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Číslo: 6
Ročník: 23
Jeden dnešek má cenu dvou zítřků
B. Franklin

pozorovatelné, jejich plody pozorovatelné jsou.
Jde o: lásku, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost,
vlídnost, dobrotu, mírnost, věrnost, tichost,
zdrženlivost a čistotu.
Jak rozmnožujeme tyto dary záleží na nás,
na naší zodpovědnosti.
Přijď Duchu Svatý !
P. Richard

Duchovní slovo

Letnice
„ Neboť tys o letnicích dovršil dílo našeho
vykoupení a těm, kteří se v Kristu stali tvými
syny, sesíláš svého Svatého Ducha. V něm dáváš
své církvi život, v něm tě lidé nacházejí, v něm
tě vyznávají všechny národy a jazyky.“ Z preface
slavnosti
Posledním dnem velikonoční doby a tedy
celého velikonočního okruhu liturgického roku
je slavnost Seslání Ducha Svatého.
Slaví se ve výroční tedy padesátý den Velikonoc.
Odtud vychází řecké označení letnic.
Seslání Ducha Svatého je dovršením Kristova
vykupitelského díla, vylitím Ducha Svatého jsou
naplněny a dovršeny velikonoční události. Duch
Svatý povede Kristovy svědky až do nejzazších
končin světa, aby hlásali radostnou zvěst
o zmrtvýchvstalém Ježíši, o jeho lásce a záchraně
člověka. Slavnost Seslání Ducha Svatého je
také dnem, kdy si uvědomujeme přijetí svátosti
biřmování, a skrze tuto svátost dary Ducha
svatého: moudrost, rozum, radu, sílu, umění,
zbožnost a bázeň Boží. Užíváním těchto darů
dosahujeme toho, že Bůh neustále rozmnožuje
jejich účinnost a tím dochází k tolik potřebnému
růstu duchovního života. Třeba dodat, že
zatímco dary Ducha Svatého nejsou přímo zevně

Přímluvce je ten,
kdo se přimlouvá –
avšak rozdíl mezi našimi lidskými přímluvci, kteří se u nějaké vyšší autority
za nás, za naše zájmy
přimlouvají
pomocí slov, úplatků či pozorností, je propastný. Přímluvce, kterého slibuje Ježíš před
svým Nanebevstoupením, není jen náhražkou za Ježíše, není jen učitelem, který prvním žáčkům v Kristově škole evangelia, tj. apoštolům, bude připomínat a vysvětlovat to, co je Ježíš učil. Není ani jen pouhým obhájcem, který bude za apoštoly a jejich následovníky mluvit tam, kde by lidská slova nedokázala vyjádřit, čím pro nás Ježíš je, a v co, a komu, vlastně věříme. Slíbený Duch svatý má zcela osobní
a božský charakter, je, takto vnímán, skutečnou
OSOBOU, která vstupuje do našich vztahů s Bohem, s druhými lidmi a naplňuje je láskou. Duch
svatý je samou ztělesněnou láskou, a proto také
JJežíš vyslovuje
y
j jjediný
ýp
požadavek na adresu jjeho
budoucích příjemců: LÁSKU – lásku k Bohu, a to
nikterak abstraktní, ale projevující se v zachování jeho, tj. Božích přikázání. „Jestliže mne milujete…“ a dále: „Kdo mne miluje, bude zachovávat
mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme
k němu a učiníme si u něho příbytek.“
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V každém člověku je hluboká touha po lásce,
po Bohu, po životě v duchu a v pravdě. Je sice
často překryta našimi zkreslenými představami
o tom, kdo je vlastně Bůh a jaký má být náš život,
ale Duch, který všechno osvětluje a prozařuje,
který odhaluje v člověku to nejlepší v hlubinách
jeho duše, nám pomáhá hledat a nalézat to nejpodstatnější, nejdůležitější. A to je právě láska.

Naše farnost dnes
Milé maminky, k Vašemu dnešnímu svátku
Vám přejeme hodně lásky, radosti, pokoje
a hlavně Boží požehnání a ochranu a pomoc té
nejlepší maminky - Matky Boží.
Redakce F. m.
Z farních matrik – duben 2018
Pokřtěni byli:
Tomáš Lorenc
Jolana Terezie Loucká
Amálie Ptáčková
Sezdáni byli:
Lucie Molnárová (Sidonie) a Tomáš Urban
(Bylnice)
Nikola Hrnčiříková (Bylnice) a Simon Alexander
Pﬂüger (Teltow - Německo)
Pohřbeni byli:
Ferdinand Michálik 81 let
Josef Frajt 68 let
Marie Holbová 81 let
Jiřina Žilkayová 78 let
Bylo:
 Pouť v Nedašově k Božímu milosrdenství
 Pouť do Polska
 Fatimská pobožnost
 Velikonoční koncert sboru Sancta Cecilia
z Nového Mesta n/Váhom
 Večer chval
 Uložení ostatků kardinála Josefa Berana
v pražské katedrále.
 Modlitby za nenarozené děti a potřeby rodin
 Májové pobožnosti
 Pouť farnosti na Sv. Hostýn
 Mše sv. na náměstí za hasiče
Bude:
 Májové pobožnosti
 13. 5., 15.00 Fatimská pobožnost
 Den matek
 19. 5., 19.30 vigilie před Sesláním Ducha sv.,
mše sv., adorace, chvály
 20.5., 9.00 mše sv. pro prvopřijímající děti
 2. 6., 18.00 Modlitby za nenarozené děti
a potřeby rodin

Zjevení Panny Marie
V tomto mariánském měsíci květnu bychom
chtěli připomenout nejznámější zjevení Panny
Marie. Loni se vzpomínalo na zjevení v portugalské Fátimě – 1918; tento rok si připomínáme zjevení ve Francii v Lurdech – 1858. Obě tato zjevení jsou uznaná církví. Na uznání čeká zjevení v Medžugorje ; toto místo mnoho našich farníků navštívilo i několikrát. Ovšem největší mariánské poutní místo světa je Guadalupe v Mexiku – 1531, které je církví uznané a už tak všeobecně známé není. Rozhodně však výrazně přispělo
k evangelizaci amerického kontinentu. Juan Diego – Indián, Azték, kterému se tam Panna Maria
zjevila, byl v Guadalupe svatořečen Janem Pavlem II. v r. 2002.
O tomto zjevení v Mexiku vyšla nedávno velmi dobře napsaná knížka od Ing. Karla Mráčka
„Guadalupe – největší poutní místo světa.“
Odborník na mariánská zjevení, teolog P. René
Laurentin tvrdí, že Panna Maria vždy přesně ví,
čeho chce svým konkrétním zjevením dosáhnout
a také toho dosahuje.
Kéž je pro nás všechny Matka Boží vzorem
služby Bohu i lidem.
Redakce F. m.
VÝSTAVA A CESTA PAPEŽE JANA PAVLA II.
V NAŠÍ FARNOSTI
Chtěla bych se s vámi podělit o pár myšlenek,
o mém pohledu na tohoto krásného božího člověka.
Na otázku, jestli se mě dotkla tato výstava a životní cesta Jana Pavla II., odpovím velmi jednoduše: ANO, dotkla.
Při přečtení prvního obrazu v brumovské kapli
jsem si uvědomila, že Pán poslal na tento svět 18.
5. 1920 malé miminko, chlapečka jménem Karol
Jozef Wojtyla do městečka Wadovice u Krakova
v Polsku. Chlapec vyrůstal v úplné, silně věřící
katolické rodině, kde své místo má otec, matka
i jeho dva sourozenci. Starší bratr a sestra. S nimi
společně prožívá své dětství v radosti. Za nějaký čas nepřízeň osudu zasáhne. Přijdou nemoci a Karol se musí se všemi postupně, bolestně
rozloučit. Na jeho výchovu nezůstává pouze sám
jjeho vlastní otec, ale ujímá
j
se ho náš společný
p
ý
otec – BŮH. Vede si jej a drží něžně za ruce. Uvědomuje si, že nezůstal sám a v Božím milosrdenství nabývá velké síly a naděje. Dospívá. Volí studium na ﬁlozoﬁcké fakultě. Zajímá se o kulturu, miluje divadlo, hudbu, sport. Poznává spoustu zajímavých lidí ve své blízkosti a roste ve víře.
Pán si jej volá k sobě do své služby. V roce 1942
Karol navštěvuje tajné kurzy Teologické fakulty
a v roce 1946 je vysvěcen na kněze. Zde začíná
jeho duchovní cesta a ta je přímá a požehnaná
láskou. Nejdříve se stává knězem, docentem, profesorem, biskupem, krakovským arcibiskupem,
kardinálem a v neposlední řadě je Karol Wojtyla
zvolen 16. října 1978 naším papežem.
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V dalších obrazech vidím jeho pokoru a lásku
k ženám. Miloval Pannu Marii, které x krát děkoval za svou ochranu. Velmi krásná je fotka s matkou Terezou. Obdivoval ji stejně jako ona jeho.
Projevovali si navzájem úctu a pomáhali si vzájemně v apoštolském poslání.
Při dalších obrazech vidím láskyplného
yp
muže,
který miluje mladé lidi. Čerpá z nich tu čistou
energii a vidí v nich velkou naději pro tento svět.
Raduje se z jejich mládí, víry a nadšení tvořit
věci nové! Ví dobře, že k čistému srdci patří radost a láska.
Dovolím si vsunout jjeho p
překrásný
ý citát, kdy
y
řekl: „Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě
nepochopitelnou bytostí a jeho životu chybí
smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastní-li si ji nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým.“
Při dalších obrazech v bylnické kapli se s obdivem začtu, kolik papežských cest a kolik zemí
svým krásným gestem políbil. Díval se vždy optimistickým pohledem a oči mu zářily. Viděl, že
co Bůh stvořil a všechno, co učinil, bylo a je velmi dobré. Byl si vědom i toho, že svět je různobarevný. Ale také černo-bílý. Tam, kde je tma
a světlo. Buďme šťastní za vymodlenou SVOBODU.
V dalších obrazech je zachycena jeho nemoc.
Vyčerpání, nemohoucnost, přirozené stárnutí. Pán ho však tak miloval, že mu dal požehnaný čas a uzavřel jeho život na této zemi ve věku
nedožitých 85 let. 8. dubna 2005 byla rakev s tělem Svatého otce Jana Pavla II. položena přímo
na zem bez podstavce.
p
Země mu opětovala
p
jeho
j
POLÍBENÍ. Tady u této věty bych mohla psaní
uzavřít, ale nemůžu. O pár dní později, kdy už
výstava měla končit, a to v době předvelikonoční, jsem se znovu k ní musela vrátit. Opět jsem
začala číst první obraz a uvědomila jsem si, že
Karol Wojtyla se narodil do nového života. Vešel
do věčnosti v Boží lásce. Setkal se se svou matkou, sestrou, bratrem a otcem. A tam v Božím
ráji hraje divadlo, zpívá s anděly, lyžuje, učí a vyučuje, ale hlavně se přimlouvá v modlitbě za nás
všechny u našeho Pána. Modlí se za každou
zemi, kterou poznal a navštívil a s láskou a vděčností děkuje Bohu za vše, co mu v životě dopřál.
Proto i my nepřestávejme Bohu děkovat. Tvůj
život je velkým darem – pro tebe i pro tvé blízké. Dokonce i pro tebe – zcela neznámé lidi. Proto i my kritici, buďme méně kritičtí. Buďme více
laskaví, nápomocní a otevření v pravdě ke každému knězi v jeho povolání a poslání. Tato cesta
je náročná, ale určitě stojí za to!
Všem, kteří tuto výstavu připravovali, patří velké poděkování a pochvala. A samozřejmě
i poutníkům, kteří přišli. Na úplný závěr použiji
opět
p citát JJana Pavla II.
„Čekal jsem na vás, a teď jste vy přišli ke mně!
A za to vám děkuji“.
I já děkuji, s úctou vaše farnice

Pouť do Polska ((13. - 15. 4. 2018))
Čenstochová - Częstochowa
ę
- JJasna Góra,
Licheń Stary, Las Grąbliński, Świnice Warckie
a Głogowiec
V pátek 13. 4. jsme v čase 05:45-06:00 hodin
čekali na nástupních místech v Brumově-Bylnici
na odjezd našeho autobusu. Po nástupu poslední
účastnice zájezdu, ve Valašských Kloboukách,
nás o. Richard přivítal na palubě autokaru
společnosti Vanado. Poutě se zúčastnilo
celkem 35 účastníků, z toho 2 poutníci byli
ze Slovenska, a 2 Polky mluvící česky (byly to
sestry z Kongregace Sester od Andělů z Vranova
u Brna).
) Po zhruba 4 hodinách jízdy
j y jsme
j
dojeli do města Čenstochová. Vystoupili jsme
na velkém p
parkovišti u klášterního komplexu
p
Jasna Góra. Čekala nás čtyřhodinová prohlídka
tohoto nejvýznamnějšího poutního místa Polska.
Jako první naše kroky směřovaly do klášterní
baziliky Nalezení svatého Kříže a Nanebevzetí
Panny Marie. V 11:00 hodin byla v tamní kapli
y Marie, kde se nachází slavná ikona Panny
y
Panny
Marie Čenstochovské, sloužena polská mše
svatá, které jsme se zúčastnili. Po mši svaté byla
za živě zahrané fanfáry zakryta ikona P. Marie.
Poté jsme se vypravili na procházku po hradbách
okolo celého klášterního komplexu. Po cestě
jsme se vyfotili pod sochou papeže sv. Jana
Pavla II. v nadživotní velikosti. Dále naše šlépěje
zamířily do klenotnice a pak ještě i do jednoho
výstavního sálu. Pak jsme se šli podívat zpátky
do kaple na opětovné odhalení ikony P. Marie.
Potom už nastal čas se odebrat zpět na velké
parkoviště k našemu autokaru. Další zastávka
byla na dálničním odpočívadle zhruba v ¼
cesty mezi Lodží a Poznaní. Naše přestávka
tam mohla být i delší, kdyby nebylo přicházející
bouřky. Toto velké hromobití s nespočtem
blesků, se značnými přívaly deště i občasným
krupobitím nás doprovázely po celý zbytek cesty
až do Lichně. Asi v 19:15 hodin jsme konečně
dojeli do Lichně k poutnímu domu Betlejem.
Po ubytování a odpočinku nás od 21:00 hodin,
v tamní bazilice Matky Boží Bolestné Královny
Polska, čekala účast na Mariánském apelu, který
zahrnoval krátkou promluvu kněze, modlitbu
růžence, procesí se svícemi a zakrývání obrazu
P. Marie Licheňské, což doprovázela nádherná
znělka. V sobotu jsme se po snídani vydali
na prohlídku poutního areálu. Naše kroky mimo
jiné zamířily na tato místa: farní kostel sv. Doroty,
náhrobek Mikuláše Sikatky,
y kostel Matky
y Boží
Čenstochovské, Golgota, pramen se zázračnou
vodou, atd. Potom jsme se byli podívat do tzv.
dolního kostela (přízemí baziliky) a navštívili
jsme zde 3 kaple: kapli Nejsvětější Trojice,
kapli Sto osmi mučedníků a kapli Sv. Jana
Pavla II. Pak nastal čas obědu a volna. V 15:00
hodin jsme v bazilice prožili českou mši svatou.
Ještě před ní se odkryl obraz P. Marie. Po mši
za námi přišel o. Miroslav Sleldzinski, aby nás
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pozdravil. Pak byla možnost se podívat na věž
baziliky a rozhlédnout se z ní, většina účastníků
zájezdu této možnosti využila. Potom nastal opět
volný čas až do večeře. Posledním programem
dne byla opět účast na Mariánském apelu. O.
Richard zařídil, aby účastníci našeho zájezdu
předříkali 2 desátky růžence v češtině, 2 desátky
ve slovenštině a 1 desátek v polštině. Dále aby
4 muži nesli na nosítkách obraz P. Marie, 6 žen
neslo tzv. fakle (pochodně) a aby autor tohoto
článku nesl v čele procesí kříž. V neděli nás čekalo
brzké vstávání, protože už od 06:00 hodin jsme
prožívali polsko-českou mši, které předcházelo
odkrývání obrazu P. Marie. Předsedal jí o.
Miroslav Sleldzinski a koncelebroval o. Richard
a další kněží. Vyslechli jsme evangelium v češtině
a díky o. Miroslavovi také v češtině stručnou
homilii. Po snídani a společném fotografování
před bazilikou nás už čekala cesta domů. První
zastávka však byla už po 2 kilometrech, a to
v tzv. Grablinském lese, na místě samotného
zjevení P. Marie Licheňské. Naše kroky zde
zamířily k Borovicové kapli a pak do klášterního
kostela Matky Boží deseti evangelijních ctností,
kde působí sestry anunciátky. Potom jsme se
p y do autokaru, abychom
y
po více
p
odebrali zpátky
než hodině a půl dorazili do obce Świnice
Warckie ke kostelu Narození a Křtu sv. Faustýny
Kowalské. Tady nás uvítala sestra z Kongregace
sestřiček Matky Božího Milosrdenství, která
uměla slovensky. Po přednášce jsme se pomodlili
Korunku k Božímu milosrdenství a uctili jsme
relikvii sv. sestry Faustýny. Další zastávka byla
ve 2 kilometrech vzdálené obci Głogowiec, kde se
nachází samotný rodný dům sv. sestry Faustýny.
Pak jsme se už opravdu vypravili na cestu domů
s jednou zastávkou ještě v Polsku, a to kvůli obědu.
A po překročení státní hranice následovala ještě
jedna zastávka. Zhruba ve 20:15 hodin jsme
přijeli do Brumova-Bylnice.
Tomáš Surý
Národní pochod pro život
Na sobotu 7. 4. 2018 jsme se přes internet přihlásili k účasti na Národním pochodu pro život.
Sešli jsme se před pátou hodinou ranní na Bylnickém nádraží, kdy se ještě mnoho lidí oddávalo sladkému spánku. K obdivu patří počet, ve kterém jsme se sešli a to 141 účastníků Od těch
nejmenších, kterým nebyl ani rok, až po nejstarší účastnici, které bylo přes 90 let (paní Florešová z Bylnice).
Po příjezdu do Prahy jsme se městskou dopravou dostali na hrad do Svatovítské katedrály, kde
sloužil mši sv. kardinál Dominik Duka. Jeho povzbuzující slova nás hřála u srdce přestože teploměr v kostele ukazoval jen několik málo stupňů
nad nulou. Přijeli jsme mj. protestovat proti umělým potratům. Tyto protestní akce – pochody pro
život – se uskutečňují již 18 let a to vždy kolem
25. 3., což je svátek Zvěstování Páně a současně

Den nenarozených dětí. Svou účastí jsme také
chtěli podpořit všechny maminky, které se ocitnou v době těhotenství opuštěné a nevidí jinou
možnost než umělý potrat. Díky patří také církvi
a jejím představitelům – biskupům a kněžím, kteří Národní pochod pro život podporují.
Po požehnání pana kardinála jsme se přesunuli do parku Na Klárově, kde pro nás byl připraven oběd a na podiu doprovodný program.
Ve 14. hod. se davy lidí začaly řadit a za doprovodu dudáků jsme přes Národní třídu došli až
na Václavské náměstí. Tam nás už na dalším podiu vítal kardinál Dominik Duka, arcibiskup Jan
Graubner a pan Alexandr Vondra. Po milých slovech přivítání a díků jsme si zazpívali Svatováclavský chorál a rozloučili se naší státní hymnou.
Celá akce nesmírně rychle utekla a my jsme museli spěchat na Hlavní nádraží, kde na nás již čekal speciální vlak, který nás dovezl do Bylnice.
Prožili jsme v Praze krásný jarní den a těšil
nás dobrý pocit, že jsme mohli podpořit tuto akci
i z tak vzdáleného místa naší vlasti. Proto vás vyzýváme: přijďte i vy podpořit 19. ročník, který se
již teď připravuje na 27. 4. 2019.
Jana

Svědectví
Pouť Čenstochová a Licheň
Do Polska jsem se velmi těšila, ale tu velkou
radost mi trochu kazila má nemoc – silné bolesti
v krku. Vzala jsem si s sebou spoustu léků
a doufala, že to nějak
j zvládnu.
První zastávka byla v Čenstochové. Stihli
jjsme tam mši svatou, modlila jjsem se za rodinu
a za všechny, kteří mě prosili o modlitbu. Úžasný
a velmi silný zážitek byl, když za zvuku nádherné
fanfáry trubky a bubnů odkrývali obraz Panny
Marie. Pak nás čekala ještě prohlídka památek.
Když jsme měli odjíždět do Lichně a nastoupila
jsem do autobusu, tak jsem si najednou
uvědomila, že necítím žádnou bolest v krku.
S velkou vděčností a pokorou jsem přijala toto
uzdravení. Po celou dobu poutě už mě vůbec nic
nebolelo.
Cestou do Lichně nás zastihla velká bouřka,
průtrž mračen a spousta vody na cestě. Ale
nemuseli jsme se bát, byli jsme pod ochranou
Panny Marie.
Pobyt v Lichni byl nádherný, nepopsatelný,
tolik krásných památek, staveb, míst, kde bylo
vidět jasné vedení Duchem svatým a velká
úcta k Panně Marii. Je to oáza klidu, kde jsem
načerpala spousty sil, pokoje, radosti a zažila
hodně krásných chvil s milými lidmi, kteří se
poutě zúčastnili.
Velké Pán Bůh zaplať!
Olga Poláchová
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Z historie
Rok 1946
poválečný,
plný
změn,
napětí,
Rok
vyrovnávání sil. I v naší farnosti jsme téměř
zahájili změnou. Dne 1. března odešel dp.
Farář, P. Alois Kupka, jako farář do Krnova.
Administrátorem ustanoven dosavadní kaplan,
P. Arnošt Horák. Nový kněz přidělen nebyl.
Zůstali tedy dva místo dosavadních 3 kněží.
Dp. katecheta, P. Antonín Balcárek. Je churav,
takže mohl jen málo vypomáhati v duchovní
správě. Dp. administrátor měl každou neděli
2 kázání, o nedělích postních ještě kázání
odpolední s pobožností křížové cesty a denně
kázání o májových pobožnostech. Před prvním
pátkem zavedena večerní pobožnost s kázáním
a sv. zpovědí. – od začátku škol. Roku 1946/47
vypomáhali ve školách přespolních 2 laičtí
katecheté, kteří vykonali zkoušky katechetské
v Olomouci v měsíci srpnu. – Do nepovinného
náboženství na měšťanské škole (ve IV. ročníku
1. hod a v uč. kurse 2. hod týdně) se přihlásili
všichni žáci.
Obnova sv. misie, Triduum
Dp. Misionáři z Mor. Ostravy, redemptoristé,
konali do 20. do 23. března sv. misie dětí a od 23.
do 31. března obnovu sv. misie.
Ve dnech 26. –30. září konal dominikán,
P. Cyril Šíma triduum. Sv. zpovědí bylo 1196,
sv. přijímání 1587. V noci z 27. na 28. září byla
celonoční adorace. O 23. do 24. hod. byla konána
adorační pobožnost za hojné účasti věřících.
Vedl ji dp. administrátor. Ve svátek sv. Václava
přišli na hrubou mši sv. s hudbou a v průvodu
krojovaní Nedašovjané. Přivedl je dp. P. Frant.
Půček. Velkolepě vyzněl odpolední průvod
s Nejsvětější Svátostí Oltářní náměstím.Rovněž
mohutně a jímavě působil průvod konaný večer
na svátek Všech svatých z kostela k pomníku
padlých na náměstí. Věřící nesli rozžaté svíce,
zpívali nábožné, dušičkové, písně. U pomníku
promluvil dp. Administrátor o obětech padlých
a zdůraznil, že my máme svou lásku k vlasti
dokazovat nejen svědomitou prací, nýbrž též
horlivou modlitbou a plněním povinností vůči
P. Bohu. Těchto několik slov mocně působilo.
Poněvadž právě o tento svátek Všech svatých
se bojovalo – měl být zrušen. Ke zvýšení
slavnostního rázu přispěli i místní p. hudebníci.
K oslavě svátků vánočních nacvičil p. varhaník
2 české mše sv. Hudebníci však odmítli účinkovati.
Leč i tak byly vánoce důstojně oslaveny, zvláště
horlivou účastí věřících na celonoční adoraci
a četnými dárky pro ctihodné pány bohoslovce
z olomouckého semináře. Byla totiž nově
zavedena pokladnička „Pro bohoslovce“. Věřící
projevili opravdu krásné porozumění. Za měsíc
se v naší chudé farnosti vybralo 750 Kč. – Jesličky

však musely býti opět vypůjčeny od p. Fr.
Pšenčíka. Máme v plánu pořídit jesličky nové
a současně i Boží hrob.
K prohloubení náboženského vzdělání
opět zavedena „lišta“. Přes počáteční nezájem
a ﬁnanční těžkosti byla stále udržována a jest
pozorovati určité zlepšení.
Pro dívky byly pořádány pravidelnéjednodenní
nábož. kursy na sv. Hostýně, později laskavostí
ctihodných
ý
sester v Uh. Brodě – vždy
y jjednu
neděli v měsíci. Účastnilo se jich 15-28 dívek
z naší farnosti. Je to opravdu dosti, uvážíme-li,
kolika drobných obětí návštěva těchto kursů
od každé dívky vyžadovala. Bylo však žádoucno,
konati tyto potřebné kursy přímo ve farnosti,
aby se jich mohlo účastniti co nejvíce dívek. Dáli Pán Bůh, uskuteční se příštím rokem.
V tomto roce nově pořízeny: bílý a černý pluviál
a celá zelená souprava: 4 komže pro ministranty,
1 pro kostelníka, 2 dalmatiky, 1 ornát, 1 pluviál
a 1 antipendium, na posled pak antipendium
ﬁalové a po 2 kusech: korporál, puriﬁkatorium,
palla a humerál.
Hřbitov: V polovici měsíce října přijela
zdravotní komise. Po zhlédnutí hřbitova trvala
na jeho zrušení. Poněvadž však není vůbec
vhodného místa k založení hřbitova nového,
dosáhli jsme povolení k úpravě hřbitova starého.
Ihned zaměřeny výškové body a celý hřbitov
přeměřen podle
p
podrobných
p
ý p
plánů, které
nově p
vypracoval p. Vojtěch Macků ze Sv. Štěpána.
– Dle nařízení Okresního národního výboru
má obec do 2 roků postaviti v pravém rohu
starého hřbitova novou márnici s pitevnou. –
Věřící již pochopili nutnost úpravy hřbitova až
na ojedinělé případy.
Schodiště: Plány na naše nové schodiště
vypracoval a nakreslil p. Ing. C. Bohumil Machala.
Stavba byla již stavební komisí povolena.
Kámen byl a bude darován ze singulárního lesa
z Bylnice. Láme jej p. Jaroslav Lysák z Bylnice.
Za celý rok bylo vybráno 72 000 Kč. V obnosu
jsou zahrnuty i dary na jednotlivé schody á
1000 Kč – 19 schodů.
Lavice: Farní úřad požádal majitele
singulárního práva v přifařených obcích
a obec Brumov o darování potřebného dřeva
na zhotovení kostelních lavic. Jeho žádosti
všichni ochotně vyhověli a darovali celkem 21
m3 dobrého dřeva dubového a modřínového.
Varhany: Před vánočními svátky byly fou.
Rieger z Krnova vyčištěny a opraveny varhany.
Stavba kostela na Vláře: Snahou farního úřadu
bylo,
y
postaviti
p
kostel, faru a hřbitov společně
p
pro obě osady – Sv. Štěpán a Sv. Sidonii –
ve Vlárském průsmyku. Každá osada však chtěla
stavěti svou kapli. Dalo dosti práce, než obě
pochopily a přistoupily na návrh farního úřadu.
– Byla podána žádost k ministerstvu zemědělství
o vyvlastnění pozemku.
(Pokračování v příštím čísle Fm)
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Z liturgie
13. 5. 2018 7. neděle velikonoční, Panna Maria
Fatimská
„Aby byli jedno jako my.“
1. čtení: Sk 1,15-17.20-26
2. čtení: 1Jan 4,11-16
Evangelium: Jan 17,11b-19
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby
byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem
je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je, a nikdo z nich nezahynul kromě toho,
který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní
jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli
v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo.
Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa,
jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal
ze světa, ale abys je ochránil od zlého. Nejsou ze
světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“
Ozvěna slova:
Svět, ve kterém žijeme, není a nebude ideální, to
dobře víme. Ale svět, ve kterém žijeme, nás všelijak
pokouší a svádí, je nám někdy na obtíž a jindy jej
velmi milujeme a neradi bychom ho opouštěli. Dokonce v něm můžeme beznadějně uvíznout. Neměli bychom se tedy od něj zcela distancovat? Opustit jej? Není možné žít tak, že bychom s tímto světem vlastně neměli nic společného? Takové a podobné otázky člověka pronásledovaly a pronásledují. Jak se vůči nim postavit? Pro křesťana není lepší
rada a závaznější norma než to, co říká Ježíš. A co
jsme tedy dnes slyšeli? Ježíš za nás prosí Otce, aby
nás chránil od zlého. Ale nevyvádí nás ze zlého světa! Neradí nám, abychom tento svět zatratili. Sám
to ostatně, jak víme, neudělal. Chodil po tomto světě, žil v tomto světě, trpěl pro tento svět - a to všechno proto, abychom my nemuseli natrvalo zůstat jen
v tomto nedokonalém, námi poškozeném světě, ale
abychom mohli dospět k Otci.
Nejde tedy o to, že bychom snad mohli nebo měli
tento svět opustit. Jde o to, abychom od tohoto světa
nečekali to, co nám dát nemůže: plnost dobra, plnost
lásky, plnost síly k dobrému životu a věčnou blaženost. Kdybychom toto čekali, tak bychom se prostě
mýlili. Tento svět sice je Božím dílem, ale Božím dílem, které v mnohém pokazil lidský hřích. Dokonalým Božím dílem, které můžeme v tomto světě najít, je jen Ježíš, Boží Syn, ten, který byl počat z Ducha svatého. O něho je třeba se plně opírat. A svět?
Svět je pole, na které nás Bůh poslal hospodařit. Je
to stavba, na které máme pracovat podle Božích plánů. Je to něco, zač máme také odpovědnost. Dívat se
na svět svrchu, jen jím pohrdat a nijak se o něj nestarat, je stejně nekřesťanské, jako uctívat svět coby
božstvo. Jsou to dvě krajnosti, které je třeba vylou-

čit. Křesťan je pozván k tomu, aby byl uprostřed světa Božím člověkem, Božím dítětem. Toto poslání můžeme v síle Ducha svatého naplňovat. Ježíš to od nás
chce, a on sám nám to také umožňuje.
20. 5. 2018 Seslání Ducha svatého
„ Duch pravdy uvede vás do celé pravdy.“
1. čtení: Sk 2,1-11
2. čtení: Gal 5,16-25
Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce,
kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku.
Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste
to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze
sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co
má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám
to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem
řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“
Ozvěna slova:
„Bůh je láska“ a láska je první dar, jsou v ní zahrnuty všechny ostatní. Tato Boží láska je nám vlita
do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl darován. Duch svatý je a vždy bude duší církve. Oživuje
ji a vede. Obdarovává nás svými dary pro společné
dobro všech. Působí skrze Boží Slovo a svátosti. Sjednocuje všechny v Mystické Tělo. Je s námi, v nás,
vede nás a my jsme v něm. Abychom mohli pochopit a otevřít se na působení Ducha svatého v našem
životě, musíme zaujmout postoj pokory. Až si tu naši
„chudobu“ uvědomíme, přichází a obdarovává nás.
Každý den zjišťujeme, že jsme hříšní a lidé slabé
víry, ale i to může sloužit k něčemu dobrému. Postoj
pokory
p
y a bezmocnosti otvírá dveře Duchu svatému.
Člověk najednou ucítí ve svém nitru sílu a pokoj.
Poušť jeho srdce se mění v zelenou zahradu, ve které se setkává se známými lidmi, které už tolikrát viděl, ale všechno jje jiné,
j
protože
p
pohled
p
uzdraveného
srdce je jiný. Člověk má dobrou náladu, i když za oknem je špatné počasí. Na jeho rtech jsou vždy potěšující slova a má čas pro všechny. V každodenní jeho
práci je více srdce a lásky. Všichni lidé jsou mu najednou velmi blízcí. To všechno se stává s Duchem
svatým. Věřící člověk by tuto situaci mohl prožívat
každý den, kdyby opravdově prosil Boha o uzdravení a hluboce věřil, že Duch svatý „přichází s pomocí
v našich slabostech“.
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Poutníci v Polsku

Poutníci v Polsku

Nìco pro zasmání
U očního lékaře: „A kdypak vám začalo
to šilhání, mladá paní?“
„Když začala dvojčata běhat!“
 Sousedka uvidí na schodech sedět plačícího chlapce. „Copak se ti stalo?“ zeptá
se. „Táta se praštil kladivem do prstu,“ vzlyká chlapec. „Tobě je ho líto, viď..?“ „Ne, já se
nejdřív smál!“

Úmysly apoštolátu modlitby - duben
Evangelizační úmysl - aby laici mohli své
jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou
odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl – za milost zakusit láskyplný
pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje

Z Národního pochodu pro život

Mše sv. v Sidonii
19. 5. Za rodiče Františku
a Františka Lysáčkovy
26. 5. Za členky živého
růžence
2. 6. Za Annu a JJosefa Bělejovy
j y
9. 6. za rodiče Annu a Oldřicha Švarcovy
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Úmysly mší svatých na měsíc květen – červen 2018
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