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Láska léčí. Léčí ty, kdo ji dávají, i ty, kdo ji přijímají.
Karl Menninger
„Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému...“ (Řím. 8, 28)
V únoru 11., kdy vzpomínáme na Pannu Marii
Lurdskou, současně je také Světový den nemocných, který připomíná utrpení a nemoc jako všudypřítomnou veličinu lidského života. Utrpení
a nemoc jsou zlem, proti kterému vystupoval i Ježíš. Není Božím záměrem, aby člověk trpěl. Nemoc a utrpení do světa vstoupilo až odloučením
člověka od Boha. Ale Kristus se nám připodobnil
ve všem, také v utrpení a šel před námi až k bráně smrti, kterou svým vzkříšením otevřel – pro
každého z nás. A to je naše síla a naděje. Z této
síly můžeme čerpat v každodenním životě a nakonec i na cestě poslední.
Starý moudrý kněz rozjímá nad svým životem,
který mu připomíná cestu pouští. Že poušť není
jen jednotvárný písek, ale má své netušené krásy,
ví jen on sám. Když se ohlédne za sebe, vidí v písku vedle sebe vedoucí dvoje stopy. Ví, že ty jedny – bloudící, přešlapující, někdy hluboké, jindy

plytké – jsou stopy jeho. Podle nich poznává důležité okamžiky svého života. Když se rozhodoval pro kněžství, tvoří jeho stopy udusanou plošinku, protože dlouho přešlapoval na místě a bál
se vykročit dál. Když dostal jako mladý kněz
svou první farnost, jeho stopy nejsou téměř vidět,
jakoby letěl na křídlech. Zato teď jsou ty jeho stopy stářím a nemocí hluboké a vrávoravé. Ale téměř celou tu dobu vedle jeho stop vede pravidelná dvojice stop druhých – stop Božích. Kněz se
ohlíží, vzpomíná a rozjímá a nerozumí tomu, že
v několika místech – chvílích jsou stopy jen jedny. A byly to chvíle nejtěžší. Chvíle, kdy se naposled loučil se svou maminkou, chvíle, kdy těžce
pochyboval o svém kněžství, chvíle, kdy byl sám
a nemocný. „Pane, kde jsi tehdy byl, vždyť jsem
Tě tolik potřeboval a Tys mě nechal samotného.
A já po Tobě nikdy netoužil víc...“, tak zní jeho
modlitba. A najednou pochopil. Ten osamocený
pár hlubokých, pravidelných stop to nejsou stopy
jeho, ale stopy Boží. Bůh jej tehdy neopustil, ale
vzal ho do své náruče a notný kus cesty ho nesl.
Ať nikdy neztrácíme naději. Pán je nám vždy
nablízku.
P. Richard

Duchovní slovo
Svátost pomazání nemocných
Ti, kterým se zhoršil jejich zdravotní stav, nebo
mají před operací, či se ocitli v nebezpečí smrti,
mohou kromě zdravotnické pomoci také dostat
posilu od Boha pro duši i tělo. Je to pro člověka
věřícího velmi důležitá svátost. Kdo by nechtěl
mít v nemoci, utrpení takovou pomoc, jakou je
přítomnost a pomoc samotného Boha, který dává
život věčný? Svátost nemocných nenahrazuje lékařskou pomoc, ale doplňuje ji či přesahuje. Tak
jako se o tělo stará lékař, o duševní pomoc se stará sám Ježíš prostřednictvím této svátosti. Při
udělování této svátosti kněz maže nemocného
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olejem na čele a rukách a prosí za jeho uzdravení a vyprošuje pro něho posilu a úlevu. Jestliže nemocný, který přijal pomazání, znovu nabude zdraví, může v případě další těžké nemoci
tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost opakovat, jestliže nastane zhoršení. Svátost nemocných se uděluje kdykoli během
roku na požádání. Existuje i pravidelné hromadné udělování této svátosti nemocným každý rok
kolem 11. února, což je den památky Panny Marie Lurdské a zároveň SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH.

(1. Mojžíšova 50,20). Hledej tedy v neúspěších svého života Boží záměr, a začneš je vnímat
jako odrazové můstky k požehnání. „Hospodinův planoucí hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní záměry jeho srdce“ (Jeremjáš 30,24).
Bůh použije okolnosti, v nichž se dnes nacházíš,
aby tě posílil, přitáhl tě k sobě blíž a uskutečnil
ve tvém životě svou vůli.

Naše farnost dnes
Z farních matrik – leden 2019
Pokřtěni byli:
Šimon Poláček
Petra Anna Suchánková
Soﬁe Matějíčková
Pohřbeni byli:
Libuše Kostková, 90 let
Františka Skácelová, nedožitých 83 let
František Adamuška, 83 let

Pomazání nemocných

Když se zdá, že věci jdou špatným směrem
„… zde jsem se nedopustil naprosto ničeho,
zač by mě měli vsadit do jámy.“
1. Mojžíšova 40,15
Josef žil příkladným životem. Pro svého zaměstnavatele vydělal jmění, odolal sexuálním nabídkám šéfovy manželky a zůstal věrný Bohu. A co bylo jeho odměnou? Trest vězení bez naděje na podmínečné propuštění.
Od kdy vede cesta k úspěchu přes útesy? Od té
chvíle, kdy zlo vstoupilo do našeho světa. A dokud bude satan „obcházet jako lev řvoucí“ (viz 1.
Petr 5,8), bude mezi Božím lidem páchat spoušť.
Bude zavírat kazatele do vězení jako Pavla. Bude
vyhánět pastýře na odlehlé ostrovy jako Jana.
Bude postihovat Ježíšovy přátele nemocemi jako
Lazara. Ale jeho strategie se mu vždycky vymstí.
Uvězněný Pavel napsal své epištoly. Vyhnaný
Jan viděl nebe. Lazarův hrob se stal jevištěm,
na němž Kristus předvedl jeden ze svých největších zázraků. Vězení, kam zavřeli Josefa, se stalo jeho odrazovým můstkem do paláce, pro nějž
ho Bůh předurčil. Při pohledu zpět si mohl říct:
„Vy jste proti mně sice zamýšleli zlo, Bůh to však
zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby
zachoval při životě početný lid.“

Bylo:
Fatimská pobožnost
Týden modliteb za jednotu křesťanů
SMS v Otrokovicích
Koncert ZUŠ Brumov – Bylnice v kostele
Světové dni mládeže v Panamě
Triduum společenství modliteb matek
Modlitby za nenarozené děti a potřeby rodin
Setkání matek ve Šternberku
Bude:
11. 2. mše sv. v 8:00 hod. - udělování svátosti pomazání nemocných
13. 2. 16.00 Fatimská pobožnost
15. 2. Valentýnské setkání manželů a snoubenců
 2. 3. Modlitby za nenarozené děti a potřeby rodin
6. 3. Popeleční středa. Mše sv. v 7.30 a 17.00 hod.
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Z koncertu ZUŠ

těším, čím nás zase potěší a překvapí. V době Vánoc to bylo obzvlášť příjemné překvapení. Jejich
hudební výkony - ať zpěv nebo hraní na hudební
nástroje, byly vynikající!!!! Proto velký dík a chuť
do dalších nácviků všem členům a obzvlášť jejich vedoucím!!! A co kdyby se uskutečnil i koncert naší schóly, věřím, že by své fanoušky určitě měl .
RK

Sidonské okénko
Jedna ze skupinek Tříkrálové obchůzky

Pastorace farnosti v číslech - v roce 2018.
Pokřtěno bylo 35 dětí (loni 35).
Pohřbeno bylo 46 farníků (loni 56).
Sezdáno bylo 8 párů (loni 14).
K 1. sv. přijímání přistoupilo 41 dětí (loni 45).
Děkujeme.
Myslím, že můžeme za všechny uživatele komunikací poděkovat těm, kteří při letošní bohaté sněhové nadílce odklízeli sníh. Všem ze Služeb města a ostatním obětavcům, kteří udržovali
cesty průjezdné a chodníky průchodné i za cenu
práce v době, kdy my uživatelé ještě spíme. Naštěstí Pán Bůh ví o všem, co kdo dělá pro dobro
druhých i o tom, čeho si třeba nikdo ani nevšimne. Takže: Pán Bůh zaplať a požehnej i všechnu
Vaši další práci.
Redakce Farního měsíčníku.
Tříkrálová sbírka 2019
Sbirka proběhla v prvním lednovém víkendu.
Velké díky patří více jak 300 dobrovolníkům, kteří se zapojili a bez nichž by nebylo možné takovou
akci uskutečnit.
Poděkování patří všem,kteří naše koledníky přijali a obdarovali. Jak konkrétně budou vybrané ﬁnanční prostředky využity se můžete dovědět na
stránkách naší charity. Na území města Brumova
- Bylnice bylo celkem vykoledováno 136 419 Kč.
A to:
v Brumově - Bylnici
115 473 Kč
ve Svatém Štěpáně
8 522 Kč
v Sidonii
12 424 Kč
Tomáš Naňák
Poděkování
Tímto bych chtěla vyjádřit velkou pochvalu
a obrovský dík naší farní schóle - malé i velké. Jejich doprovázení dětské mše svaté po celý rok je
pro nás farníky již zažité a vždy se na nedělní mši

V Sidonii bylo:
Po celý rok byly slouženy mše svaté, a to vždy
každou sobotu. Dne 5.1.2018 se uskutečnila Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem sidonským občanům
a také z vlárské části, kteří patří do slovenské obce
Horné Srnie, že přispěli dobrovolnou částkou, kterou použije charita na dobrou věc. Byla vybrána
částka 9 600,-Kč. Dík patří všem koledníkům a jejich doprovodu.
Před velikonočními svátky jsme se scházeli
k modlitbě křížové cesty. V měsíci Královny máje
jsme se každý den scházeli na májových pobožnostech, které jsou v Sidonii již od dávných časů. Letos jsme se sešli i u kříže „Na Kopanicích“ a u obrázku Panny Marie na konci vesnice. Byla to závěrečná Májová pobožnost, po ní jsme si s dětmi u táboráku opekli špekáčky a něco smlsli.
V měsíci červenci proběhla rekonstrukce kuchyně. Delší dobu nás trápil stav naší kuchyně. Zachovalou kuchyňskou linku jsme dostali od jedné rodiny. Drobné vybavení do kuchyně nejen od sidoňáků, ale i od jedné rodiny chalupářů, kteří se aktivně zapojili do celé rekonstrukce. Největším problémem byla podlaha, jak na práci, tak i na ﬁnanční náklady. Tyto činily 3200,-Kč. Uhradili jsme je
z darů sidonských farníků na provoz naší kaple.
Děkujeme všem, kteří nám byli nápomocni.
Začátkem měsíce srpna pod vedením otce Richarda se opět sešly děti z celé farnosti k týdennímu pobytu pod názvem „babička a dědeček“. Tento
název byl asi proto, jak se máme chovat ke starým
lidem. Každý den byla sloužena mše svatá otcem
Richardem. Na jednu dopolední mši nemohl přijet,
tak ji odsloužil otec Marek Martiška z Nedašova.
Nikdo z nás, kteří jsme se této mše svaté zúčastnili,
si nepomyslil, že je v Sidonii otec Marek naposledy. Zemřel 20.8.2018. Děkujeme pánu Bohu za tak
lidumilného kněze. Stravu zajistila starší děvčata
scholy pod vedením pí. Pastierčinové a Ptáčkové.
Všem, kdo se o to zasloužili, patří velký dík.
Před oslavami 230 let založení Sidonie pár ochotných občanů se dalo do úklidu okolí kaple, zvonice
a okopání květinového záhonu až po pohostinství.
Za to jsme dostali ﬁnanční odměnu od strany BE-
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Mše sv. v Sidonii-při oslavě založení Sidonie

ZAP. Odměnu jsme použili na pohoštění brigádníků a pro potřeby naší kaple. Při oslavách založení Sidonie byla sloužena slavnostní mše svatá
otcem Richardem na návsi před pohostinstvím
u Pekařů za hudebního doprovodu paní varhanice Zdislavy Ďulíkové. Této mše svaté se zúčastnilo velké množství věřících domácích a celého okolí.
V měsíci říjnu jsme se scházeli při modlitbách
a prosili Pannu Marii Růžencovou za přímluvu
o Boží milosti. V prosinci sv. Mikuláš do naší
kaple přinesl nějaké sladkosti dětem, za což mu
poděkovaly modlitbou.
Na půlnoční mši svatou byl opět letos vypraven autobus. Zúčastnil se nás velký počet a přidalo se i několik občanů z Bylnice. Autobus byl
zaplacen bez doplácení, děkujeme. Ve svátky
vánoční byla mše svatá na Sv. Štěpána. S otcem
Richardem posluhovali i čtyři ministranti, což
byla u nás výjimka. V minulé době jsme měli
problém, aby byl aspoň jeden ministrant. Již delší dobu pravidelně chodí bratři Filip a Samuel
Poláčkovi. Na svátek Sv. Štěpána se k nim přidali bratři Krystínovi. Za to jim moc děkujeme.
Dík také patří jejich rodičům, že své děti vedou
cestou víry, jak slíbili při svátosti křtu. V dnešní době se na to často zapomíná. Při letošní mši
svaté na svátek Svaté Rodiny jsme si obnovili
svátost manželství.
Závěrem děkujeme všem dobrodincům, kteří
nám po celý rok přispívali podle svých možností na provoz kaple. Děkujeme také těm, kteří pomáhali při úklidu kaple a okolní zahrady. Dík
patří také všem našim kněžím, kteří nám usnadňují setkání s Bohem při mši svaté po celý rok.
Sidonští farníci

Skalní sanktuárium Božího milosrdenství
Ani ne 40km od Brumova-Bylnice vzniklo na Slovensku u obce Ladce na hoře Butkov ve Strážovské pahorkatině Skalní sanktuárium Božího milosrdenství. Co
bylo podnětem k jeho výstavbě? V roce 2012, když otec
Elias Vella s doprovodem navštívil kamenolom na hoře
Butkov, po modlitbě zazněla věta: „Postavte na této hoře
kříž!“ Ing. A. Barcík, ředitel Povážské cementárny Ladce přijal tuto větu jako prorockou výzvu a za rok, na svátek Povýšení sv. kříže byl v kamenolomu ve výšce 584
m.n.m postaven a posvěcen monumentální 12m vysoký
kříž. Kříž – symbol křesťanství a znamení milosrdné lásky Boha k člověku. Pater E. Vella v přesvědčení, že postavením kříže se začíná realizovat Boží plán, přišel na tuto
slavnost 14. 9. 2013. A opravdu to byl začátek.
V roce 2014 byl požehnaný památník sv. Jana Pavla
II., v roce 2015 byl požehnán památník sv. sestry Faustiny. V roku 2016, který byl papežem Františkem vyhlášen rokem Božího milosrdenství, byl dokončen v obci
Ladce nový kostel zasvěcený Božímu milosrdenství.
V témže roce byla posvěcena kaplička Božího milosrdenství na hoře Butkov a požehnána Křížová cesta instalovaná podél cesty k sanktuáriu na 11. poschodí kamenolomu. V květnu loňského roku byla na hoře Butkov postavena socha Panny Marie, naší milosrdné Matky, v nadživotní velikosti.
Celý areál na hoře Butkov postavila Povážská cementárna, a.s. Ladce, v jejichž duchovních aktivitách ji podpořili i její zahraniční partneři: stavební společnost Berger Holding z Passau a polská firma Zibet Myszlenice,
která např. sponzorovala obraz Božího milosrdenství
do kaple.
Kéž je Skalní sanktuárium Božího milosrdenství
místem, kde jednotlivci, rodiny nebo i farnosti prožijí Boží dotek, najdou pravé životní hodnoty a pokoj srdce.
TeM.
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Svatí

Svědectví

Svatý Valentin - neohrožený přítel Boží
Svátek 14. 2.
V Římě byl knězem za panování císaře Claudia
II. Gothica (268-270) a původně byl dle legendy
lékařem. Podle císařova názoru ženatí muži prý
v armádě nepodávali tak dobré výsledky jako svobodní a z toho důvodu budoucím vojákům zakazoval vstup do manželství. Valentin však zamilované
tajně sezdával. Odtud může pramenit vztah k svátku zamilovaných.
Za to a hlavně pro svou víru byl předveden před
císaře, aby se zodpovídal ze všeho, co konal pro
svůj vztah k Bohu. Když se ho císař zeptal proč neuctívá římské bohy, dle legendy odpověděl: „Tito
bohové jsou samá nečistota a hřích. Jen Kristus je
pravý Bůh a pakliže mu uvěříš, bude tvá duše spasena a ty zvítězíš nad nepřáteli.“ Císař by se snad
nechal i přesvědčit, zejména když byl zároveň
utvrzován v tom, že křesťané nejsou nepřátelé říše
a že Valentin k němu a ke všemu lidu chová upřímnou lásku. Ale pro císařovo okolí tomu bylo jinak.
Císař předal Valentina náměstkovi a ten jej odevzdal soudci Asteriovi, aby zatím zůstal ve vazbě.
Valentin se tam modlil za soudcovo obrácení a ten
přišel, aby Valentina vyzkoušel. Dle legendy mu
řekl: „Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři opět dá zrak.“ Valentin přiložil svou dlaň na oči
nevidomé a modlil se. Dívka pak znovu spatřila
světlo. Protože začala vidět, Asterius s celou rodinou uvěřil v Krista a požádal o křest. Valentin je
před křtem naučil pravdám víry a potřebným znalostem.
Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení soudce
se roznesly po městě. Křesťané se radovali, pohany pojal hněv a zaútočili na soudcův dům. Valentina vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem.
Císař Claudius se vyloženě nestavěl jako nepřítel
křesťanů, ale přesto dopouštěl jejich pronásledování.
Martyrologium (seznam svatých) uvádí sv. Valentina jako kněze a mučedníka; ověřené je místo
jeho smrti (Flaminijská cesta), ale doba smrti není
přesně známa.
Valentin vynikal ve skutcích milosrdné lásky
a byl Božím přítelem, protože konal to, co chtěl Ježíš (srov. Jan 15,14).
Také pro nás platí, že jsme Ježíšovi přátelé, budeme-li činit to, co nám v evangeliu přikazuje. Pak
poneseme ovoce a Otec nám dá, oč ho v Kristově
jménu poprosíme, podobně jako splnil prosbu sv.
Valentina, když se modlil nad slepou dívkou.
Je patronem: mládeže, cestujících, včelařů, přimlouvá se za dobrý sňatek a je vzýván proti moru.

Shoda náhod
Všichni to považují za zajímavou shodu náhod, ale mně to přijde jako Boží pohlazení, jako
potvrzení faktu, že když své (i zcela malé a nevýznamné) záležitosti svěřím Pánu Bohu, Bůh
se postará.
Minulý rok jsme s maminkou a sestrou vyrazily jako každoročně na poznávací „dámskou“ dovolenou. Tentokrát byly vybrány Vysoké Taury – nejvyšší část rakouských Alp. Celý
pobyt byl organizován cestovní kanceláří, program naplánovaný od rána do večera. Dopravu mezi jednotlivými zajímavostmi zajišťoval
po celý den autobus cestovní kanceláře. Protože do termínu zájezdu patřila sobota i neděle,
předem jsem si na internetu vyhledávala stránky farností a možnosti mší svatých v dané obci
a okolí. Jenže webové stránky byly buď neaktuální nebo nefunkční, zkrátka nikde nic...Po delším marném hledání jsem zanechala snažení
ve smyslu hesla: Udělám, co mohu, zbytek svěřím Bohu.
Přišly plánované dny volna. Počasí nám přálo, zasněžené vrcholky, soutěsky, vodopády,
nadšení nad přírodními krásami neznalo mezí.
Jediné, co mi kazilo celkový dojem, byla pravděpodobná neúčast na nedělní mši sv. - a vůbec mi
to nebylo jedno.
V sobotu večer přijíždíme na ubytování. Průvodce něco vysvětluje – bydlíme jinde, než bylo
původně plánováno. Vystoupím z autobusu a –
kostel, katolický. Je asi 100 m od ubytování. Je
sobota 18.45. Čas bohoslužby s nedělní platností – 19.00 hodin. Nemůžu uvěřit vlastním očím.
Průvodce ještě hlásí, že v 19.00 se podává objednaná večeře. Co naplat, pro mě je to jasné – mše
sv. má přednost, o večeři tentokrát ráda přijdu.
Ale i tak – postupně mi to dochází: mohli jsme
bydlet kdesi vysoko v kopcích mimo obec, mohli jsme po nabitém programu přijet kdykoli, ale
„shodou náhod“ vše vyšlo. Nebo viděno z jiného úhlu pohledu: Pán Bůh mi to prostě zařídil.
A co jako epilog? Celá šťastná, že to tak dopadlo, jdu zhruba za hodinu z bohoslužby zpět
k hotelu. V jídelně je nezvyklý ruch. Co to? Moji
spolucestující stále sedí u stolů a hladově konzumují... Náhodou ve stejný čas jako oni se do hotelové restaurace nahrnula i jiná velká skupina
a něco se zadrhlo v kuchyni. Celý náš zájezd čekal skoro hodinu – tutéž dobu, co já jsem byla
v kostele, než se začalo podávat jídlo… A tak mi
jako bonus Pán Bůh zařídil i večeři.
Lenka
Časopis Milujte se! 48. číslo
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Z historie
Rok 1955-1958
Na Bílou Sobotu o 17. hod. konala se slavnost
VZKŘÍŠENÍ za veliké účasti věřících. Průvod šel
kolem náměstí. Naposled.
V neděli 12/6 konal se průvod Božího Těla
ke čtyřem oltářům na náměstí.
V tomto roce bylo pokřtěno v našem kostele 97
dětí, pohřbeno 40 farníků a sezdáno 36 manželských párů. Sv. přijímání podáno 16.750.
1956
Podle nové úpravy bohoslužeb Svatého týdne průvod Vzkříšení se už nekonal. Byly zavedeny 2 nové svátky: SVATÉHO JOSEFA, dělníka: 1.
května a PANNY MARIE KRÁLOVNY: 31. května. – V neděli 3. června za velké účasti konal se
průvod Božího těla kolem náměstí. Jak obvykle
za doprovodu dvou dechových hudeb, z Brumova a z Bylnice. – Na faře dány nové hlavní dveře. V červenci opravena kaplička v Návojské ulici. K vánocům pořídili farníci nový velký koberec
k hlavnímu oltáři.
Správu farního hřbitova podle nařízení ministerstva zdravotnictví převzal Místní národní výbor v Brumově dne 3. prosince 1956. Hřbitov zůstává sice majetkem farního kostela (farní obce),
ale místní národní výbor jej bude spravovat.
V kostele bylo sezdáno 37 manželských dvojic,
pokřtěno 109 dětí a pohřbeno 41 farníků. Sv. přijímání podáno 14. 910.

Z liturgie
10. 2. 2019 5. neděle v mezidobí
„Nechali všeho a šli za ním.“
1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8
2. čtení: 1Kor 15,1-11
Evangelium: Lk 5,1-11
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé
se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která
patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když
přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme
nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to
udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim
sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům
v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli.
Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon

Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane,
odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se
ho totiž úžas - a také všech jeho společníků - nad
tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových
synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška
budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali
všeho a šli za ním.
Ozvěna slova:
Každý z nás jako dítě zakoušel lásku, přísnost
a nároky svých rodičů. Pokud jsme žili v harmonické rodině, zakoušeli jsme bezpečí, které dává
láska maminky a trochu odlišný charakter lásky
tatínkovy. I ten dával pocit bezpečí, ale jeho lásku jsme si museli do velké míry zasloužit. Zakusili jsme, že jen tehdy, pokud splníme tatínkovo
očekávání, můžeme od něj čekat něco dobrého
a naopak, nesplníme-li to, pak to pocítíme. Tato
zkušenost se v našem životě prohlubovala ve škole, v práci, v manželství. Není tedy divu, že ji přenášíme i na svůj vztah k Bohu, kterého nazýváme
Otcem. Domníváme se, že i jeho lásku, náklonnost a pozornost si musíme zasloužit. Ale je tomu
skutečně tak? Člověk, který zažije zkušenost Boží
velikosti, je ochromen a zděšen. Následkem pak
cítí svoji malost, nedokonalost, hříšnost a sepětí s hříchem. Ale Bůh nám v naší malosti přesto podává ruku jako první a zve nás ke spolupráci. Petr je také nejdříve Ježíšem obdarován nečekaným úlovkem ryb a teprve potom, ve světle tohoto daru, poznává svou hříšnost. Pán si nepotřebuje vybírat jen to, co je „čisté“. Neodvrací se
od Petra, naopak pozve ho k následování a svěřuje mu své poslání: „Neboj se! Od nynějška budeš
lovit lidi.“ Jistě jsme něco takového pocítili sami,
že když nás Bůh obdaroval svou přízní, dostali
jsme chuť k obrácení. Poznali jsme svou hříšnost
a začali ho hledat. Je třeba si neustále uvědomovat, že Bůh je někdo zcela jiný, než je či byl náš
tatínek, než jsou druzí lidé. On je Bůh a má vždy
jako první iniciativu projevit svou lásku. Jeho láska není odměnou, ale darem.
17. 2. 2019 6. neděle v mezidobí
„Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči!“
1. čtení: Jer 17,5-8
2. čtení: 1Kor 15,12.16-20
Evangelium: Lk 6,17.20-26
Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil
s hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského
pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl:
„Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť
budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete,
neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás
budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého
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středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den
a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť
stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale
běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení.
Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali
jejich předkové k falešným prorokům.“
Ozvěna slova:
Blahoslavenství neplatí pouze pro chudé, ale
především pro ty, kdo následují Pána jako chudí.
Proč? Protože mu chtějí být blízko. A proč? Protože poznali, že u něho je největší bohatství. Jejich
Mistr byl stále na cestě, a proto si nemohli dovolit
„tahat“ s sebou velké batohy. To je pro nás symbolem toho, že pokud chceme kráčet za Ním, musíme jít nejen bez vnitřní připoutanosti k majetku,
ale také se vzdát dalších věcí, které nám překáží
v cestě za Ježíšem. Vzdejme se touhy sami, vlastními silami si zabezpečit život. Buďme velkorysí, důvěřujme Bohu a chtějme to největší bohatství, které nemůže dát svět. Chtějme poznat Krista, důvěřovat Mu a být mu blízko.
Slovo Boží v liturgii:
24.2 2019 7. neděle v mezidobí
1. čtení: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23
2. čtení: 1Kor 15,45-49
Evangelium: Lk 6,27-38
3. 3. 2019 8. neděle v mezidobí
1. čtení: Sir 27,5-8(rec.4-7)
2. čtení: 1Kor 15,54-58
Evangelium: Lk 6,39-45

Úmysly apoštolátu modlitby - únor
Všeobecný úmysl - za velkodušné přijetí obětí
nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl - ať je naše víra pro hledající
pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.

Mše sv. v Sidonii
16. 2. Za Josefa Zůbka
23. 2. Za rodiče Františku a Josefa Kostkovy, dceru
Libuši, zetě Juliána a vnuka
Tomáše
2. 3. Za rodiče Marii a Františka Mynářovy
9. 3. Za rodiče Věru a Miroslava Kostkovy
16. 3. Za Josefa Nedavašku a dceru Janu

Nìco pro zasmání
 Přijde chlap do masny a pozdraví: „Čest
práci!“ Je na řadě. Co si přejete, ptá se prodavač. Kilo bůčku. Prodavač mu jej podá
a říká: 22 korun. Objednává dále. Dvě kila
hovězí zadní. Prodavač: 48 korun. V tom se
velice vehementně ozve zákazník, co nakupoval před ním. Pane vedoucí, co to má znamenat, já jsem platil za kilo bůčku 90,- korun. A za 2 kila hovězího skoro 500,- korun.
Na to mu prodavač odpoví: Jo pane, starý pozdrav, starý ceny!
„Tohle byla báječná jednohubka, milostivá, ostrá jako meč,“ chválí host novoročního
rána paní domu. „Bohužel, pane, to byla drátěnka na nádobí!“
 „Mamíííí, mně ten guláš nechutnáááá“,
brečí Pepíček. „Mlč a jez, za dvacet let budeš vyprávět manželce, jaká jsem výtečná
kuchařka.“
 Někdo se ke mně včera v noci vloupal
a hledal peníze. Tak jsem se probudil a hledali jsme spolu... marně.
Otec čte synovu žákovskou knížku: „Matematika pět...“ Prásk synovi jednu facku.
„Čeština pět...“ Prásk mu druhou facku.
„Zpěv jednička...“ Prásk mu další facku...
Syn: „Ale jak to? Vždyť jsem měl jedničku!“
Otec naštvaně prohodí: „Tak tobě bylo
po dvou pětkách ještě do zpěvu?!“
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Úmysly mší svatých na měsíc únor – březen 2019
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