Události toho dne běžely dál podle mého plánu, stihla jsem zařídit
spoustu věcí, a tak mě zbyl i čas připravit se
s tradičním koláčem na návštěvu nemocnice.
Před třetí odpoledne pořádně sněžilo, tak
jsem se vydala přes areál léčebny. Zasněžený
chodník vypadal o něco kratší než ten odmetený, a i když mě něco nabádalo nespěchat tolik, vydala jsem se rázně zkratkou.

A bác! Nějak jsem se nemohla zvednout, ale to
už se tu objevila sestřička Ester od sv. Kříže a
pomáhala mi vstát. Šlo to ztěžka kvůli bolesti
pravé ruky, která zůstala v podivné poloze.
Spolu jsme došly na chirurgii do nemocnice.
Téměř hodinové čekání zmírňovala sestřička
odříkáváním růžence. Mobilem mi zprostředkovala i požehnání otce Lambora. Velmi mě
posílilo. Lékař mě poslal na rentgen. Pak se
konečně otevřely dveře do chirurgické ambulance. Při vstupu jsem si všimla zvláštního napětí. Přítomný lékař právě odcházel od mého
snímku se slovy: „Paní, máte ošklivou zlomeninu. Měla byste jít na operaci. Mohla byste se
jí vyhnout, pokud budete souhlasit s tím, že to
nyní ambulantně napravím. Nevyhnete se však
bolesti. Já vám sice dám injekci, moc ale nepomůže. Prostě - zkuste se mnou spolupracovat.“
Nechci zamlčet, jak nestatečně snáším fyzickou bolest. „Pane doktore, já se strašně bojím.“
„Podejte mi ruku, uvolněte ji. Kolik máte
vnoučat?“ Lékaře samozřejmě nezajímala moje odpověď, jen se pokusil obrátit mou pozornost jinam. Proto pokračoval: „A teď si sama
vybavujte něco milého, příjemného, myslete
na hezké věci.“
Vzal mou ruku do svých. Při tom doteku mi
projela krutá bolest snad celým tělem. To už
jsem v duchu nedokázala vytvořit žádný obraz,
který by mě zachránil před tvrdou realitou.
Již několik týdnů jsem se vnitřně připravovala
na letošní postní čas, na jehož začátku měla
být má operace. Ještě sedm dní zbývalo do
Popeleční středy.
„Ježíši, co tvoje ruce?! I kvůli mně Ti je vykloubili, probodli, i kvůli mně… i kvůli mně… Žádnou injekci jsi nedostal. I kvůli mně…“
Na tom lehátku jsem zažila novou modlitbu.
Poprvé v životě jsem vším, co mám, myslela na
Ježíšovy ruce, a nic jiného v tu chvíli neexistovalo. Před mým vnitřním zrakem náhle živě
vyvstala část lidských rukou spojených kusem
dřeva. Čas ztratil rozměr.
„Tak, a je to. Sádrujte!“ Lékařův hlas mě přiměl k pohledu na mou vlastní ruku a na per-5-

sonál, který stál ještě připravený v těsné blízkosti.
Za pár minut jsem se vrátila s novým rentgenovým snímkem. „No vidíte, paní, podařilo se.
Bude to dobré!“ Myslím, že jsme teď měli
všichni lidskou radost, i z toho, že jsem to vydržela bez problémů. Nikdo z přítomných netušil, kde se ve mně vzala taková síla.
Já jsem však měla ještě jinou, mnohem větší
radost. Kristus vstoupil ve své moci do mého
života a vzal na sebe přímo fyzicky velkou část
mé bolesti. Stala jsem se živým svědkem výkupného působení Jeho kříže. Něčeho, o čem
jsem dosud jen četla nebo slyšela vyprávět. Na
setkání s živým Bohem člověk nikdy nezapomene. Zmlkne v úžasu, svou vděčnost nedokáže vtělit do slov. Zůstává v něm zdrojem hluboké, obohacené víry proměňující svět kolem.
Na začátku tohoto dne jsem od Ducha svatého
přijala myšlenku prosby za lékaře. Tentýž Duch
mě nechal setkat se s Kristem, který procházel
mým utrpením a dal mi pochopit, co znamená
být vykoupen v každém okamžiku života. Tentýž Duch mě chce připravit na plnější život
s Bohem. Tento Duch touží proměnit modlitbu
každého z nás tak, abychom v ní pocítili, jak
blízko je se svou pomocí náš Spasitel.
Přijď, Duchu svatý!
Vlasta Machalová

Duch Boží
Za oknem probouzí se nový den, pomalu svítá
a ze zahrady prvého ptáčka hlas zaznívá.
Já měla včera v srdci velký bol,
když kráčela jsem s Tebou cestou Křížovou.
Je krásné pojit se s probouzející přírodou,
je krásné životem jít za Tebou.
Odevzdávám Ti své bolesti duše i těla,
jak ráda bych v Tvé blízkosti dlela.
Vím a cítím, že mě stále provázíš,
mé ubohé tělo i s mými slabostmi nosíš,
však blíží se již doba Tvého zmrtvýchvstání
a pohled na umučené Tvé tělo, k slzám mě dohání.

Zakouším tak bolest dvojí,
nad ztrátou manžela a prožíváním smrti Tvoji,
těším se, jak první ranní paprsek slunce mě zahřeje
a do duše přijde nová naděje.
Nic ze svého života neměnila bych,
snad jen to, že víc Tvého Ducha poslouchala bych,
míň zármutku a bolu Tobě dělala,
víc naslouchala a míň se prohřešovala.
Jdu s Tebou ráda cestou Křížovou,
bez reptání nesu a odevzdávám bolest svou,
Tvé ruce cítím, jak nesou mě,
moc prosím, bych z cesty nesešla k Tobě.
I přes mé velké denní žití prohřešování,
prosím, za šťastnou hodinku svého skonání,
Boží milosrdenství a přímluva Panny Marie,
mě jednou jistě k nebeskému Jeruzalému přivede.
J.S.

Železný poutník
Nemám rád masový akce, takže mě těch 250
lidí na Svatým Kopečku celkem vyděsilo…
Po večerní mši svaté už je před bazilikou Navštívení Panny Marie tma, Olomouc dole září.
Když dvoje hodiny na dvou úplně stejných věžích ukazují 7, přes 240 lidí se dává na 45 km
dlouhý pochod. V čele průvodu nesou kříž. Zatím jdeme jenom dolů do Velké Bystřice, tam
se zjistí, kdo odkud přijel a kdo je odhodlaný
dojít až do konce. Ten si z klobouku vezme korálek a ponese ho celou cestu s sebou.
Jít se spolufarníkama a pomodlit se růženec,
kousek cesty sám, kousek ve dvou, kus ve čtyřech, ale vždycky jako součást skupiny, která
jde za stejným cílem. Fajn pocit...
Vesnice v 3 až 4 kilometrových rozestupech
pomalu odpočítávají vzdálenost - Svésedlice,
Vacanovice, Tršovice (zastávka před hospodou), Lazníky, Buk, Prosenice - polovina cesty
za námi. Je tu pro nás otevřený kostel a připravené občerstvení od místních farníků. Velký dík. A poznámka pro příště: Nést svačinu a
termosku není nijak zvlášť potřeba.
-6-

Odbila půlnoc, jde se dál. S takovou budeme
na Hostýnu v 5 hodin ráno, měli bychom přibrzdit . Radslavice, Pavlovice u Přerova. Zástup tiše proudí kupředu, mluví se čím dál míň
a ospalost podporuje dojem, že se vůbec nic
neděje. Jen souhvězdí se nad námi otáčejí.
Chvíli se společně modlíme, a pak je zase
všechno při starém.
Na kopci nad Hradčany začíná
sněžit. Nejdřív jen sem tam
vločka, pak úplně regulérní chuchumelenice. Daleko a vysoko
vidíme dvě světýlka - jedno jasné červené,
druhé žluté a mlhavé. To první se ukáže být vršek komína v Hradčanech, to druhé věříme, že
je Hostýn.
Je důležitý si na začátku říct, za co chceš tu
pouť obětovat. Když to uděláš a při krizi si to
opakuješ, tak se i ta nejdelší obec na světě a
výstup po ledopádu dá zvládnout tak nějak
snáz a zabalit to a zavolat si odvoz nepřipadá v
úvahu...

Zhruba po 40. kilometru už není radno dělat
přestávky. Nohy tuhnou neuvěřitelně rychle a
rozhýbat je je docela fuška...
Začínalo svítat. Konečně jsme přišli k prameni,
ještě nás ale čekaly schody. Táhly se kamsi nahoru do pološera, poseté vrávorajícími poutníky a lemované stánky se suvenýry (naštěstí
zavřenými). Když jsme vyšli asi do poloviny,
uviděli jsme, jak na nás z průčelí baziliky shlíží
Hostýnská Madona, zahalená do ranní mlhy.
Hodinu a půl do začátku mše jsme strávili v relativním teple a u horkého čaje, zatímco venku
bylo -6 °C. Při mši byl kostel úplně plný.
Všechno vstávání a klekání si žádalo plnou pozornost, protože se na vratkých nohách snadno mohlo změnit v pád. A píseň "Nedejme se k
spánku svésti" zde byla opravdu na místě.
Dřevěná podlaha na Hostýně byla jedním z
nejpohodlnějších lůžek, na kterých jsem kdy ležel...
Anita Gregorová, Pavel Rejman

Někde u Dřevohostic to s námi začíná jít z kopce - a se sklonem cesty právě naopak. Pozdní
opilec ve vesnici, který tvrdil, že půjde s námi,
nás sice pobavil, ale nohy začínají bolet, zima
přituhuje a sníh na silnici se vrší. Aspoň už ale
není nejmenších pochyb, kudy jít - stopy poutníků před námi jsou krásně vidět.

Z řečkovické farnosti se zúčastnili: Jindřich Lédl, Pavel Rejman, Zuzka Bořecká, Anita Gregorová, Jirka Šikula, Jan Kotík, Ondřej Šmerda,
Tomáš Stoklásek, Petr Stoklásek, Jan Caha a
Roman Tesař jako řidič.

Rozhovor v Dřevohosticích se dvěma mírně
ovíněnými dívčinami s cigárkem v ruce:
- Kam jdete? - Na Hostýn. - Ty jo! A odkud jdete? - Z Olomouce, ze Svatýho Kopečku. - Ty vole, taková dálka! To jsou nějaký magoři, pojď
radši pryč! Asi poprvý v životě mi označení magor udělalo
tak nějak dobře...

Jednohubky

Lipová, Křtomil a nekonečná Bystřice pod Hostýnem.
Před závěrečným výstupem na Hostýn jsme se
Zuzkou chtěly počkat na zadní voj naší řečkovické skupinky, ale mráz to nedovolil. Nohy
bolely, svaly si stěžovaly, nový sníh klouzal po
starém ledu a klopýtání nebralo konce. Občas
se za odměnu otevřel výhled zpátky na Bystřici, abychom viděli, jak už jsme vysoko.

Klobouk dolů před jejich výkonem!

Taková to byla všední snídaně. Chleba s něčím
a horké kakao, na probuzení do dalšího pracovního dne. A zatímco se sytí žaludek, je čas
zkontrolovat mobil a přečíst nové sms. Pravidelně mi chodí z www.vira.cz heslo na den,
verš z Bible, vybraný z liturgických čtení toho
dne jako „jednohubka“ pro duši.
Ty verše z Bible, to je často zajímavá věc. Když
přijde výzva „Zajeď na hlubinu“ nebo „Usilujte
o svatost“, řeknete si, to je celkem rozumný
nápad pro každého a v každé situaci. Ale když
jsem se kdysi chystala s autem plným dětí a lyží na cestu v chumelenici na hory, a přišlo heslo „Neboj se“, měla jsem (dobrý) pocit, že mi
Někdo nenápadně kouká přes rameno. Boží
-7-

slovo pomáhá i při vstávání: Tehdy jsem lezla
z postele jako po flámu, sotva jsem viděla na
cestu, a přišlo heslo, které mne dokonale probudilo: „Už nastala hodina, kdy je třeba probrat se ze spánku.“ Když jsem nosila v srdci
někoho nemocného, přišlo „Přinášeli k němu
všechny nemocné“, a „Všichni, kdo se Ježíše
dotkli, byli uzdraveni“.
Zkrátka a dobře, protkávat své dny jednohubkami i pořádnými porcemi Božího slova je sytící, dobrodružné, povzbuzující i překvapující.
A onoho rána? Nad talířkem se snídaní mi
z displeje mobilu zářila slova: „Tohle nazveš
postem?“ (15.2., Iz 58,5)
-mš-

Proč se v dnešní době chovat k
lidem pěkně?
Znáte to. Každý den vás někdo naštve. Jednou
je to manželka, jindy zase kolega v práci. Další
den je to neposlušné dítě, které si dělá, co
chce. O víkendu jsou to příbuzní, kteří vás zasypávají jen svými problémy a o vás se skoro
vůbec nezajímají. Navíc musíte denně potkávat tu sousedku, která vás bezdůvodně vytrvale pomlouvá. A tak je to pořád dokola. Snažíte
se tohle všechno zvládat, ale občas každému z
nás povolí nervy a začnou nás napadat různé
otázky.
Proč zrovna já bych měl tohle všechno snášet?
Proč se zrovna ke mně chová tolik lidí protivně? Každý se zajímá jen a jen o sebe, všichni
vidí jen své problémy. Proč bych měl poslouchat stále stejné nářky často i nepříjemných lidí kolem mě? Kdo se zajímá o mě, o moje starosti a problémy? Každého občas přepadne
znechucení. Kde vzít sílu? A hlavně proč se k
těm všem lidem, kteří často vidí jen a jen sebe,
snažit chovat pořád ještě pěkně? Proč se snažit vůbec o dobro, když je všude tolik zla? Má
to v dnešní době ještě nějaký smysl?
Někdy je prostě těžké vidět v tomto světě naději. Naštěstí na to všechno nejsme sami. Stačí
se podívat na kříž. Na něm visí Někdo, kdo dal

všemu utrpení a těžkostem každého dne smysl. To On nás svou smrtí vysvobodil z moci zla a
dal nám naději. Naději na věčný život. Naději,
že má smysl se snažit, i když často výsledky své
snahy na tomto světě možná ani neuvidíme.
Vždyť nejsme děti tohoto světa. Svou vlast
máme v nebi. Musíme být však obezřetní, neboť je tu satan, nepřítel, který se rozhodl nám
házet klacky pod nohy. To on s precizností sobě vlastní vytrvale rozdmýchává spory a snaží
se nám namluvit, že nemá smysl se snažit lidi
kolem nás milovat a brát je takové, jací jsou.
Chcete znát, ten nejpádnější důvod, proč se i v
dnešní době snažit lidi kolem sebe milovat?
Protože je to v zájmu každého z nás! Neděláme to jen pro druhé, pro Pána Boha, protože
jsme to četli v Písmu, nebo proto, že nám to
říkal pan farář v kostele. Snažit se být dobrým
člověkem, mít rád své bližní, přináší bohatý
užitek i nám. Království Boží je již mezi námi
můžeme číst v Písmu svatém (L 17,21). Z velké
části je tedy na nás, bude-li se svět kolem nás
podobat více ráji nebo peklu.
Naší největší motivací by však neměl být krásný a bezproblémový život tady na zemi, ale
hlavně v naší nebeské vlasti. Vždyť nám křesťanům by nemělo jít o nic míň než o samotné
nebe! Tady jde o nás, o naši budoucnost, o náš
budoucí život, který bude trvat věčně! Někomu to možná zní příliš sobecky, ale je opravdu
nutné si uvědomit, že v našem životě jde v
první řadě o náš vztah s naším Stvořitelem.
Ruku v ruce s tím jde vztah k našim bližním. A
tady objevujeme pointu. Dostáváme se k hlavní odpovědi na otázku proč milovat lidi kolem
sebe, i když je to někdy hodně těžké. Člověk,
který nedokáže milovat lidi kolem sebe, těžko
může milovat Boha. To, jaký máme vztah k lidem, totiž formuje náš vztah k Bohu Otci. A to
již stojí za zamyšlení! Pokud tedy někdo nemá
rád lidi, s největší pravděpodobností nemiluje
ani Boha. Těžko se pak takový člověk může
dostat do nebe!
Vidíme tedy, že snažit se o dobro má stále ještě smysl. I když výsledky často nejsou vidět,
buďme dobré mysli, neboť jsme součástí něčeho většího, než jsme schopni na tomto světě
pochopit, nebo si vůbec představit. Jsme sou-8-

částí Božího plánu, který nám bude jednou
odhalen, a my plně pochopíme všechno, co
nám až dosud bylo zcela nejasné.
Není vždy jednoduché se snažit, ale máme
přímluvce. Ježíš nám poslal Ducha svatého,
který se za nás neustále nevýslovnou silou
přimlouvá. Posilu dále hledejme především v
modlitbě a četbě Písma svatého. Také svátosti
jsou silné zbraně proti nástrahám zlého. Jsem
přesvědčen, že pokud budeme s Kristem a v
Kristu, najdeme sílu každý den se znovu a znovu snažit chovat k druhým lidem ohleduplně a
s láskou.
Tomáš Krahulec

Já jsem synovec
„A chcete to reklamovat. Kdo vám to dělal?“
„Já jsem synovec cestovní kanceláře.“ Ale ani
to nebylo to pravé. Nakonec se František Koudelka přes několik dalších pracovních verzí (já
jsem synovec cestovní kanceláře atd.) dobral
k lepší formulaci: „Já jsem synovec paní Sýkorový z cestovní kanceláře a jdu se ucházet.“
Tohle konečně zabralo na vedoucího v autoservisu a František získal toužené místo automechanika. A kdo zná film o Jáchymovi ve
stroji, ten ví, že vysněnou pozici nedostal František díky svým činům nebo schopnostem,
vlastně spíš navzdory nim. Rozhodující bylo, čí
že je to synovec.
Právě končící postní doba nás z dobrých důvodů vybízela ke skutkům pokání a milosrdenství. Pokud jsme si mysleli, že naše postní almužny, modlitby nebo odřeknutá šunka či
vdolečky se stanou šprušlíky žebříku, po němž
budeme šplhat blíže k věčnosti, měli jsme
pravdu. Ale pod jednou podmínkou: „Kdybych
mluvil jazyky lidskými i andělskými, … kdybych
měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, …
kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych
pro druhého do ohně skočil, ale lásku bych
neměl, nic mi to neprospěje.“ (1 Kor. 13)
Skutečným smyslem postní doby měla být naše proměna. Všechny doporučované postní
aktivity mají svůj hlavní smysl právě v tom, že
nám pomáhají v naší vnitřní proměně k lásce a
láskou. Důležité směrnice pro postní dobu

jsme dostali už o Popeleční středě: „Obraťte
se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku
a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný
lásky, slituje se v neštěstí. … Velkou láskou se
Hospodin roznítil ke své zemi, smiloval se nad
svým lidem. … Kristovým jménem vyzýváme:
Smiřte se s Bohem! … Jako (Boží) spolupracovníci vás proto napomínáme, abyste nepřijali milost Boží nadarmo!“
Pokud jsme konali skutky pokání jen pro ty
skutky, jsme na tom podobně, jako člověk,
který si myslel, že stoupne na vlas a bude blíže
k nebi.
Ostatně, nebe není pro křesťany zrovna žhavé
téma. Jasně, někdy to bude, ale kdo ví kdy, a
možná tam bude celkem nuda, zkrátka nás to
zrovna moc nevzrušuje. Takže si raději chystáme svoje malé soukromé nebe tu na zemi.
Vysněná práce, výlet s kamarády, nové auto,
kabát z výprodeje, knížka, film, dobré jídlo, to
všechno se nám může stát „nebem“ už tu na
zemi, sice malým, ale zato naším, hned a na
dosah. A postní doba nám nepříjemně posvítila na naše malá i velká požitkářství (to je to
vybídnutí ke skutkům pokání), na naši ochotu
dělit se s druhými (to je ta almužna), na to, jak
moc se chceme otevřít Bohu a dát mu
k dispozici sami sebe (v modlitbě, ve službě,…).
Smutným nepochopením je, když považujeme
postní dobu za čas, který nám něco bere. Úplnější pohled je ten, že něco možná opustíme,
abychom získali něco mnohem vzácnějšího.
Ježíš o tom mluví v podobenství o pokladu
ukrytém v poli (ten, kdo jej našel, prodá
všechno co má – to je to naše odříkání – a
koupí to pole) a v podobenství o vzácné perle
(obchodník prodá všechno, co má a koupí tu
vzácnou perlu). Je potřeba „prodat“ to, co
máme, abychom mohli získat to nejvzácnější.
Co se nám vlastně nabízí?
Není to nic menšího, než to, co tak jasně říká
Benedikt XVI.: „Máme fascinující vyhlídky:
jsme povoláni žít jako Ježíšovi bratři a sestry,
cítit se jako synové a dcery téhož Otce. Je to
-9-

dar, který převrací naruby všechny lidské
představy a plány.“
Ježíš nám v rámci svého vzkříšení otevřel brány nebes dokořán. Chystá se pro nás piknik,
hostina, vlastně docela pořádný mejdan. (srov.
Iz. 25,6) Nám už stačí jen, až přijde čas, zapomenout na všechny svoje zásluhy, funkce, výkony, schopnosti a pořádně se ohlásit vrátnému: „já jsem milované Šéfovo dítě.“
-mš-

Gustovo okénko
Den, kdy byl zvolen papež
Po obědě na mne doléhá chřipková slabost a
cítím teplotu. Za 2 hodiny mne čekají povinnosti. Konkláve se sešlo, a tak do postele beru

i růženec - kéž by nám Pán dal dobrého pastýře. Občas asi podřimuji, protože modlitba trvala přes hodinu, ale zdá se, že jsem na tom lépe. Tak teď něco odučím a pak se změřím.
Skvělé, jsem dokonce podchlazen, a tak mohu
vyrazit na mši. Všichni v kostele jsou napnutí
asi jako já. V modlitbách se mísí otazníky - najde se vhodný nástupce Benedikta? Po cestě z
kostela se slavnostně rozeznějí zvony.
Nad Sixtinskou kaplí se
vznáší bílý kouř a o hodinu později všichni jásáme. Díky Pane, provázej papeže Františka a
odměň všechno dobré, co pro církev vykonal
jeho předchůdce Benedikt.
A.D.

Pro naše děti
Osmý den

(podle B. Ferrera)

Den poté si Hospodin přišel prohlédnout své stvoření. Potřeboval ještě něco dodělat.
V korytech řek ležely krásné šedé, zelené a kropenaté balvany. Ale pod zemí byly kameny stísněné a zahanbené. Bůh je pohladil a rázem se z nich staly diamanty a smaragdy a
tisíce blýskavých drahokamů.
Hospodin se podíval na květiny. Jedna byla krásnější než druhá. Něco jim však chybí,
pomyslel si a zlehýnka na ně foukl. Květy zahalila příjemná vůně.
Na ruku mu přilétl šedivý a smutný ptáček. Bůh mu něco zapískal. A slavík začal krásně
zpívat.
Potom řekl něco nebi. To radostí zčervenalo a hle, byl tu západ slunce.
Ale co Hospodin zašeptal do ucha člověku, aby se stal člověkem?
Toho dávného dne, na úsvitu dějin, mu pošeptal tři slova: „MÁM TĚ RÁD.“
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)
Milé děti!
Dnes společně slavíme největší slavnost celého roku. Všichni se radujeme
z toho, že Pán Ježíš za naše hříchy neumřel navždy, ale vstal z mrtvých a chce
nás přivést k sobě do nebe. Přeji vám radostné a požehnané Velikonoce.
Lidka
- 10 -

Pořad bohoslužeb do prázdnin
1.4. Po
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.

Pondělí
velikonoční

St
Čt
Pá
So

7.4. Ne

2. velikonoční,
neděle Božího
milosrdenství

8.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

3. velikonoční

17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.

St
Čt
Pá
So
Ne

4. velikonoční

22.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

29.4.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.

Po
Čt
Pá
So
Ne

sv. Marek

5. velikonoční

sv. Filip a Jakub
6. velikonoční

6.5. Po
8.5. St
9.5. Čt
10.5. Pá
11.5. So
12.5. Ne

13.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

P.Maria Prostřednice všech milostí
Nanebevstoupení
Páně

7. velikonoční

sv. Jan Nepomucký
vigilie
Slavnost Seslání
Ducha svatého

7.15
9.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00

za farní společenství
za † sestru Janičku, tatínka Vladimíra a živou rodinu
za † rodiče a prarodiče a živou rodinu
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
za † bratra a rodiče a živou rodinu
za † Marii Zbirovskou, rodiče a živou rodinu
na poděkování za uzdravení syna s prosbou o dar zdraví a víry pro živou rodinu
za farní společenství, za nemocné, kteří přijmou pomazání nemocných
na poděkování s prosbou o dary Ducha Svatého
na úmysl dárce
za živou a † rodinu Přibylovu a Řehoříkovu
za dar zdraví
za † Bohumila Hlavičku
za zemřelé obyvatele Kozlova
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého
za farní společenství
za † bratra a † rodinu
na poděkování za život mého otce a nemocné a trpící
za † manžela a živou a † rodinu Mužíkovu a Blížkovskou
za † Ottu Buriana a jeho rodiče
na úmysly dárců
za živou a † rodinu Strakovu, bratra Zdenka a Marii Coufalovou
za syna a jeho rodinu
za farní společenství
za živou a † rodinu Špačkovu a Zatloukalovu
za † manžela, dvoje rodiče a živou rodinu
na poděkování za všechny dary s prosbou o další pomoc a ochranu
za † Eugena Morbachera a celou † rodinu Morbacherovu †
za zemřelé
za † Boženu Čechovou a živou a † rodinu
za farní společenství
za nemocnou maminku
na dobrý úmysl
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
za † přátele a známé a duše v očistci
na úmysl dárce
za † manžela Vladislava Kolaříka a živou a † rodinu
za † P. Jana Pavlů, † manžela a živou rodinu
za farní společenství
za † manžele Přerovské a živou a † rodinu Tomáškovu

18.00 za obrácení tatínka
18.00 za nemocné
18.00 na úmysl dárce
mše sv. na pouti farnosti
7.15 za † Drahomíru Tomáškovu a živou a † rodinu
8.30 za Pepíka a † příbuzné
10.00 za farní společenství
18.00 za † manžela, otce, dědečka a živou rodinu
18.00 na poděkování a dar zdraví pro celou rodinu
7.00 za † Marii Křižákovou a Karla Křižáka
18.00 za skauty
20.00 za † Jana a Bohumilu Pavelkovy
7.15 na úmysl dárce
8.30 za farní společenství
10.00 na smír za náboženský fanatismus a jeho oběti
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20.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

27.5.
29.5.
30.5.
31.5.
1.6.
2.6.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

Noc kostelů 2013
Slavnost
Nejsvětější Trojice
1. sv. přijímání

Navštívení P. Marie
Slavnost Těla a
Krve Páně

3.6. Po
5.6. St
6.6. Čt
7.6. Pá

Nejsvětější
Srdce Ježíšovo

8.6. So
9.6. Ne

10. v mezidobí

10.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

17.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

11. v mezidobí

18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
8.00
10.00
18.00
18.00
7.00

18.00 na poděkování za 40 let manželství
8.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00

12. v mezidobí

18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00

24.6. Po
26.6.
27.6.
28.6.
29.6.
30.6.

St
Čt
Pá
So
Ne

Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele

Sv. Petra a Pavla
13. v mezidobí

za † Miroslava Kučeru a živou a † rodinu
na úmysly dárců
na úmysl dárce
na úmysl dárce
za zemřelé
za † rodiče Šimonovské a Trmačovy a živou rodinu
za † Jiřího Milara a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
za farní společenství, za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání
za † manžela a celou rodinu
za živou a † rodinu Plíškovu, Daňkovu a Brabcovu
za dvoje † rodiče
za † Marii a Ladislava Chrástkovy a † Jiřího Pavelku
na úmysl dárce
za prarodiče Winklerovy a Korzerovy, sourozence a švagra
za farní společenství
na poděkování za uzdravení ze závislosti
na poděkování
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti

na úmysly dárců
za farní společenství
za živou a † rodinu Svobodovu, Vejmolovu a Vojtovu
za † manžela, oboje rodiče a živou rodinu
za † manžela a rodiče
za † Jakuba Procházku a živou rodinu
za † manžela a živou rodinu
za † manžela Pavla, rodiče a prarodiče a živou rodinu
za živou a † rodinu Veselých
za † Josefu Mazalovou a živou rodinu
za farní společenství
na poděkování za dar života s prosbou o zdraví duše i těla pro živou a
za † rodinu
za živou a † rodinu a Boží pomoc
za živou a † rodinu Menšíkovu a Lasovskou
za † manžela a dceru a dar víry pro živou rodinu
za nemocné
na úmysl dárce
za farní společenství
za † rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu
za † manžela a zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Cahovu a Voříškovu

18.00 na úmysl dárce
18.00
7.00
18.00
8.00
7.15
8.30
10.00

za † rodiče a prarodiče, † manžela a švagra a zdraví živé rodiny
na úmysl dárce
za † Jana Biedermanna a živou rodinu
za zemřelé
za † a živou rodinu Tesařovu, Beranovu a Hamříkovu
za farní společenství
za živou a † rodinu Pernicovu a Kousalovu

Děkujeme všem za vaše příspěvky.
Články do prázdninového čísla posílejte prosím do 14. června.
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