8. 4. 2018
Neděle
Božího milosrdenství
Číslo: 5
Ročník: 23
Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá navěky
Žalm 118

Milosrdenství pro člověka a svět
„Dcero má, říkej celému světu o mém milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdensví byl útočištěm
a úkrytem pro všechny duše a zvláště pro ubohé
hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství, celé moře milostí vylévám do duší, které
se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží.“ Na přání
Pána Ježíše ve zjevení sv. sestře Faustyně ustanovil
sv. Jan Pavel II. druhou neděli velikonoční za svátek Božího milosrdenství. Při jejím svatořečení
řekl: „Bůh si vyvolil tuto prostou, nevzdělanou,
ale statečnou a bezmezně jemu důvěřující řeholnici, aby jí svěřil velké poslání nést světu poselství milosrdenství.“

Pán Ježíš několikrát mluvil k sestře Faustyně
o svátku Božího milosrdenství a o jeho veliké milosti. Volba toho dne není náhodná. Je to v oktávu Zmrtvýchvstání Páně a toto liturgické období
nejvíce zdůrazňuje tajemství Božího milosrdenství, které se projevilo v umučení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Dílo vykoupení pramení
z Božího milosrdenství.
Důvod vzniku svátku Pán Ježíš ve zjevení sv.
Faustyně vysvětluje takto: „Ačkoliv jsem tak hořce trpěl, duše hynou. Dávám jim poslední záchranu – svátek Mého milosrdenství. Jestliže nevzdají chválu mému milosrdenství, zahynou navěky.“
„V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství. Mé milosrdenství je tak veliké, že jím žádný rozum, ani lidský ani andělský, za celou věčnost nepronikne. Lidstvo nedojde pokoje, dokud
se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.“ Aby
člověk tuto Boží nabídku využil, musí o ní nejdříve vědět a potom se musí s důvěrou obrátit
k Bohu. Důvěra vyrůstá z poznávání Boha v tajemství jeho milosrdenství. Důvěra Bohu je cílem
úcty k Božímu milosrdenství a zároveň nádobou,
kterou čerpáme milosti z jeho zdroje.
Boží milost a milosrdenství si vyžaduje odpověď. Bůh nás hledá od začátku, poslal svého jediného syna, aby nás zachránil. „Tak Bůh miloval
svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby
svět odsoudil, ale aby byl skrze něho spasen.“
(Jan 3,16 – 17)
Otec Richard

Duchovní slovo
Ježíš říká: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li
ve Vás moje slova, můžete prosit, oč chcete,
a dostanete to.“
Jakmile lidé začnou žít slovo Boží jen trochu prakticky, povšimnou si ve své duši jednoho plodu: společenství s Ježíšem. To se projeví
tak, že s ním hovoří s velkou snadností, vzýva-
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jí ho ve chvílích potřeb, zakoušejí jeho přítomnost v hloubi duše, krátce řečeno, cítí, že se jim
v srdci zrodil strom vnitřního života naroubovaný na vinný kmen, jímž je Kristus.
Slovo Boží, které si osvojíme, zniterňuje, staví
duši do proudu působení Ducha svatého, do životního spojení s Ježíšem. Nejde o styk nebo o setkání vnější, ale o hluboké společenství života.
Buďme živým evangeliem, Slovy života, druhým
Ježíšem! Milujme ho skutečně takto. Zároveň
následujme Pannu Marii, Matku Světla a Slova,
Matku toho, který je „živým Slovem“.
Nemáme žádnou jinou knihu kromě evangelia,
nemáme žádnou jinou vědu, žádné jiné umění.
Tam je život! Kdo ho nalezne, nezemře.
Chiara Lubichová: Slovo života

Naše farnost dnes
Z farních matrik – březen 2018
Pokřtěni byli:
Eliška Ludmila Králová
Kristýna Berková
Kristýna Bečáková
Pohřbeni byli:
Karel Žižka 44 let
František Šenkeřík 62 let
Jan Lysák 60 let
Anastázie Moravčíková 82 let
Josef Krahulec 80 let
Bylo:
 Sv. Jan Pavel II. – poutník - výstava
 Děkanátní setkání mládeže
ve Val. Kloboukách s hostem P. Markem Váchou
 Duchovní obnova pro maminky
 Velikonoční svátost smíření
 Velikonoční obřady
 Národní pochod pro život a rodinu v Praze
 Návštěva P. Miroslava Sleldzinského

stalo se. Přestože jsem nebyla na obnovu přihlášená, zúčastnila jsem se (s dovolením) 2 přednášek. Sestra Veronika velice srozumitelně vysvětlovala, jak poznávat Boží vůli v běžných životních situacích, upozorňovala a na konkrétních
příkladech ukazovala, jak snadno člověk považuje svou vůli za vůli Boží. Pro mě byl „objevem“
List papeže Jana Pavla II. O důstojnosti ženy,
na nějž sestra Veronika upozornila. Myslím, že
obsah této duchovní obnovy - Jak žít vztahy a starosti podle Boží vůle - je pro praktický život křesťana velmi potřebný.
teM
Pěšky na Svatý Hostýn
Máte taky ten pocit, že ten čas nějak rychle
letí? Vždyť nedávno jsme se vrátili z pěší poutě
a už se chystá další. Zde naleznete pár nejzákladnějších informací. Tak předně –
Pouť se uskuteční 27.7. – 29.7. 2018 pátek-neděle
Přihlašovat se můžete od 1. 4. do 24. 6. A pamatujte, čím dřív se přihlásíte, tím větší výběr
z pokojů máte.
A jak se přihlašovat?
 osobně u Stanislava Strnada do 24. června
2018 - TM 737 196 307
 při přihlášení je nutné uvést: jméno a příjmení, datum narození, adresu, číslo občanského
průkazu (toto vyžadují při ubytování)
 můžete si zároveň vybrat z volných pokojů
 zaplatit
Platí se již při přihlášení. Kdo nebude mít zaplaceno do 24. června, nemá jisté ubytování.
Po 24. červnu se totiž volné pokoje vrací. Tento systém přihlašování vede k větší zodpovědnosti a je ke spokojenosti jak organizátorů, tak Matice Svatohostýnské.
CENY POKOJŮ:
Všechny pokoje jsou se sociálním zařízením.
 Jednolůžkový
356 Kč
 Dvou a třílůžkový 306 Kč
 Případná přistýlka 126 Kč
Další informace se dozvíte včas.

Bude:

Svědectví

 8. 4. Neděle Božího milosrdenství

- pouť v Nedašově v 15.00 hod.
 13. 4. 16.00 hod. Fatimská pobožnost
 13. - 15. 4. pouť do Polska
 5. 5. Modlitby za nenarozené děti a potřeby rodin
 Májové pobožnosti
Duchovní obnova pro maminky
„Jak žít vztahy a starosti podle Boží vůle“ se sestrou Veronikou Barátovou proběhla 12. - 15. 3.
2018 v „Orlovně.“ Pořádala ji nedašovská farnost
ve spolupráci s Malenkou, která m. j. zajišťovala hlídání dětí. Doufala jsem, že redakce Farního
měsíčníku obdrží od účastnic nějaký článek - ne-

Svědectví o Božím milosrdenství
V době před padesáti lety jsem hospodařila u strýce kněze na faře. V tu dobu těžce onemocněl můj otec na zánět pohrudnice, musel jít
do nemocnice. Jeho stav se neustále zhoršoval
a po vyšetření lékaři usoudili, že je to rakovina
a že zemře.
Dostala jsem z domova telefonát, abych přijela domů. Po cestě vlakem jsem se sešla s řádovou sestrou, která mi doporučila modlit se k Božímu milosrdenství – korunku – to jsem dříve ne-
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znala. Protože jsme věděla, že otec nebyl delší
dobu u svátosi smíření, šla jsem za knězem, zda
by mohl přijít otce zaopatřit. Byla jsem si vědoma, že to bude obtížné, neboť v tu dobu to bylo
zakázané. Během hovoru si kněz ověřil, že se nemusí bát, slíbil, že vše zařídí. Jaké bylo mé překvapení, když přišla sestra s tím, že mohu zůstat
na noc u otce a večer přijde kněz. Druhý den byl
otec převezen do Prahy do Krče, kde se nám podařilo přes příbuzného sehnat místo. Zde byl vyléčen, ještě do důchodu pracoval a mohl se 20 let
života radovat v kruhu rodiny.
Neustále do dnešního dne žasnu nad Božím
milosrdenstvím, jak vše zařídilo. Tím bych chtěla
poděkovat za veškerou ochranu a pomoc po další
léta, neboť bylo velmi mnoho starostí.
Zároveň bych chtěla poděkovat za vzájemný
kruh modlitby Knihy milosrdenství. Po celou tu
dobu jsem cítila pomoc v různých těžkostech.
Především oba synové našli práci a jsou velmi
spokojeni. Zároveň se vyřešily nebo řeší problémy, které jsou.
Chtěla bych povzbudit, aby se lidé s důvěrou
obraceli na Boží milosrdenství a svou modlitbou
jak sobě tak ostatním.
Ježíši, důvěřuji Ti!
M. K.
Svědectví o Božím milosrdenství - Petr
Jako svědectví o působení Božího milosrdenství v mém životě bych uvedl:
Členství v „KM“ mi dává radost, že se někdo
za mě modlí a já zase za něho, Kruh vzájemné
modlitby.
Asi půl roku po přihlášení do Knihy se můj tatínek vyboural v autě. Díky Bohu a vzájemné modlitbě členů Knihy se mu nic nestalo, ač auto bylo
na odpis, měl jen poškrábaný nos od předního
rozbitého skla.
Díky, že smím být zapsán v KM, neboť smím říkat: „Ježíši, v Tebe důvěřuji“.
Petr, OSVČ
Kniha milosrdenství
Otcové pallotini, kteří působí v poutním kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě, přijímají přihlášky do Knihy milosrdenství; je to kruh vzájemné modlitby
za Boží milosrdenství. Kdo je zapsán do Knihy
milosrdenství, sjednocuje se ve společné modlitbě v Hodině milosrdenství každý pátek od 15
do 16 hodin a také vyjadřuje svou ochotu modlit se za všechny zapsané v Knize milosrdenství.
Mimo to se denně každý modlí Korunku k Božímu milosrdenství a Modlitbu zasvěcení světa
Božímu milosrdenství. Všichni zapsaní se také
snaží ve svém okolí šířit úctu k Božímu milosrdenství a povzbuzovat lidi k důvěře v Boží milosrdenství především svým životem a příkladem
živé víry.

Každý pátek v 16 hodin je ve slavkovickém
kostele sloužena mše svatá za všechny zapsané
v Knize milosrdenství.
Vyplněné a podepsané přihlášky do Knihy milosrdenství se zasílají na adresu: Otcové pallotini, 59232 Jámy č. p.71. Více informací na: e-mail
info@knihamilosrdentví.cz; www.pallotini.cz
(Přihlášky jsou součástí letáčku, který najdete
na stolku vzadu v kostele.)

Z historie
Rok 1945
Rok 1945 je rokem všeobecné naděje na konec
války, která vchází do sedmého roku svého trvání.
V ulicích městských a i v ostatních obcích se objevily menší svazy maďarských vojáků. Ovšem zanechali smutné dědictví – skvrnitý tyfus, kterému
padly v měsíci březnu dvě oběti z Brumova, manželé Kalužovi.
19tý březen, svátek sv. Josefa, byl věnován mužům jako jejich patronu. Po zvláštní promluvě
sloužena byla mše sv. za muže celé farnosti.
Po tři týdny – vždy v pátek, sobotu a neděli –
byla stavovská kázání se sv. zpovědí a společným
sv. přijímáním. Účast na všech veliká. Kázání měli
Salvatoriáni z Val. Meziříčí.
Letos poprvé po šesti letech byl průvod slavnosti Vzkříšení náměstím. Účast obrovská.
Březen a zvláště měsíc duben byly pohnutými.
Farnost den ze dne přeplněna německým a maďarským ústupovým vojskem. Brali seno, slámu
a některým i dobytek. Poslední útvary ústupové
vyrabovaly místní velkostatek. Skorem tři týdny
v době největších vojenských ústupů německého
vojska bylo obyvatelstvo stále v nebezpečí bomb.
První větší bombardování dne 16. 4. Brumov i Bylnice byly zasypány bombami. Cílem byl tunel
v Brumově, v Bylnici nádraží a posledně i německé vysílačky.
16. 4. zasažen byl „hotel Cobl“ v sousedství fary
a zapálena stodola p. Valčíka v Bylnici a nádraží. Obětí lidských, dík Bohu, žádných. 17. 4. znovu bombardováno nádraží v Bylnici, Vlára a ve Sv.
Štěpáně ostřelována z kulometů letadel Stará Huť.
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Přestože padlo velké množství bomb, nebylo lidských obětí. Jistě že Matka Boží a sv. Václav za nás
orodovali: vždyť denně v kostele jsme se k nim
ve zvláštních modlitbách utíkali.
17. 4. okolo deváté hodiny opět v Brumov cílem
bombardovacích letadel. Padlo asi 60 bomb. Obětí žádných. Odpoledne téhož dne mezi půl druhou až druhou hodinou bombardována velmi silně část Bylnice zvaná „Lúčky“. Celá ulice jevila
bolestný pohled. Padly první oběti. Tři na místě
mrtví – manželé Hosanovi, národnosti německé
a 31tiletý Jarolím Vaculčík, národnosti české. Dva
těžce raněni – p. Šenkeřík František a p. Pavelka
Josef, dostalo se jim poslední pomazání. Oba zranění podlehli. Všichni pohřbeni za velké účasti věřících.
Dny nejistoty a napětí rostly den ze dne. Hukot
děl byl stále více slyšitelný a koncem dubna vyhazovány výhybky, točny, mosty železniční a naposled mosty silniční. Vše svědčilo o frontovním
území naší farnosti. Celá řada kulometných hnízd
okolo Brumova a Bylnice ale – dík Bohu – děla
byla odtud odtažena a ústup německých vojsk
do nitra protektorátu. Poslední jednotky vyhodily
mosty v obcích a značně poškodily obytná stavení. V Brumově dům Kostky, řezníka v sousedství
fary, v Bylnici dům Černých a Ruprechtů a také
celá řada domků v části „Husího rynku“ v Bylnici
byla značně poškozena a mnohé části z domů vytrženy. V Návojné nejvíce poškozen dům obchodníka Míče a obuvníka Surého. Oba domy byly takřka rozmeteny. I část budov velkostatku v Návojné
poškozena. Tak přestáli jsme hrůzy válečné. Obětí lidských, dík Bohu, Matce Boží a sv. Václavu nebylo.
1. května měl býti vyhozen poslední most v Brumově u sv. Jana. Německá hlídka čekala zde
na svůj poslední transport od Nedašova a Návojné. V tom došla zpráva, že osvobozovací armáda
Rumunů stojí u nádraží v Bylnici. Zpráva se rozšířila jako blesk. Ihned navázáno spojení, mladí
muži a zvlášť mládenci 14 – 25 let v plném elánu a nadšení obstarávali spojení s bratrskou armádou a po instrukcích o postavení posledních německých složek podařilo se brumovským mládencům přimět rumunské velitelství, aby ihned spolu s nimi osvobodili Brumov od německých vetřelců a zachránili ještě poslední mosty. Okolo dvanácté hodiny se už rozvířila střelba našich chlapců proti Němcům, nastala silná přestřelka, když
tu na návrších objevili se první vojáci osvobozovací rumunské armády v čele se dvěma slovenskými ﬁnanci a našimi brumovskými nadšenými
a odvážnými chlapci. (Až na dva samí Orli.) Střílelo se na všech úsecích brumovských vrcholků,
u sv. Anny, od hradu k mostu sv. Jana a se Sucháně
svištěly kulky v boji o očistu od německých okupantů. Kulomety všech ráží, minomety a automatické zbraně jen řinčely dlouho do večera a i druhý a třetí den, kdy byly potlačeny a nebo zajaty poslední hrstky Němců. Tento boj si vyžádal dvě obě-

ti, otce rodiny dvou dětí p. Fojtíka (člen Orla), který přímým zásahem nepřátelské kulky byl na místě mrtev a zbožného mladíka 25ti let p. Josefa Polácha (taktéž Orla), který svou odvahou dostav se
do nejtěžší seče byl zraněn těžce do nohy a pro
velkou ztrátu krve zranění podlehl následujícího
rána. Obdržel poslední pomazání. Třetí, p. Ovesný těžce zraněný na hlavě, léčil se v nemocnici
v Trenčíně. Šťastně ze zranění vyvázl. Tak byla
splacena těmito obětmi daň na oltář vlasti. Bůh
jim buď milostiv a odplať vše!
2. května objevily se ve farnosti též první jednotky ruského vojska. Velkostatek v Brumově
i v Návojné zabrán. Živý inventář stal se válečnou
kořistí ruského vojska.
Dvěma skvrnami znečistil se poněkud ten jas
a radost z osvobození a to, že někteří občané
v Brumově vyrabovali zestátnělé domky bývalých
německých ﬁnanců a lidé v Návojné statek Zentnerů. Vše museli vrátit. Druhá nešikovnost předčasně oslavované svobody bylo tancování v době,
kdy Praha v těžkých bojích volala o pomoc.
8. května k radosti všech oznámen velkým maršálem Josefem Stalinem mír světa, potření německých armád, které naprosto kapitulovaly. Neznámost budoucnosti poněkud zdržovaly plné radostné projevy, ale přes to každému bylo jako by
se probíral z těžkého snu. Dík Bohu Matce Boží,
že dán byl světu mír. Ustala trestající ruka Boží
a čeká nápravu lidstva. Bude? Modleme se a modleme se neúnavně v důvěře v milosrdenství Boží.
9. května přišli občané Bylnice s hudbou ve velkém průvodu do kostela na májovou pobožnost
poděkovat Matce Boží za ochranu. Velitel ruské posádky, kapitán, v Brumově žádal kněžstvo,
aby i s dotyčným průvodem přišli na náměstí před
radnici, kde pochodovala jednotka ruské armády.
Oﬁcielně byl oznámen mír projevy p. řed. Straňáka, předsedy národního výboru, které byly ustaveny ve všech osadách farnosti. V projevu tlumočil p. Straňák dík ruské armádě a jejímu nejvyššímu veliteli slavnému maršálu Josefu Stalinovi dík
za osvobození a provolána sláva ruské armádě, jejímu maršálu J. Stalinovi, p. presidentu dr. E. Benešovi a všem, kdož přispěli k míru a k osvobození. Za zvuků národní hymny slavnost skončena.
10. května konaly se v místním chrámu Páně
slavné děkovné bohoslužby. O půl jedenácté slavnostní kázání, mše sv. s asistencí, Te Deum, Svátostné požehnání a písní Sv. Václave a národními hymnami skončeny. Při službách hrála hudba z Brumova „Ejhle oltář …“. Bylnice přišla průvodem. Zástupci škol, četnictva, úřadů a předsednictva národních výborů zaujali vyhražená místa
v presbytáři. Zvlášť děkovné služby Boží ve Sv. Sidonii a ve Sv. Štěpáně byly v neděli 13. 5.
Za vše všem Deo et Mariae gratias ago.
Práce na hřbitově: hned zjara ujaly se čištění
hřbitovní stráně školní děti. Vysazena byla stráň
hřbitova pětisty stromy různého druhu malými sazenicemi. Okolo chodníku k záchodu zasazeny to-
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poly. Upraveny i parky u kostela. Rozšířeny cestičky. Opět sestříhána hráz.
Nutno poznamenat, že dík obětavosti hospodyň
z Brumova získali jsme 45 kusů nových váz trojího druhu. Díky jim. Darem pí. Kouřilové plátna
a péčí pí. Kovaříkové a pí. Svobodové z Bylnice získáno plátno a celá výzdoby mariánského oltáře.
Na májových pobožnostech denně kázání.
Zahrádka před farou ozdobena růžemi.
V době podzimní rozměřen hřbitov na jednotlivé oddíly, vyměřeny přesně cesty a chodníky k jednotlivým hrobům. Vyměření provedl p. Ing. Doleček z Val. Meziříčí. Pořízen technický odborný popis renovace hřbitova.

Noví svatí

Otec Pio

Sv. Pio z Pietrelciny
(narozen 25.5.1887, zemřel 23. 9. 1968)
Letos vzpomínáme 100 let od jeho stigmatizace a 50 let od jeho úmrtí. Je to světec, který se
do naší doby skoro nehodí, ale je Boží odpovědí
na přílišnou racionalitu 20. století.
Narodil se v obci Pietrelcina u Beneventu v jižní Itálii, do rodiny chudého rolníka Grazia Forgione. Při křtu dostal jméno František. Od dětství
vynikal tichostí, poslušností a zbožností. Byl ministrantem, když mu bylo 12 let, přijal 1. svaté
přijímání i svátost biřmování. V 15ti letech vstoupil do noviciátu františkánského řádu kapucínů
v Morconě, kde přijal jméno Pio. Po roce složil
sliby dočasné a roku 1907 sliby věčné. Začal studovat teologii a kněžské svěcení přijal roku 1910.
Od prvních let života v klášteře vykazovalo jeho zdraví jisté nedostatky a výkyvy.
Představení kláštera informovali o zdravotním
stavu i jeho otce, který se za těchto okolnos-

tí rozhodl vzít svého syna domů. Bylo mu totiž
naznačeno, že se očekává blízká smrt otce Pia.
Během cesty domů ale došlo k zajímavé události. Při přesedání v Beneventu otec Pio dostal žízeň a po napití si přál pohlednici, aby napsal otci
provinciálovi, že se již uzdravil. Do svého kláštera se však již nevrátil. Ze zdravotních důvodů
bylo pro něho vybráno horské podnebí na poloostrově Gargáno s klášterem při malé obci
San Giovanni Rotondo, kde setrval až do smrti.
V září 1918 se nabídl Bohu jako smírná oběť
za zločiny světové války a o několik dní později se u něj objevila stigmata. Svému duchovnímu
vůdci Benediktovi od sv. Marka v Lamis napsal,
že při modlitbě po slavení mše svaté byl chóru
zaskočen nepopsatelným ztišením všech smyslů,
najednou stál před „tajemnou Osobností.“ Po jejím odchodu měl viditelně ruce, nohy i bok probodnuty a řinula se z nich krev. Stigmata otce Pia
krvácela a způsobovala velké bolesti plných 50
let. Tyto rány se nikdy nezanítily, nehnisaly ani
nehojily. Rány nejvíce krvácely v pátek. Zpočátku byl kvůli stigmatům považován za podvodníka; až když lékaři vyvrátili, že by si rány způsobil
sám, byl podezření zbaven.
Byl věhlasným zpovědníkem a v této službě zůstal aktivní až do konce života. Časem počet lidí
čekajících na svátost smíření vzrostl tak, že musel
být zaveden pořadník, protože čekací doba byla
i několik dní. Otec Pio trávil ve zpovědnici denně
kolem 15ti hodin a vyzpovídal stovky lidí. Zvládal
také odpovídat na neuvěřitelné množství dopisů.
K jeho mimořádným charismatům patřilo nahlížení do srdce těch, kteří přistupovali ke zpovědi, měl
schopnost zpovídat v řečech, které neznal. Nahlížel do minulosti i do budoucnosti. Předpověděl
mnoho událostí, které se splnily. Během jedné křížové cesty se setkal i s mladičkým novoknězem Karolem Wojtylou. Otec Pio mu tenkrát předpověděl,
že jednoho dne bude zvolen papežem a také, že
na něj bude spáchán atentát. Za doby komunismu
předpověděl P. Františku Tomáškovi, že nezemře,
dokud nebude jeho vlast svobodná (P. F. Tomášek zemřel 1992). K dalším darům patřila i schopnost bilokace - ve stejné době byl přítomen i viditelně na dvou místech. Ale byl si pokorně vědom,
že nic z toho nevlastní a ani to není v jeho moci.
Známým velkým dílem otce Pia je „Dům úlevy
v utrpení“ v San Giovanni Rotondo. Nesouhlasil
s názvem nemocnice, protože to jsou místa utrpení,
ale jak říkal, postaven má být dům úlevy pro trpící. Neboť víra a lékařská praxe představují zdvojenou terapii, která léčí celou osobu, tělo i duši. Dům
úlevy byl požehnán roku 1956 papežem Piem XII.
Světcův odkaz žije v Modlitebních skupinách otce
Pia, které jsou rozšířeny po celém světě i u nás.
P. Pio napsal, že „modlitba je největší apoštolát,
jaký může duše vykonávat v Boží církvi.“ Z mariánské úcty otce Pia zde patří připomenout především jeho závěť: „Milujte Pannu Marii a vzbuzujte
lásku k ní u druhých.“
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Sv. Pio je vzorem pravého mystika – oddaného církvi a službě lidem -, který nepoutá pozornost na sebe, ale na Nejvyššího. „ Byl služebníkem milosrdenství na plný úvazek“,
řekl o něm papež František v únoru 2016.
Otec Pio zemřel v 81 letech a pár dní předtím
zmizely Kristovy rány, které padesát let na těle
nesl. Za blahoslaveného byl prohlášen v roce
1999 a 16. 6. 2002 byl Janem Pavlem II. kanonizován. Je patronem katolických dospívajících. Jeho svátek si církve připomíná 23. září.
„Bůh Tě vzal za ruku, aby Tě vedl po svých cestách. Svěř se do jeho ochrany a ničeho
se neboj.“ (otec Pio)

Rozhovor
Rozhovor s otcem Miroslavem Sleldzinskim
Kde teď, otče, působíte a co je náplní Vaší práce?
Působím v Lichni, známém mariánském poutním místě, kde sloužím mše sv., mám kázání
a hodně zpovídám. Do Lichně přichází poměrně
velký počet slovenských poutníků, kteří vítají, že
jim mohu posloužit v jejich rodné řeči. V letních
měsících bývají také často víkendová duchovní
cvičení, která podle potřeby vedu.
Pokud si pamatuji, od nás jste v r. 2007 přešel
na Slovensko do farnosti Dudince; působil jste
i jinde?
V roce 2007 jsem neodjel na Slovensko, ale
do Londýna, do čtvrti Ealing, kde žijí většinou Poláci, ale i jiné národnosti – i dost Čechů a Slováků.
Je tam největší katolická farnost v Anglii. Na nedělní bohoslužby přichází kolem 4 000 věřících.
Teprve 1. 9. 2009 jsem přišel nakrátko do farnosti
Dudince. Odtud jsme přešli – byl tam také P. Emil
Gallo – na přání pana biskup Baláže do farnosti v Krupině. Tam jsme působili od února 2010
do 30. 6. 2016. A od 1. 7. 2016 jsme byli povoláni do Lichně. Protože v té době v polské farnosti
Rdzawka onemocněl farář, bylo zapotřebí, aby ho
někdo zastoupil a tak jsem jako zástup pracoval
od 7. 11. 2016 až do 30. 6. 2017 ve Rdzawce. Poté
jsem se vrátil do Lichně, kde jsem doposud.
Čeká Vás v nejbližší době nějaká změna?
Doufám, že mě žádná změna nečeká.
Co vzkážete našim farníkům?
V současné době je ve světě i v církvi tak velký zmatek, jak ještě snad nikdy nebyl. Proto Vám,
milí farníci, doporučuji : věrně se držte Písma, Katechismu katolické církve a jejího tradičního učení.
K tomu Vám žehnám. O. Miroslav

Z liturgie
8. 4. 2018 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství
„Za týden přišel Ježíš zase.“
1. čtení: Sk 4,32-35
2. čtení: 1Jan 5, 1-6
Evangelium: Jan 20,19-31
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam,
kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“
Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když
učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim
řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl
jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze
dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme
Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím
na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj
prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho
boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci
zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“
Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se
na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku;
a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými
učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch
v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal,
abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.
Ozvěna slova:
Učedníci jsou shromážděni za zavřenými
dveřmi, protože mají strach před židy. Strach,
který svazoval ty, kdo neměli odvahu přihlásit
se ke Kristu. Ježíš však přichází prolomit tento
strach a přichází se slovy: „Pokoj vám!“ On ví, že
učedníci mají strach, proto jim přináší skutečný
dar pokoje, aby se už nebáli a byli schopni přijmout poslání, které jim přichází předat. Je to poslání, které Ježíš dostal od svého Otce a které teď
předá svým učedníkům, aby je šířili dál. Jakoby
záměrně však chybí apoštol Tomáš. Jeho nedůvěra má odhalit kým pro něj Kristus skutečně je. Ježíš zná jeho myšlenky i srdce. Dává mu uvidět
rány a tímto znamením ho přivádí k vyznání víry
a k přijetí Ježíše jako svého Boha, Pána. „Ač jste
ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte,
přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou a vznešenou radostí.“
Svatá sestra Faustyna, která také viděla Krista,
ve svém Deníčku napsala: „Ježíš mi řekl: ´Všechno, co tě potká, snášej s velikým pokojem a trpělivostí; nebraň se, když na tebe bude neprávem do-
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padat všechna hanba; nechej ostatní triumfovat.
Nepřestaň být dobrá, když zjistíš, že tvou dobrotu zneužívají. Když ti udílím větší milosti, neříkej, že jich nejsi hodna. Spíš buď potěšena a raduj se a ber si z mého Srdce tolik pokladů, kolik jich uneseš, neboť tak se mi víc líbíš. Ber si ty
milosti nejen pro sebe, ale i pro bližní, to znamená, vybízej duše, s nimiž se stýkáš, k důvěře v mé
nekonečné milosrdenství. Ach, jak velmi miluji
duše, které mi daly celou důvěru – udělám pro
ně všechno.“
10. 5. 2018 slavnost Nanebevstoupení Páně
„Byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici.“
1. čtení: Sk 1,1-11
2. čtení: Ef 1,17-23
Evangelium: Mk 16,15-20
Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim: „Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení:
v mém jménu budou vyhánět zlé duchy, budou
mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky,
a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí
jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se.“ Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat
do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak
vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.
Ozvěna slova:
Ježíš Kristus po svém nanebevstoupení nepřijímá Boží slávu „jen pro sebe“. Jeho moc proudí na apoštoly a skrze ně na ostatní lidi. Kristovo oslavení je tedy ke spáse všech lidí. Apoštolové mohou s odvahou hlásat evangelium všude
a všem a s Kristovou mocí přemáhat mocnosti zla.
Tato moc přešla i na nás. Je pro nás výsadou milosti Boha, chodit po jeho cestách a dbát na jeho
přikázání, sloužit mu z celého srdce a z celé duše.
Usilujme využívat svoje dary pro Boží službu,
mějme stále na paměti, že jsme byli v Kristu stvořeni, abychom konali dobré skutky. Využívejme
příležitostí, kdy druhým budeme moci vyprávět,
jak veliké věci nám učinil Pán. Usilujme od této
chvíle žít tak, abychom každou oblastí svého života hlásali mocné skutky toho, kdo nás povolal
ze tmy do svého podivuhodného světla.

Nìco pro zasmání
 Manželé jdou spolu ke zpovědi. První
jde žena a je tam hodinu. Po ní jde nervózní
muž a ptá se pana faráře, proč tam byla tak
dlouho. Ten mu odpoví.. Řekla mě všechny
vaše hříchy…
 Pepíčku, jaké květiny máš nejraději?“
„Chryzantény.“
„Tak mi to napiš na tabuli.“
„V tom případě mám nejraději mák!“
 Přijde muž domů a najednou slyší zvonek, přistoupí tedy ke dveřím a podívá se,
kdo tam je a uvidí tchýni s kufry.
Tak otevře a ptá se: „Na jak dlouho jste přijela maminko?“
Tchýně odpoví: „No, dokud vás neomrzím.“
A pán hned reaguje: „A nedáte si aspoň to
kafe?“

Křížová cesta 30. 3. 2018

Úmysly apoštolátu modlitby - březen
Všeobecný úmysl – aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti
a uměli otevírat nové cesty.
Národní úmysl – za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím
na Boží volání.

Mše sv. v Sidonii
14. 4. Za rodiče Rakovy
a Dočárovy
21. 4. Za rodiče Marii
a Františka Bařinkovy
28. 4. Za Jaroslava Pavlačku
5. 5. Za Evu Lysáčkovou a Aloise Lysáčka
12. 5. Za rodiče Maňákovy a syna Antonína
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Úmysly mší svatých na měsíc duben - květen 2018
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DåLYRXURGLQX
1DSRGČNRYiQt3%RKX]DGRåLWtOHWåLYRWDSDQt-DQ\GDU]GUDYtDRFKUDQX30DULHSURFHORX
åLYRXURGLQX
=D0DULL/\ViþNRYRXURGLþH1DĖiNRY\D/\ViþNRY\RFKUDQX%RåtDGDU]GUDYtSURåLYRXURGLQX
=DåLYpDKDVLþH]%UXPRYD%\OQLFHD6YâWČSiQD
=DIDUQtN\
=D/XGPLOX/\ViþNRYRX0DUND6WUQDGD/XGPLOX6WUQDGRYRXGXãHYRþLVWFLDQHQDUR]HQpGČWL
=D0DULLD-DUROtPDâXFKPRY\MHMLFKURGLþHGXãHYRþLVWFLD%RåtSRåHKQiQt
SURåLYRXURGLQX
=DURGLQX/\ViþNRYXURGLQX-XĜLFRYXDGDU]GUDYtSURåLYRXURGLQX
=DURGLþH%HĖRY\GFHU\]HWČYQXþNX0DĜHQNXURGLþH.ĜHNRY\
MHMLFKGČWLGDU]GUDYtDRFKUDQX%RåtSURFHORXåLYRXURGLQX
=DURGLþH'RUĖiNRY\GFHUX]HWČGDU]GUDYt D%RåtSRåHKQiQtSURåLYRXURGLQX
=DNQČ]HĜiGRYRXVHVWUXDGXãHY RþLVWFL
=D6WDQLVODYD-DKRGXV\QD-RVHID%RåtSRåHKQiQtDGXãHYRþLVWFL
=DURGLþH/\ViNRY\9DOþtNRY\MHMLFKGČWLDRFKUDQX30DULHSURåLYRXURGLQX
=DURGLþH$QQXD9iFODYD$QGUêVNRY\MHMLFKURGLþH)UDQWLãNX)ORUHãRYRXD%RåtSRåHKQiQt
SURåLYRXURGLQX
=D0DULLD$ORLVH.ROtQNRY\GFHUX0DULL]HWČ-RVHIDSRGČNRYiQt]DGRåLWtOHWåLYRWDD%Råt
SRåHKQiQtSURåLYRXURGLQX
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