9. 6. 2019
Seslání
Ducha sv.
Číslo: 7
Ročník: 24
Rozdělení lidstva symbolizované zmatením jazyků při stavbě Babylonské věže je překonáno, každý může ve své mateřštině slyšet, jak se hlásají veliké Boží skutky. Duch svatý povede Kristovy učedníky a svědky až do nejzazších končin světa. Tak začíná
i pro církev začátek veřejného působení. Přijetí Ducha sv. je přijetím misijního působení. Každý pokřtěný je povolán, aby vydával svědectví a byl dobrým
nástrojem Ducha sv. v rodině, zaměstnání, ve škole.
Na místě, kam ho postavil Pán.
K tomu ať Vám všem žehná Bůh.
P. Richard

Duchovní slovo

Projevy Ducha svatého jsou důležitější než projevy
o Duchu svatém.
Pavel Kosorin
Letnice
„Neboť tys o Letnicích dovršil dílo našeho vykoupení a těm, kteří se v Kristu stali tvými syny, sesíláš svého 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 je slavnost Seslání Ducha svatého. Slaví se ve výroční, tedy padesátý den Velikonoc. Odtud vychází řecké označení Letnic, které převzala i latina.
Seslání Ducha svatého je dovršením Kristova vykupitelského díla. Vylitím Ducha svatého jsou naplněny
a dovršeny velikonoční události. Vzniká společenství
věřících – církev.

Představte si…
Představte si kapku rosy, jak se třpytí na okvětním plátku, představte si ptačí zpěv za úsvitu nového jarního rána, představte si smích maličkého dítěte, majestátnost horského vrcholu, nekonečná sněhová pole, která se pod dotykem vycházejícího slunce barví do růžova, bujarost Rachmaninovovy symfonie, zvolna sílící zvuk saxofonu v podchodu metra, nezkrotnost vln, které se na zpěněném moři tříští o útesy, představte si to nejmodřejší italské nebe, ten nejčervenější západ slunce v Africe, tu nejzelenější alpskou louku, představte si milující pohled matky
upřený na dítě, které se zrovna dívá jinam, silné paže
otce, které vyhodí synka do výšky, představte si pomíjivou vůni šeříku a čerstvě utržené květiny, teplou
vůni právě upečeného chleba a sladkou chuť broskve, představte si bublání pramínku a moc bouře...
… a budete mít (úplně nepatrnou) představu o Duchu Svatém.
Duch Svatý je divoký vítr, který ohýbá stoleté stromy. Je to olej, který prosakuje sebemenšími
skulinami, vniká do nich, až všechno provoní.
Je oheň a vánek, je voda a světlo, je Bůh.
Z knihy Odile Haumonté: Všední život s Duchem
svatým

strana 1

Bude:
13. 6. 16.00 Fatimská pobožnost
22. 6. Farní den; 13.00 mše sv. na hradě, na závěr
„Chvály“
23. 6. Průvod Božího Těla pro opravu silnice bude
zkrácen
25. 6. Stacionář – pouť na Sv. Hostýn
28. a 29. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
a sv. Petra a Pavla - 2 mše sv.: 7.30 a 18.00, 7.30 a 10.00
30. 6. Mše sv. 15.00 v Bylničkách
5. 7. Svátek Cyrila a Metoděje. Mše sv. 15.00 hod.
u kapličky na Březové

Naše farnost dnes
Z farních matrik - květen 2019
Pokřtěni byli:
Samuel Dohnanský
Pavla Černíčková
Tereza Krahulcová
Sezdáni byli:
Leona Slámečková (Slavičín) a Michal Hrnčiřík
(Brumov -Bylnice)
Pohřbeni byli: Naděžda Šánková 77 let
Anna Jedličková 95 let
Aloisie Lysáková 97 let
Jitka Zvoníčková 44 let
Bylo:
Květen – májové pobožnosti po mši sv.
Modlitby za nenarozené děti a potřeby rodin
Farní pouť na Svatý Hostýn
Děkanátní pouť na Velehrad
„Hradní věž o pohár kněží mariánů“
„Den pro rodinu“ - 10. výročí otevření centra Malenka
Fatimská pobožnost
Večer chval
1. sv. přijímání, „Bílý týden“, pouť na Velehrad
Pouť do Polska
Vigílie k Seslání Ducha sv.

Národní pochod pro život.
Poslední dubnovou sobotu jsme se zúčastnili
Národního pochodu pro život v Praze.
Z našeho krásného Valašska jsme do matičky
Prahy vyjížděli ve 4 hodiny ráno. Pravda, bylo to
trošku náročnější vstávání, hlavně pro naše děti,
ale určitě mně každý potvrdí, že to stálo za to.
Cesta rychle uběhla a najednou jsme stáli na nádvoří Pražského hradu před chrámem sv. Víta. Kardinál Dominik Duka nás přivítal slovy, že tato katedrála byla postavena pro nás a pro naše děti, které jsou naší budoucností. Proto je důležité, abychom se o ně dobře starali, tak, jak se o nás stará
náš Otec na nebesích. A abychom těm nenarozeným dávali šanci na život, tak jak jsme ji od svých
rodičů dostali my.
Paní Rybová – koordinátorka celé akce a projektu „Nesoudíme, ale pomáháme“ - svou řeč začala otázkou, kterou položil novinář Matce Tere-

Děkanátní pouť na Velehradě
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ze „Co by se podle vás mělo změnit?“ Ona odpověděla: „Vy a já, milý pane.“ Myslím, že každý z nás
se má co učit a v čem zlepšovat a měnit: svůj postoj ke světu, přírodě, rodině, bližnímu. Když každý z nás bude s velkou láskou konat malé věci, tento svět se bude měnit. Protože svět je přece takový, jací jsme my.
Důkazem snahy o pomoc bylo 313 bílých růží
položených před oltářem v katedrále, jako symbol
dětí, které dostaly šanci na život, ale také 50 rudých růží, které denně tuto šanci ztrácejí.
Po mši sv. jsme se občerstvili na Klárově a užívali si skvělou atmosféru. Některým z nás se dokonce poštěstilo potřást si pravicí s panem kardinálem
D. Dukou a říct mu, že jsme z krásného valašského
městečka Brumova – Bylnice.
Následně jsme se shromáždili do průvodu a podle slova Písma (Mt 18, 19-20) Jestliže se shodnou
na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni
prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť
kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich jsme se s Pánem uprostřed nás vydali na pochod za to, co je důležité pro
další život na naší planetě.
Poklidným průvodem (i když se několik málo
lidí snažilo proti našemu přesvědčení protestovat) jsme se ocitli na Václavském náměstí, kde
jsme náš pochod ukončili chorálem Svatý Václave a naší státní hymnou. Potom už jsme se odebrali na hlavní nádraží a cestu vlakem zpět. Byli
jsme plni dojmů a zážitků a tak nám zpáteční cesta rychle utíkala. Krátce před vystupováním pronesla jedna starší paní: „Kde bych si pomyslela, že
si v mém věku jen tak na otočku zajedu na krásnou mši svatou do Prahy.“ Tak pokud chcete zažít taky to, co my, můžeme jet společně – dá-li Pán
Bůh - za rok na 20. národní pochod pro život a rodinu. Už teď se těšíme.
Věra
Děkanátní pouť na Velehrad
byla letos 11. 5. už dopoledne a naše farnost vedla modlitbu růžence. Ti, kteří modlitbu připravovali
a vedli, zaslouží velké poděkování. Rozjímání bylo
aktuální a motivující.
Mimořádným zážitkem byl zpěv sboru řeckokatolických kněží z Prešova. Na Velehradě se totiž tentýž den konal mezinárodní kongres hnutí „Europa
Christi“ na téma „Ať jsou všichni jedno“. Kongresu se zúčastnili zástupci z Běloruska, Polska a Slovenska, kteří při pontiﬁkální mši sv. koncelebrovali s naším panem arcibiskupem Janem. U oltáře
ovšem sloužili i kněží z Valašskoklobouckého děkanátu.
Takže vedle proseb za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání naplněná katedrála prosila i za jednotu křesťanů. Kéž dobrý trojjediný Bůh naše modlitby vyslyší!
teM

Farní pouť na Sv. Hostýně - křížová cesta v kapli
Informace pro účastníky pěší poutě na Svatý
Hostýn 2019
Pouť se uskuteční 19.7. – 21.7. 2019 pátek-neděle.
Poslední den přihlášek 23.6. 2019.
Viz. Farní měsíčník č. 6 – květen.
Ještě pár nezbytných informací k naší pouti. Pro
ty, kteří chodí pravidelně se zřejmě nejedná o nic
nového, ale nikdy není na škodu si věci připomenout.
Začínáme mší svatou v pátek 19.7. již v 5.30 h
v kostele v Brumově. Poté se přesuneme na farní
dvůr, kde se do přistaveného auta naloží spacáky
a karimatky - (další věci jen pokud zbude místo).
Pak již vyrazíme na naši pěší pouť.
V pátek dojdeme až do Kašavy!! Proto bude mše
sv. již v těch 5.30 h.
Bylo by skvělé, kdybychom dorazili do Kašavy
do 19.30 h. Vloni se to povedlo, což bylo dobré.
První noc přespíme právě v Kašavě v místní Orlovně. Je zde dost místa, jsou zde WC pro muže a ženy,
taktéž i umyvadla a 3 sprchy. Je tam i kuchyňka, kde
si můžete uvařit kávu, čaj apod. z vlastních zásob.
Bude se zde něco platit za pronájem – voda, elektrika….; též na benzín řidičům, kteří nám povezou věci.
Předpokládám 50,-Kč na osobu, což není nic závratného.
V sobotu se obchod v Kašavě otevírá v 7.00 h a pekárna v 6.00 h. Kdo si budete chtít něco koupit, musíte si přivstat. Posnídalo by se v Orlovně, vyšlo by
se kolem 7.15 h. Čím dřív budeme na Hostýnku, tím
lepší pro nás. Po příchodu na Sv. Hostýn se nejdříve
jde do baziliky poděkovat a poté ubytovat. Mše sv. by
byla kolem 15. hodiny. Po mši sv. je domluvena večeře pro ty z vás, kdo budete mít zájem. Každý má možnost si vybrat z jídelního lístku.
Všem připomínám, že se jedná o pouť a ne pochoďák aneb letní výšlap. Co to znamená?
Jdeme společně, cestou se též modlíme, kdo se
modlit nechce, ať neruší jiné. Nedělní program se
domlouvá vždy až na místě. Z Hostýnka odjíždí každý individuálně.
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Co se týká věcí - jídlo, oblečení apod.
Předně jdeme na pouť. Takže každý si vezme to,
co potřebuje a hlavně unese! Určitě něco k jídlu, pití,
pláštěnku (modlete se, aby nepršelo), ručník a věci
osobní hygieny. Vhodné oblečení. Na cestu vhodnou
obuv, ne nové nerozchozené boty.
Přestávka na jídlo je u kaple na Hložci-jen krátká,
další až obědová v Újezdě - obyčejně na faře, kde nám
ochotně uvaří čaj resp. kávu. Další zastávka je ve Vizovicích a večer v Kašavě.
Vezměte si doklady a kartičku pojišťovny.
Spacáky si můžete vyzvednout v Orlovně v neděli
navečer - klíče mám já - domluvíte se se mnou.
Hlavně si nezapomeňte vzít dobrou náladu.
Na cestu s námi vyjdi Pane…..
Na vaše dotazy rád odpovím. Strnad Stanislav –
TM – 737 196 307
Pastýřský list k p roblému sexuálního zneužívání
Drazí bratři a sestry,
v poslední době se v církvi i ve světě hodně mluví
o bolestném tématu sexuálního zneužívání a církev
i její služebníci jsou stavěni do divného světla. Snad
mně někteří můžete zazlívat, že reaguji pomalu. Musím přiznat, že i pro biskupy jde o věc nezvyklou
a nejsme odborníci na všechno. Ne, že by šlo o skutečnost naprosto neznámou, ale její rozsah a povaha si vyžádaly přípravu a studium. Zatím jsme měli
studijní den vedený odborníky dvakrát pro biskupy
a dvakrát pro kněze, připravujeme pěší kající pouť
kněží. Pro pastorační pracovníky jsme připravili příručku: O domácím násilí. Protože máme mnoho zaměstnanců v různých institucích, přepracovali jsme
etický kodex Charity a budeme pracovat na vylepšení etických kodexů našich škol, přesto, že jde o prostředí bezpečnější než ostatní, kde zatím o žádném
případu zneužití nevíme. Papež František vydal 9.
května směrnici, kterou se budeme řídit. Česká biskupská konference zřídila už k 1. květnu 2019 kontaktní místo na pomoc obětem zneužívání jako svou
organizační jednotku. Kontaktní místo je určeno pro
osoby, které tvrdí, že byly zneužity jako nezletilé
nebo jako zranitelné. Mezi zranitelné se počítají lidé
nemocní, fyzicky či psychicky postižení, nebo zbavení osobní svobody, s fakticky nebo dočasně omezeným chápáním, rozhodováním nebo schopností se
bránit. Kontaktní místo neposkytuje, ale zprostředkovává odbornou duchovní, sociální, terapeutickou
a psychologickou pomoc, včetně orientačního právního poradenství. Kontaktní místo neslouží pro příjem oznámení za účelem zahájení církevního procesu proti agresorovi. To je třeba ohlásit generálnímu vikáři, který pověří vhodné členy diecézní komise k prověření případu. S ním osobně se oběť setkat
nemusí.
Každé sexuální zneužití je třeba odsoudit jako ďábelský hřích, ať se ho dopustí kdokoliv. Stane-li se
to v církevním prostředí, nebo se toho dopustí člo-

věk zasvěcený Bohu, je to tím bolestnější, zraňuje to
jak církev a poškozuje její důvěryhodnost, tak oběti.
Těžká zranění se neuzdravují snadno a rychle. Zranění mají právo na potřebnou péči, kterou je nutné
jim poskytnout. Proto prosím ty, kterých se to týká,
ať mají odvahu se ozvat. Skrze Kontaktní centrum
církev nabízí pomocnou ruku.
Proti pachatelům je nutné zakročit jasně. Buďte si
jistí, že v naší diecézi se žádný případ nezametá pod
koberec, ale řeší se podle státního zákona a církevních směrnic. Zároveň jako křesťané musíme umět
odpouštět těm, kdo dělají pokání. Odpuštění hříchu
však neznamená prominutí trestu, který má být přijímán jako spasitelné pokání.
Církev je svatá, ale ne dokonalá. Má svatou Hlavu
– Krista, působí v ní Duch Svatý, je svatá svátostmi,
ale mimo svatých či dobrých věřících ji tvoří i různě
hříšní lidé. Konečně hříšníci jsme všichni. Katolická
církev není sektou čistých lidí. I když jsme vykoupeni, všichni neseme důsledky dědičného hříchu. Pokud s tím nepočítáme, jsme překvapeni zlem a selháním jak vlastním, tak druhých. K posvěcení církve může ovšem přispět každý z nás svým pokáním
i osobním úsilím o ctnostný život. Důležité je udělat
všechno, co je v našich silách, abychom dalšímu zneužívání předcházeli.
Co můžeme udělat ve vztahu k dětem?
Jak v rodinách, tak v různých společenstvích, je
třeba vytvářet atmosféru důvěry a bezpečí, aby děti
mohly přijít s čímkoliv. Nejlépe pravidelně a nerušeně. Všímat si změn v jejich chování. Důvěřovat jim.
Umět se za ně postavit. Být před nimi jako ti, kteří nesoudí, ale povzbuzují, aby neměly strach mluvit i o věcech těžkých nebo špatných. Nevychovávat
je k slepé poslušnosti, ale k hledání dobra, protože
útočník může slepé poslušnosti dítěte zneužít a zakázat mu mluvit o zneužití, či dělat z toho tajemství. Zajímat se o to, kde a jak tráví dítě čas, co dělá ve skautu, jinde, jako ministrant, proč nechce jít k strýčkovi, k sousedovi. Modlit se za děti, za dary Ducha Svatého ve výchově. Naučit děti už od mala zdravé sebeúctě i schopnosti říkat NE i dospělému. Nejen je
tomu učit, ale i sami se podle toho chovat vůči dětem
a ostatním. V současné době je mnoho různých projevů násilí, s kterými se mohou setkat. Podle věku
je třeba jim postupně vysvětlit, co si k nim nesmí nikdo dovolit. Když začnou užívat chytré mobily a internet, který má také své nástrahy, je třeba jim věnovat zvláštní péči, účinně varovat před pornograﬁí a bavit se s nimi o neznámých lidech, s nimiž si
začali dopisovat, vyměňovat zprávy a obrázky nebo
hrát počítačové hry i pro více hráčů. Samotáři hledají kamarády a může se ozvat nebezpečný deviant,
který vystupuje jako vrstevník, ale cíleně hledá své
budoucí oběti. Někteří pak používají pohrůžky, nátlak, podplácení a útočení na city dítěte. Pokud bude
ve farnostech zájem, pomůžeme zorganizovat odborné přednášky pro rodiče o mediální výchově dětí.
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Jak se chovat ke kněžím, na něž padá stín hříchů,
přestože je většina nevinná? Vytvářet s nimi živou
a otevřenou farní rodinu. Modlit se za ně. Neidealizovat je, ale ani nepodezřívat, nepomlouvat a zbytečně
nekritizovat. Dávat zpětnou vazbu, případně i kritiku
konkrétní věci, ale v úctě. Pomáhat vytvářet prostředí
přijetí a široké rodiny. Nepodporovat důvěrnosti a citové projevy, ale budovat přátelské a radostné společenství. Jestliže máme podezření na něco nezdravého, je dobré si po klidné úvaze a upřímné modlitbě
s knězem promluvit, upozornit, jak působí na druhé. Pokud domluva nepomůže a vidíme problém jako
vážný, je třeba si dle Ježíšových slov přibrat dva svědky a pokud to nepomůže, jít za představeným.
Nezapomeňme při tom, že velká většina kněží je
i při svých lidských slabostech skvělá. Mluvíme sice
o zneužívání v církvi, ale k 90 % zneužívání dochází
ve vlastních rodinách od rodičů či druhých partnerů matky nebo sourozenců. Při tom je většina rodičů
také skvělá. Viníci nejsou většinou lidé úchylní, nemocní či nepřátelští, ale lidé bez vnitřní kázně a pravdivé otevřenosti před Bohem. Chceme-li nabídnout
dětem zdravé prostředí a ochranu, je třeba uzdravit
společnost, žít podle ducha a ne podle těla, být opravdu svobodní od nemravnosti a pornograﬁe, nebýt sebestřednými hledači požitků a příjemností, ale otevřeni skutečné lásce, která slouží a hledá dobro druhých.
Děkuji všem rodičům, kněžím i různým animátorům a vedoucím programů pro děti za jejich obětavou
službu a prosím, aby se nedali odradit špatnými příklady. Děkuji všem, kteří nejsou lhostejní nebo jen kritičtí, ale aktivně se zapojují do pokání církve svými
kajícími skutky, do pomoci obětem i do účinné prevence jak správnou výchovou dětí, tak osobním úsilím o pozvednutí své vlastní morální úrovně i morální
úrovně celé společnosti.
Ve spojení modlitby zůstává a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Svědectví
Bůh má své cesty
Je to ještě z doby, kdy jsem byl o hodně mladší
a sloužil jsem jako kaplan. V jedné rodině, kde maminka velmi intenzivně pomáhala dlouhá léta na faře, byl
mladý muž, který byl tenkrát mého věku a od puberty
se úplně vzdálil Bohu. Když jsem přišel do té farnosti, byl už velmi zatvrzelý. Maminka mě několikrát prosila, ať s ním promluvím, což bylo naprosto nemožné.
Kdykoli jsem byl u nich, on očividně dával najevo, že
ho nezajímá ani farář, ani kaplan, ani Boží věci, a někdy i dost nevychovaně projevoval svůj odpor k tomu,
že maminka vůbec nějakou iniciativu vyvíjí. Ona se
za něj dlouhá léta modlila, dalo by se říct, že skoro
jako svatá Monika za svatého Augustina. A naprosto
bezvýsledně.

Byl jsem už v další a další farnosti, když jsem se
jednou vrátil z nemocnice a slyším telefon. Doběhl jsem k němu, volá mě tato maminka, že s tím synem je hrozně zle, že se mu před časem po havárii
rozběhla nějaká nemoc, měl zraněný mozek a od té
doby nastávalo postupné ochrnutí. Ten muž ve svých
třiceti pěti letech měl před sebou dva měsíce života.
Maminka do něj hučela a hučela a modlila se a jednou, když už měla pocit, že by ten její syn, říkejme
mu třeba Petr, byl ochoten něco slyšet a přijmout, tak
mě honem volala. Měl jsem ten den plný pastorační
práce, a tak jsem přijel až pozdě večer, úplně unavený, bylo to o spoustu kilometrů jinde, než jsem působil. Ona říkala: „Vy jste ho znal, třeba na vás dá. Našeho pana faráře vůbec nechce ani vidět.“ A tak jsem
k němu přišel, teď tam sedíme a nic. Když nebyla
řeč ani zleva, ani zprava, poprosil jsem je, aby všichni odešli a zůstal jsem s tím nemocným sám a modlil
jsem se. Teď se stalo něco, čemu dodnes úplně nerozumím, jako bych se proti své povaze nějak pochlapil
a říkám mu: „Petře, ty jsi byl vždycky frajer, machr,
v hospodě tě všichni zbožňovali, a teď už za tebou nikdo z tvých kamarádů nepřijde. Já jsem jel spoustu
kilometrů, abych ti pomohl, ale to je tvůj život a ty si
rozhoduješ, jestli na té posteli, která je pro tebe smrtelná, zemřeš s Bohem a s nadějí na věčnost, nebo bez
Boha.“ Jen jsem to řekl, tak se to ve mně sevřelo, nebyl jsem schopen říct ani jediné slovo a nastalo ticho.
Já se modlil jako už dlouho v životě ne, a teď přišly
výčitky: co si to dovoluješ, teď jsi toho člověka zatvrdil, tys mu sebral poslední naději. Po nekonečně dlouhých deseti minutách jsem mu řekl: „Petře, kdy jsi byl
naposled u zpovědi?“ On říká: „Před dvaceti lety.“ Já
mu říkám: „Tak pojď, já ti pomůžu.“ A on říká: „Já to
neumím.“ Tak jsem mu navrhl, že mu budu říkat jeho
hříchy sám, přijal svátosti i pomazání nemocných a já
jsem ten večer odjel. Druhý den mi volala maminka.
Říkala: „Otče, prosím vás, jestli můžete, tak hned přijeďte. On nemluví o ničem jiném než o vás a o Bohu.“
Ten chlapec žil ještě asi tři týdny, to ochrnutí šlo tak
rychle, že když jsem ho navštívil dva dny před smrtí,
tak už hýbal jenom očima, žádný jiný sval už se nehýbal. Maminka mi říká: „Otče, on poslouchá jenom kazety s vaším kázáním, nic jiného nechce slyšet a moc
si přál, abyste mu ještě něco řekl.“ Tak jsem s ním zůstal sám a do té studené, ochrnuté ruky jsem vložil
svou ruku a on se na mě podíval a sevřel mě takovou
silou, že jsem se nemohl vymanit a dlouho jsme se dívali jeden druhému do očí. A pak mi slíbil, že mě pustí – už nemluvil, jen očima –, když se budeme za sebe
navzájem modlit. On se bude přimlouvat v nebi a já
tady. Za dva dny zemřel. Tak to bylo jedno takové podivuhodné svědectví o takových Monikách (svatá Monika se modlila za svého syna Augustina a jeho obrácení 17 let – pozn. red.), že Bůh modlitby slyší, ale že
to vyslyšení přijde někdy za dlouhá léta a jinak, než
bychom si představovali.
Z časopisu Milujte se 48/2019
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Z historie naší farnosti
Rok 1963
Rok Cyrilometodějský! V pondělí Svatodušní, dne 3.
června 1963 zemřel svaté paměti papež Jan XXIII. Mnoho vykonal za svého krátkého pontiﬁkátu, především svolal a zahájil Druhý všeobecný vatikánský sněm, usiloval
o sblížení a sjednocení všech křesťanů a o mír na celém
světě. Dne 21. června 1963 na svátek Nejsv. Srdce Ježíšova byl zvolen za papeže milánský arcibiskup, kardinál Jan
Křtitel Montini, který si dal jméno Pavel VI. Na památku
1.100 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu bylo
pořízeno sousoší sv. bratří Cyrila a Metoděje. Je to dřevěný reliéf, dílo akad. sochaře Heřmana Kotrby z Brna. Byl
posvěcen dne 7. července 1963 v kostele po ranní mši sv.
sloužené v bylnické kapli. Až bude zhotoven oltářík pro
naši kapličku na Březové, podle plánu téhož akad. sochaře, bude reliéf přenesen z kostela do kapličky na Březové,
kde prý podle podání svatí věrozvěsti také kázali.
V době od soboty 25. května do soboty 21. září jubilejního roku Cyrilometodějského 1963 byl opravován venek
kostela. Skoro všechny rýny (podokapní žlaby) a jejich
svody na kostele byly dány nové, také do oken byly dány
plechy a střecha na hlavní věži – je z roku 1911- byla dvakrát natřena fermežovou barvou na konstrukce, zv. plubinolem. Natřeny byly též všechny rýny a plechy.
Venkovní omítky na lodi kostela, na obou kaplích
a na věži byly opraveny a nastříkány žlutým břízolitem
pomocí metly. Při tom rožní vazebné kameny na dvou
(gotických) pilířích, které jsou po obou stranách lodi
u věže, byly zbaveny asi tří omítek a vápenného nátěru
a očištěny. Nárožní vazební kameny na dolní části věže
byly též očištěny a ponechány bez omítky. V horní části věže rožní kameny už nejsou pravidelné jeden na druhém, ale je mezi nimi i zdivo z drobných kamenů, proto
nebyly odkrývány. Třetí pilíř –opěrák- který je hned u objeveného gotického okna, je pouze z malých kamenů, proto byl znovu omítnut a nastříkán.
Při opravě omítky na bylnické kapli, na její čelní stěně
(jižní), byl 15/7 pod oknem objeven zazděný vchod s klenutím. Jedná se asi o vchod do krypty, která byla dříve
pod bylnickou kaplí u oltáře Nejsvětější Trojice. Klenutí
nad vchodem je od země vysoko 220 cm a vchod je široký 135 cm. Vpravo od vchodu je ve zdi 1m dlouhý kámen
s větracím otvorem, ovšem zazděným. Protože za vybouraným otvorem nebyla nalezena chodba do krypty, ale
pravděpodobně je sama krypta zasypaná hlinitopísčitým
násypem, plným úlomků lidských kostí, vybouraný otvor
byl znovu zazděn a kolem něho bylo několik větších (gotických zřejmě) kamenů ponecháno neomítnutých, jsou
jistě z původního gotického kostela. Podle záznamů
ve staré účetní knize byli pochováni v kryptě uprostřed
kostela, v kryptě u oltáře Nejsv. Trojice (tj. pod bylnickou
kaplí) a v kryptě pod brumovskou kaplí u oltáře sv. Kříže (dnes blah. P. Marie Lurdské). Podle zápisu od dp. faráře Jakuba Jelínka ze dne 14/9 1900: „Krypta u kazatel-

ny je dobře zachovalá, ostatní (krypty) jsou ale zasypané, aby šamotová dlažba mohla být poležena.“ To se stalo v roce 1895.
V úterý dne 23/7 při oškrabování staré omítky našel zedník p. Hošek z Brumova zazděné neúplné gotické okno asi dva metry od bylnické kaple směrem k věži
ve zdi lodi kostela. Vysoké je 401 cm světlost má 130 cm
a do hloubky jde nejméně 60 cm. Je z původního gotického kostela. Kámen (ostění) byl očištěn a ponechán bez
omítky. Dne 10. srpna 1963 pátrali jsme s p. Šabršulou
po dalších zazděných oknech. Staré, gotické jsme už nenašli. Našli jsme však v bylnické kapli zazděné barokní
okno (tj. stejné okno jaké jsou teď v okna v lodi). Je nad
obloukem, který je blíž chóře. Později jsme hledali okno
i naproti. Okno jsme nenašli, pouze zazděné kulaté poleno přes celou zeď. Snad tam zůstalo z odlehčovacího oblouku nad oknem, které bylo zazděno. Dřevo jsme tam
ponechali. Takže se zdá, že nynější loď kostela je celá (obě
stěny) z gotického kostela aspoň z roku 1511 a že dnešní
klenba kostela a kůr je z r. 1675. Inventář farního kostela
v Brumově ze dne 10/8 1804 (byl odebrán do stát. archivu) uvádí, že uprostřed kostela je dubová tabulka s vyrytým nápisem:
„HOC TMPLUM DEO OPTI: MAXI: AEDIFICATUM,
DIVO WENCESLAO DEDICATUM, CONSECCRATUM
PER MARTINUM NICOPOLIEN: ANNO DNI. 1511. 12.
OCTOBER.“
„HOC VERO EST DE NOVO REEDIFICATUM, FORNICE ET CHORO CONDECORATUM, QUO ILLUD
PTOTEXIT R DUS. AC DOCTS DNUS. PHIAE: MAGISTER. S´. S´. THLIAE: BACCALAUREUS FOR.“ (MATUS) NICOLAVS IGNATIVS MANSVETI HVNOBRODENSIS ad majorem Dei Gloriam 12. Julii.“ (=12/7 1675)
Dokončení příště

Z liturgie
16.6 2019 Slavnost Nejsvětější Trojice
„Všechno, co má Otec, je moje; Duch svatý z mého
vezme a vám to oznámí.“
1. čtení: Př 8,22-31
2. čtení: Řím 5,1-5
Evangelium: Jan 16,12-15
Ježíš řekl svým učedníkům: „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:
Svatý Pavel v listu Korinťanům píše: „Dary jsou
sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno
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ve všem působí.“ Všechno, co Duch jednotlivě rozděluje, je Otcovým darem skrze Slovo, neboť vše, co patří Otci, je zároveň Synovo. A tedy také to, co v Duchu dává Syn, je vlastním darem Otcovým. A podobně: jestliže v nás přebývá Duch, přebývá v nás rovněž
Slovo, od kterého jsme Ducha přijali a ve Slově také
Otec. A tak se u nás naplňuje, co bylo řečeno: Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Vždyť kde
je světlo, tam je i jeho záře a také její působení, zářivá milost. O tom nás opět poučuje sv. Pavel, tentokrát v 2. listě Korinťanům: „Milost našeho Pána, Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha ať
je s vámi se všemi.“ To znamená, že milost, dar věnovaný v Trojici, je darem skrze Syna v Duchu Svatém
a že stejně, jako se nám dostává milosti od Otce skrze Syna, tak se v nás nemůže sdílení daru uskutečnit
jinak než v Duchu svatém. Jestliže se nám dostalo podílu, máme opravdu Otcovskou lásku, Synovu milost
a společenství s ním samým v Duchu svatém.
23. 6. 2019 12. neděle v mezidobí
„Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět.“
1. čtení: Zach 12,10-11
2. čtení: Gal 3,26-29
Evangelium: Lk 9,18-24
Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho
učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“
Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden z dávných proroků.“ Zeptal se jich:
„A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On jim však důrazně přikázal, aby to
nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset
mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží
a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude
vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři
sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj
mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho,
ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“
Ozvěna slova:
Výzva „zapři sám sebe“ je velmi podobná výzvě
druhé „vezmi svůj kříž“. Kříž v Novém zákoně není
obrazem všech možných životních trampot, problémů či nemocí, nýbrž obrazem potupné smrti, vyloučení ze společenství a hanby. Díky Novému zákonu
slovo „kříž“ nabývá ještě další význam. Přijmout kříž
znamená především darovat svůj život a přijmout samotný Kristův úděl. Můžeme tedy shrnout, že „vzít
kříž“ znamená snášet „své umírání“ v podobě nepřijetí, pohrdání ze strany okolí, pronásledování, dokonce
mučednictví. To vše kvůli Kristu a jeho slovu.
V zásadě tedy vidíme, že slova „vzít na sebe kříž“
a „následovat“ Krista jsou významově prakticky totožná. A protože se jedná o náročnou cestu, je třeba zapřít sám sebe, ztratit svůj život, a tak si jej zachránit.
Odmítnout kříž - potupu, pronásledování kvůli evangeliu - znamená ztratit jej. Ale ztratit svůj život následováním Krista i za cenu osobních nevýhod, znamená získat život v plnosti.

Stejně jako Petr bych moc rád, aby v mém životě
byl ten „úspěšný divotvůrce“, se kterým se mi bude
všechno dařit - v práci, doma, v osobním životě.
Ten, který mě ochrání od nemocí, temnoty a tápání.
Ten, který požehná mé rodině, který vlije harmonii
do mého vztahu k partnerovi. A přesto vidím, že stále znovu „musím odevzdávat své představy“ o svém
životě a kráčet za Ním. Víme ovšem, že po ukřižování následuje vzkříšení. Proto kříž pro nás křesťany je
také znamením lásky a vítězství nad smrtí.

Úmysly apoštolátu modlitby - červen
Všeobecný úmysl: Za kněze, aby tím, že se zavazují
ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili
porozumění a podporu těm nejchudším.
Národní úmysl: Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím
i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivost.

Mše sv. v Sidonii
15.6. Za rodiče Marii a Milana
Bothovy
22. 6. Za rodinu Machů
29. 6. Za rodiče Dagmar a Josefa
Gajdošíkovy a Františku a Bohuslava Bartlovy
6. 7. Za Julia Janštu
13.7. Za rodiče Masařovy a snachu Annu

Nìco pro zasmání
 Mladý člověk se obrátil ke svému duchovnímu otci s otázkou: „Otče, musím se opravdu zcela odříct světa?“ „Uklidni se,“ odpověděl mu kněz,
„pokud tvůj život bude opravdu křesťanský, svět
se sám zřekne tebe.“
 Mladý mnich přišel na radu k abba Mojžíšovi. „Otče,“ řekl, „chápu, jak se dá zhřešit zrakem,
sluchem, chutí a dotykem. Ale jak se dá zhřešit čichem?“ „Pokud budeš strkat nos do cizích záležitostí,“ odpověděl mu stařec.
 Zemřou doktor teologie a kněz. Po smrti se
ocitnou před branami ráje a už chtějí vejít dovnitř, když tu jim náhle někdo v bílých šatech zahradí vchod. „Počkej,“ říká nebešťan doktoru teologie. „Před tím, než vejdeš, mi musíš odpovědět
na otázku: Znáš Krista?“ „Co je to za otázku? Jsem
doktor teologie. Rozumíš, doktor teologie! Bibli
jsem přečetl 46x. Prozkoumal jsem tisíce teologických textů. Samozřejmě, že znám Krista.“ „Chápu,“ odpověděl nebešťan. A obrátil se ke knězi:
„A ty znáš Krista?“ „Jistě, Pane, kdo by tě neznal!“
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Úmysly mší svatých na měsíc červen - červenec 2019
 



32
Ò7
67



ý7




3È
62



1'





32
Ò7



67



ý7



3È




62
1'



32






Ò7
67
ý7
3È



62



1(











32
Ò7
67
ý7

 

3È

 
 

62
1'


 
 
 
 

32
Ò7
67
ý7

 

3È

 

62

 

1'


 =DQHPRFQp
 =D$QHåNXD-RVHID6WUQDGRY\URGLþH]RERXVWUDQD%RåtSRåHKQiQtSURåLYRXURGLQX
 =DPDQåHOD-RVHID3ROiFKDURGLþH)UDQWLãNDD$QQX2YHVQp9UDWLVODYD2YHVQpKRD%Råt
SRåHKQiQtSURåLYRXURGLQX
 =D0LFKDHOX0DWXORYRX YêURþt GČGHþND)UDQWLãND3ROiFKDGXãHYRþLVWFLD%RåtSRåHKQiQt
SURåLYRXURGLQX
 =D$QQXD-RVHID9DQþXĜtNRY\åLYRXURGLQXDGXãHYRþLVWFL
 =DURGLþH(PLOLLD-DURVODYD9DĖNRY\0DULL9DĖNRYRXURGLþH+RĜiNRY\D%RåtSRåHKQiQtSUR
åLYRXURGLQX
 =DURGLþH'XEFRY\MHMLFKGČWLDGXãHYRþLVWFL
 =D$ORLVLL3ROiFKRYRX YêURþt URGLþH9DOHQWRY\3ROiFKRY\EUDWU\ãYDJU\GXãH
 YRþLVWFL%RåtSRåHKQiQtDRFKUDQX30DULHSURåLYRXURGLQX
 =DIDUQtN\
 =D6WDQLVODYD=YRQtþND YêURþt DåLYRXURGLQX
 =DURGLþH/\ViNRY\V\QDGFHUXYQXþNX]HWČ]D5DGND,YDQLãHGXãHYRþLVWFLD%Råt
SRåHKQiQtSURåLYRXURGLQX
 =D$QWRQtQ\D(PLOLLâLPRQtNRY\V\QD-LĜtKRGYRMHURGLþHURGLQX=LPNRYXD%RåtSRåHKQiQt
SURåLYRXURGLQX
 =DURGLþH%OLåĖiNRY\]URGLQ\D%RåtSRåHKQiQtSURåLYRXURGLQX
 =D9ČUNX6WUQNRYRXGDU]GUDYt%RåtSRåHKQiQtDRFKUDQX30DULHSURFHORXåLYRXURGLQX
 =DURGLþH-DQDD$ORLVLL3RVStãLORY\URGLþH]RERXVWUDQGXãHYRþLVWFLD%RåtSRåHKQiQtSUR
åLYRXURGLQX
 =D08'U,YDQDâYDFKD
 =D0DULL)RMWtNRYRXURGLþH)RMWtNRY\URGLþH/XNDãWtNRY\
 =D-RVHID+RãNDMHKRURGLþHDVRXUR]HQFH]URGLQ\+ROERYpD.R]XEtNRYpVSRGČNRYiQtP
 ]DOHWåLYRWDSRPRF%RåtDRFKUDQX30DULHSURFHORXåLYRXURGLQX
 =DIDUQtN\
 =D9iFODYD9DQþXĜtNDURGLþHDVRXUR]HQFHGXãHYRþLVWFLSRPRFDRFKUDQX%RåtSURåLYRX
URGLQX
 =D-RVHIDD0DULL9UiWQtNRY\MHMLFKGFHUX-LQGĜLãNX]HWČ)UDQWLãND7RPHþNDDVQDFKX$QLþNX
 =D]URGLQ\-HOtQNRY\9DOHQWRY\6RODĜRY\)RMWtNRY\DGXãHYRþLVWFL
 =D]URGLQ\.UĤåHORY\%ČKXQþtNRY\1RYiNRY\GXãHYRþLVWFLD%RåtSRåHKQiQtSURåLYRXURGLQX
 =D0DULL)UDMWRYRXDåLYRXURGLQX
 =DURGLþH)ORUHãRY\V\Q\$QWRQtQDD-RVHIDVQDFKX0DULL]HWČ/DGLVODYDD%RåtSRåHKQiQt
SURåLYRXURGLQX
 =DURGLþH&KXFKPRY\MHMLFKGČWLURGLþH/\ViNRY\V\QD]HWČ
 =DURGLþH9DOþtNRY\V\QDGFHU\DURGLQX3URåLYRXURGLQX%RåtSRPRFDRFKUDQX30DULH
 =DURGLþH6WUQDGRY\GČWLGXãHYRþLVWFL%RåtSRåHKQiQtDRFKUDQX30DULH
 3RPRFQLFHNĜHVĢDQĤSURåLYRXURGLQX
 =D0LURVODYD%DUWRãNXURGLþH&KURPiþNRY\D%DUWRãNRY\SRPRFDRFKUDQX%RåtSURåLYRX
 URGLQX
 =DIDUQtN\
 
 =D$ORLVH6WUQNXV\QD$ORLVHGYRMHURGLþHDMHMLFKGČWLD%RåtSRåHKQiQtSURåLYRXURGLQX
 =DQHPRFQp]IDUQRVWL
 =DURGLþH-DQDD9RMWČãNX6WUXKDĜRY\GDU]GUDYtD%RåtSRåHKQiQtDRFKUDQX30DULHSURåLYRX
URGLQX
 =D08'U,YDQDâYDFKD
 =D%RåHQX3ROiFKRYRX(YX-HGOLþNRYRXD%RåtRFKUDQXSURåLYRXURGLQX

 =DåLYpDþOHQ\åLYpKRUĤåHQFH]IDUQRVWL
 =D%HGĜLFKD0DFNDURGLþH]RERXVWUDQVRXUR]HQFHGXãHYRþLVWFLVSURVERXR%Råt
 SRåHKQiQtDGDU]GUDYtSURåLYRXURGLQX
 =D)UDQWLãND3WiþNDYQXND5DGHþNDD%RåtSRåHKQiQtSURåLYRXURGLQX
 =DIDUQtN\
 
 =D-RVHID-DQiþND YêURþt URGLþHVRXUR]HQFHD%RåtSRåHKQiQtSURåLYRXURGLQX
 =D08'U,YDQDâYDFKD
 =DURGLQX-XĜLFRYXD3DYOĤVNRYXSRPRFDRFKUDQX30DULHD%RåtSRåHKQiQtSURFHORXåLYRX
URGLQX
 1DSRGČNRYiQt]DYãHFKQ\SĜLMDWpPLORVWLSURURGLQX/LãNRYX(VWHĜiNRYXâHEiNRYX6NiORYX
D0DQLãRYXVSURVERXR%RåtSRåHKQiQt
 =D9RMWČãNX0DVDĜRYX YêURþt 3HWUD0DVDĜHGXãHYRþLVWFLGDU]GUDYtD%RåtSRåHKQiQtSUR
FHORXåLYRXURGLQX






=DâWČSiQD6WUQDGDMHKRRWFH/DGLVODYD-RVHID%DĜLQNXMHKRURGLþH]DGXãHYRþLVWFL
D%RåtSRåHKQiQtSURåLYRXURGLQX
=D6WDQLVODYD'LYRãH YêURþt~PUWtDQHGRåLWêFKOHW ]DURGLþH'LYRãRY\DMHMLFKV\QD
]DURGLþHâHEiNRY\MHMLFKV\Q\D%RåtSRåHKQiQtSURåLYRXURGLQX
=DIDUQtN\
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