9. 2. 2020
5. neděle
v mezidobí
Číslo: 3
Ročník: 25
to uvěřit v Ježíše a otevřít se pro Jeho evangelium.
Vstoupit s Ním do vztahu a začít Ho poslouchat, a pak
i následovat. Znamená to vzít vážně to, co pro nás
Bůh udělal a dělá skrze svého Syna. Kdo se nechá
uchvátit Kristem a věří Mu, samozřejmě změní také
svůj pohled na celý život, změní žebříček hodnot,
projde očistou, ale to, čím má začít, je uvěřit, že přišel
Někdo, kdo může změnit můj život.
Požehnaný čas postní doby přeje a v modlitbě
vyprošuje
P. Richard

Duchovní slovo
,, … čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15)
Drazí farníci,
,,Obnova člověka se uskutečňuje skrze obrácení
a příklon k Bohu. Jde o celoživotní proces“.
(P. Hans Buob)
Za dva týdny na Popeleční středu vstoupíme
do doby postní. Pro většinu věřících je tato doba
spojena s představou odříkání, což ale není to
podstatné, o co v době postní jde. To nejdůležitější
s čím je dobu postní třeba spojovat, je obrácení.
Někteří věřící berou výzvu k obrácení na lehkou váhu,
jelikož se domnívají, že jsou obrácení, protože věří
v Boha. Pouhá víra v Boha však není ještě znamením
obrácení. I věřící může žít bez Boha a pro klid svědomí
jen plnit,,náboženské povinnosti“. Jak tedy rozumět
výzvě k obrácení? Ve Starém zákoně slovo obrácení
znamenalo vrátit se zpět k Hospodinu, znamenalo
to zvolit opačný směr cesty, návrat k Hospodinově
smlouvě, kterou vyvolený národ přestal dodržovat.
Obrácení bylo prostředkem a podmínkou spásy, bylo
nárokem na změnu života, aby věřící mohli přijmout
milosti.
S příchodem Ježíše Krista slovo obrácení dostalo
nový význam. V Ježíši Bůh sám přišel, aby nás spasil.
Přišel bez našich zásluh. V Ježíšových ústech slovo
obrácení neznamená na prvním místě něco opustit,
ale vejít do království Božího, které je zde, znamená

Má nemoc a utrpení nějaký smysl? Nemá!
Ale může mít. Úvaha k světovému dni
nemocných 11. 2. Datem světového dne nemocných
byl zvolen právě 11. únor. Tedy období vrcholící
zimy, kdy je organismus po zimě vyčerpaný a více
zranitelný. Zároveň je 11. únor svátkem „Panny
Marie z Lurd“, kde se setkávají nemocní z celého
světa. „Světový den nemocných“ připomíná
utrpení a nemoc jako všudypřítomnou veličinu
lidského života. Veličinu, se kterou si ani jako
křesťané mnohdy nevíme co počít. Proto ji někdy
podvědomě ze své mysli buď vytlačujeme, nebo
„z nouze děláme ctnost“ – prohlašujeme utrpení
jako od Boha seslané k naší nápravě. Utrpení
a nemoc jsou ale zlem, proti kterému vystupoval
i Ježíš. Není tedy Božím záměrem, aby člověk
trpěl. Trápení do světa vstoupilo až odloučením
člověka od Boha!
Pravdou ale je, že až právě v utrpení, nemoci
a slabosti mnohdy člověk zahlédne důležité
a podstatné věci. Zahlédne pravdu o sobě, svých
blízkých i o podstatě života. Jedině v tom může
mít – a asi má utrpení svůj zprostředkovaný
význam. Asi až v utrpení lze pochopit i to, že
Kristus se nám připodobnil ve všem, že šel před
námi až k bráně smrti, kterou svým vzkříšením
otevřel. Pro nás. Máme tedy naději!
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Naše farnost dnes
Z farních matrik – leden 2020
Pokřtěni byli:
Šimon Peter Kristín
Pohřbeni byli:
Radomír Hudeček 56 let
Otilie Tulpová 90 let
Jarmila Zimáčková 91 let
Anežka Fritschková 80 let
Marie Vaculíková 94 let
Marie Staníková 87 let
Libuše Hrnčiříková 62 let
Bylo:
Fatimská pobožnost
 Přednáška p. Aleše Naňáka,,Zajímavé okamžiky
z dějin farnosti Brumov-Bylnice“
Mše sv. ve stacionáři
Uvedení Páně do chrámu – Hromnice, v 10.30 hod
představení žáků 3. ročníků, kteří se připravují k 1. svaténu přijímání
Svatoblažejské požehnání
Hromniční pouť matek do Šternberka
Chvály v kostele sv. Václava
Bude:
11. 2. Den nemocných - udělování svátosti pomazání nemocných v našem kostele při mši sv. v 17.00 hod.
13. 2. Fatimská pobožnost v 16.00 hod.
18. 2. Mše sv. ve stacionáři v 9.30 hod.
21. 2. Valetýnský večer pro manžele a snoubence,
po mši sv., večeře pro přihlášené
26. 2. Popeleční středa - přísný půst, mše sv. v 7.30
a 17.00 hod.
Začátek postní doby – křížové cesty
7. 3. Modlitby za nenarozené děti a potřeby rodin
Střípky z historie naší farnosti
Ve čtvrtek 16. 1. v 18 hodin plné „orlovně“ historik
PhDr. Aleš Naňák, který žije v Návojné a pracuje
na Krajském úřadě ve Zlíně, úžasně poutavě povídal
o historii naší farnosti. Vybral příběhy zvláště některých
kněží, kteří tady působili od 17. do začátku 20. století.
Vůbec to nebyla suchá historie, ale přímo dramatické
události. Myslím, že všichni přítomní odcházeli
spokojeni a obohaceni o nové, zajímavé poznatky.
Při ukončení jsme se spontánně dohodli, že bude
následovat pokračování, protože dějiny farnosti jsou
dlouhé a pan PhDr. Naňák nás ujistil, že zajímavostí,
se kterými nás může seznámit, je ještě mnoho. Kdo
na přednášku přišel, určitě nelitoval a vy, kteří jste
nebyli, máte možnost přijít příště. Nakonec srdečné
poděkování otci Richardovi, který akci inicioval.
teM.

Sidonské okénko
Rok 2019 v Sidonii
Po celý rok byly slouženy mše svaté, a to vždy v sobotu.
Před velikonočními svátky jsme se setkávali k modlitbě
křížové cesty. V měsíci Královny máje jsme se každý
den scházeli na májových pobožnostech. Letos jsme
se sešli i u kříže „Na Kopanicích“. Při poslední májové
pobožnosti děti dostaly sladkou odměnu.
Začátkem měsíce srpna pod vedením otce Richarda
se opět sešly děti z celé farnosti k týdennímu pobytu pod
názvem „Labyrint“. Tento název byl asi proto, jak se má
mládež chovat a pomáhat si navzájem. Mše svatá byla
sloužena podle možností otce Richarda. Na mši svatou
chodili i sidonští farníci. Stravování zajišťovala paní Pastierčinová, Ptáčková i se svojí dcerou Aničkou. Prostě:
„pomohl, kdo mohl“. Na další týdenní pobyt nastoupili 11. 8. 2019 ministranti z brumovské a nedašovské farnosti. Mši svatou za nimi přijel odsloužit i otec Petr Káňa
z Návojné.
V měsíci říjnu jsme se scházeli při modlitbách a prosili
P. Marii růžencovou za přímluvu o Boží milosti.
Na podzim byly snížené stropy nejprve v místnosti, kde
se konají schůze, volby a jiné kulturní akce. Zanedlouho
poté se snižovaly stropy v kapli. Touto cestou bychom
chtěli moc poděkovat MěÚ Brumov-Bylnice. V zimě to
jistě pomůže ke snížení nákladů na energie.
Dne 6. 12. 2019 bylo rozsvěcování vánočního stromku
s mikulášskou nadílkou pro děti.
Na půlnoční mši svatou byl zajištěn autobus společnosti Vanado, který nám zařídil otec Richard.
Za což mu děkujeme i ochotnému panu řidiči. Ze Sidonie jelo dvacet čtyři občanů, přidalo se k nám dost
farníků z Bylnice. Ve svátky vánoční byla v Sidonii
mše svatá na sv. Štěpána. S otcem Richardem posluhovali i čtyři ministranti - bratři Poláčkovi, Krystínovi a čekatel na ministranta František Kolínek. Tímto jim moc děkujeme. Na závěr mše svaté vyzkoušel
otec Richard ministranty a jiné děti jak poslouchaly
kázání. Odpovídaly správně, za což dostaly sladkou
odměnu ze stromečku. Při této mši svaté byla vyhlášena sbírka na rekonstrukci vnitřních dveří. Na tuto
sbírku můžou farníci přispívat do kasičky u jesliček
až do Hromnic. Všem dárcům předem děkujeme. Při
letošní mši svaté na svátek Svaté rodiny jsme si obnovili svátost manželství.
Dne 4. 1. 2020 se uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Děkujeme všem sidonským, občanům a také z vlárské
části, kteří patří do slovenské obce Horné Srnie, že
přispěli částkou, kterou použije charita na dobrou věc.
Bylo vybráno 12 424 Kč. Dík patří všem koledníkům
a jejich doprovodu.
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
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Charita
Tříkrálová sbírka 2020
V prvním lednovém víkendu letošního roku
proběhla v našem regionu tradiční Tříkrálová sbírka.
Velké díky patří více jak 320 dobrovolníkům, kteří se
zapojili a bez nichž by nebylo možné takovou akci
uskutečnit.
Poděkování patří všem, kteří naše koledníky přijali
a obdarovali. Jak budou vykoledované prostředky
využity, stejně tak to, jak dopadlo letošní koledování,
můžete sledovat na stránkách naší Charity.
Mgr. Tomáš Naňák, ředitel Charity Val. Klobouky
Přehled výsledků koledování v jednotlivých
obcích na území Charity Valašské Klobouky:
Valašské Klobouky
131.485,Lipina
10.455,Smolina
13.740,Tichov
10.880,Poteč
33.972,Študlov
21.776,Lačnov
42.299,Valašské Příkazy
20.823,Mirošov
3.155,Brumov-Bylnice
131.332,Svatý Štěpán
11.900,Sidonie
12.661,Návojná
21.795,Nedašov
59.929,Nedašova Lhota
33.735,CELKEM
559.937,Charita Valašské Klobouky oznamuje, že v měsíci únoru začíná poskytovat novou službu. Jedná se
o Domácí zdravotní péči. Podstatou služby je poskytování odborné zdravotní péče v domácím prostředí,
která je indikována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici. Je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Ošetřovatelskou službu zajišťují diplomované zdravotní sestry, které pracují samostatně bez odborného dohledu, celoživotně
se vzdělávají a spolupracují jak s praktickými tak odbornými lékaři.

Cílem službyy je umožnit lidem v době nemoci
a snížené soběstačnosti zůstávat ve svém vlastním
sociálním prostředí a zachovat nebo zlepšit kvalitu
jejich života, a co nejvíce oddálit jejich umístění
v nemocnici nebo ústavním zařízení.
Nejčastější úkony služby:
- podání léků
- aplikace injekcí, inzulinu, infuzní terapie
- kontrola zdravotního stavu
- měření fyziologických funkcí / krevního tlaku, pulzu,
tělesné teploty/
- odběry biologického materiálu /krve, moče, sputa,
stolice/
- ošetření a převazy různých defektů
- ošetření stomií
- péče o drény, žaludeční sondy, močové katetry
- cévkování, očistné klyzma
- rehabilitační ošetřovatelství, kondiční a dechová
cvičení, nácvik sebepéče a soběstačnosti, aktivizace,
pohybová edukace
- edukace rodinných příslušníků v péči o nemocné
Bližší informace naleznete na webových stránkách
www.valklobouky.charita.cz, nebo na tel. číslech
732 804 128 a 739 524 368.
Svátost pomazání nemocných
„Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené
církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho
olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou
zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne a jestliže se
dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.“ Jak 5, 14 – 15
Křesťan může (a má) tuto svátost přijmout, když
se dostává do nebezpečí smrti pro nemoc, stáří, před
závažným chirurgickým zákrokem apod. Pokud
možno by měla předcházet osobní zpověď. Svátost lze
přijmout opakovaně.
Pomazání nemocných uděluje kněz – maže
posvěceným olejem čelo a ruce nemocného a modlí
se k tomu určenou modlitbu.
Touto svátostí se uděluje zvláštní milost, která
spojuje s Kristovým utrpením, dává útěchu, posilu
a odvahu snášet obtíže nemoci a stáří, dává dle
Boží vůle i uzdravení a odpuštění hříchů, jestliže je
nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání. A vždy
připravuje na přechod do Otcova domu.
Každý pokřtěný by měl nabídnout člověku, který
je ohrožený smrtí – pro stáří, nemoc, nebo třeba při
nehodě, úrazu – přivolání kněze, který může svátost
pomazání nemocných udělit.
Dle KKC zpracovala teM.
Hospicová péče
Hospicová péče je určena lidem nevyléčitelně
nemocným, kdy byla ukončena léčba vedoucí
k uzdravení, kdy se uplatňuje léčba paliativní.
Díky MUDr. M. Svatošové se u nás po roce 1989
začaly budovat hospice, zdravotnická zařízení,
ve kterých se nedbá jen o tělesnou stránku člověka,
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ale také o jeho potřeby psychické, sociální, duševní
a duchovní. Vše je založeno na křesťanských
hodnotách. Pracovníci hospiců vlastně doprovázejí
své klienty až na konec jejich života, do věčnosti
a starají se i o pozůstalé.
V současné době vedle hospiců lůžkových už několik
roků fungují i hospice domácí (mobilní). Rovněž
domácí hospice poskytují služby lidem nevyléčitelně
nemocným, ale mimo to i jejich rodinám, které se
rozhodnou pečovat o své blízké doma. Tyto domácí
– mobilní hospice poskytují své služby 7 dní v týdnu,
24 hodin denně.
Všestranně pomáhají rodině zvládnout péči
o dlouhodobě nemocného a umírajícího v jejich
domácím prostředí. Služba je bezplatná.
Cílem je ulevit od bolesti a dalších tělesných
a duševních obtíží, paliativní péče. V rámci služeb
poskytují kompenzační pomůcky, terénní odlehčovací
službu, kurzy pro pečující, poradnu pro pozůstalé
apod.
V našem regionu poskytují své služby dva lůžkové
hospice.
Je to „Citadela“ - lůžkový hospic ve Valašském
Meziříčí. Provozovatelem je Diakonie Českobratrské
církve evangelické. Kontakt : 571 629 084
,,Hospic Hvězda Zlín – Malenovice“ - je lůžkové
nestátní zdravotnické zařízení. Kontakt: 577 113 541
Domácích hospiců je sice několik, ale pro větší
vzdálenost je jejich působnost dosti omezena.
Jsou to:
„Strom života“ - mobilní hospic, jehož hlavní
centrum je v Novém Jičíně, vedlejší pracoviště mají
na více místech a poskytují své služby i v našem
regionu, protože mají své pracovníky např.
i ve Slavičíně. Z uvedených je jediný, který pečuje
i o děti. Kontakt : 553 038 016
„Most k domovu“ - domácí hospic jehož
provozovatelem je Centrum pro léčbu bolesti
a paliativní medicína. Působí do 30 km od Zlína, sídlí
ve Štípě.
„Antonínek“ - domácí hospic, provozovatel Charita
Uherské Hradiště; působí na Hradišsťku a Brodsku.
„Devětsil“ - domácí hospic ve Vsetíně. Zřizovatelem
je Diakonie ČCE. Působnost do cca 25 km od Vsetína.
Službu Devětsilu využila a vysoce si ji cení jedna naše
farnice. Kontakt: 571 420 617
Hospice jsou zařízení, kterých si člověk musí vážit,
být vděčen všem těm, kteří je zakládali a kteří v nich
pracují. Doprovázet umírající, věnovat se pozůstalým,
to je velmi náročné zvláště v naší současné společnosti,
kde smrt je tabu, lidé ze své mysli vytěsňují závěr
svého života. Hospice a jeho pracovníci rozhodně
působí pozitivně tím, že do vědomí společnosti
přinášejí poznání, že umírání a smrt jsou součástí
našeho života. Kéž osloví aspoň některé lidi natolik,
aby začali přemýšlet o smyslu svého života a případně
našli i vztah k Bohu.
teM

K zamyšlení
Popeleční středa - začátek postní doby
Už samotné slovo „půst“ v nás může vyvolávat
smíšené myšlenky, pocity a někdy i vnitřní odpor.
Pro nás křesťany má ovšem hlubší význam. Přísný
půst, tedy půst od masa spojený s půstem újmy je
jen 2x v roce, a to na Popeleční středu a Velký pátek.
Těmito dny je ohraničena doba postní a během této
doby se připravujeme na největší křesťanské svátky.
Půst nemá být jen nějakým druhem výkonu. Musíme
si být vědomi našich omezení, vlastních hranic a je
třeba zachovávat „zdravou míru“.
Především má mít půst duchovní rozměr. Důležité
je si uvědomit, co ve svém životě chci s pomocí Boží
změnit či proměnit a je to jen na naší kreativitě
a nápaditosti. Tak třeba můžeme během postní doby
omezit, nebo úplně vynechat dívání se na televizi
(aspoň jediný den), nebudeme brouzdat po netu,
hrát hry, mobil budeme používat jen na důležité
telefonování, omezíme nebo úplně přestaneme kouřit,
pít kávu nebo alkohol, jíst sladkosti …
Půst tedy není myšlen jen jako půst od jídla, ale
snažíme se odříct si to, co je v našem životě zbytečné,
co mohu postrádat, co mě v duchovním rozvoji
brzdí, i přesto že to není závadné nebo hříšné. Čas,
který takto vyšetřím, můžu věnovat četbě Bible nebo
duchovní literatury, modlitbě, účasti na mši svaté,
účasti na křížové cestě, návštěvě nemocného apod.
Náš kostel sv. Václava
Nic se nedělá samo od sebe. Mnohdy si ani
neuvědomujeme, kolik času a úsilí během roku stojí
naše bratry a sestry, abychom měli v našem kostelíku
vše uklizeno a nazdobeno. Aby se naše oči mohly
kochat krásnou květinovou výzdobou, nově oděným
pražským jezulátkem a jinak “běžným, neviditelným“
úklidem, jako je vysávání, utírání prachu, praní, žehlení,
uklízení kolem kostela,…Prostě, aby byl náš,,kostelík“
připraven na každou příležitost celého roku.
Těm, kteří se na tom všem podílejí patří náš velký
dík, obdiv a taky prosba pro nás ostatní. Buďme i my
všichni nápomocni. Třeba tím, že po nás v lavicích
nebudou zůstávat použité kapesníčky a jiné věci,
které tam nepatří. Věříme, že i těmito maličkostmi
přispějeme ke kráse našeho kostela.
Poděkování muzikantům
Již druhým rokem na svátek sv. Štěpána v roce 2019
byl v našem kostele vánoční koncert Brumovjanky
a jejich hostů. Děkujeme Vám za krásnou vánoční
pohodu a nádherné písničky. Když se nesla píseň
“o koních do nebe“ pro Vaše zesnulé kamarády
muzikanty nejedno oko se zalesklo.
Jak říkal otec Richard velké PÁN BŮH ZAPLAŤ!
Fm
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„To je moje žena!“ A po chvilce ticha dodal: „Dříve,
než jsem přišel sem, ona se o mne tajně starala, jak
uměla nejlépe. Jedna zdravotnice jí dala mast. Každý
den mi potírala mastí tvář, zachránila malou část,
která jen tak tak stačila k tomu, aby mě tam mohla
políbit... Ale stejně to všechno nebylo k ničemu.
Nakonec mě přece odvezli sem. Ale moje žena mě
následovala. Když ji každý den znovu spatřím,
uvědomuji si, že právě ona mi dává jistotu, že dosud
žiju. A pro ni ještě žiju rád.“
Převzato z www.pastorace.cz

Z historie
Vánoční koncert brumovských muzikantů

Svědectví
Úsměv za svítání v táboře malomocných
Raoul Follereau pracoval v táboře malomocných
na ostrově v Paciﬁku a podal o tamějších poměrech velice
burcující svědectví. Bylo to něco nepředstavitelného.
Hrozné rány, strašlivě znetvoření lidé, vlastně už jen
chodící mrtvoly, všude beznaděj, zlost, zuřivost.
A přece si uprostřed tohoto zmrzačeného světa
uchoval jeden nemocný stařec překvapivě zářivé
a usmívající se oči. Prožíval stejné tělesné utrpení jako
jeho nešťastní spoluobyvatelé. Bylo však vidět, že si
zachoval chuť do života, nepodlehl beznaději a jednal
s ostatními jemně.
Follereau byl zvědavý, kde tento starý muž v takovém
pekle, jakým byl tábor malomocných, bere sílu do života.
Rozhodl se, že jeho tajemství vypátrá.
Nenápadně ho sledoval a zjistil, že každé ráno
za svítání se stařeček došoural až k ohradě, která
uzavírala tábor ze všech stran, a zůstal stát vždycky
na stejném místě.
Posadil se tam a čekal.
Nečekal na východ slunce. Nečekal, až se objeví
nad Paciﬁkem jeho záře. Čekal na chvíli, kdy na druhé
straně ohrady vyšla žena, stařičká jako on, s tváří
pokrytou spoustou vrásek, s očima plnýma vlídnosti.
Žena nepromluvila. Poslala jen tiché a nenápadné
poselství - úsměv. Ale ten muž se při jejím úsměvu
rozzářil a odpověděl jí svým úsměvem.
Rozhovor beze slov trval jen pár chvil. Pak se stařík
znovu zvedl a pomalu se dal na cestu k barákům.
Každé ráno. Zvláštní způsob každodenního rozhovoru.
Malomocný, naplněný a posílený tímto úsměvem,
mohl snášet další den a vydržet až do nového setkání
s úsměvem na tváři té ženy.
Když se ho Follereau zeptal, malomocný mu všechno
vysvětlil:

Rok 1969
Na tento rok připadá 1.100 výročí smrti sv. CyrilaKonstantina (+14.2.869 v Římě). Do tohoto jubilea nás
uvedl pastýřský list, který se v kostele četl 5. ledna
jako zahájení roku víry: ať víru CM prohloubíme
a ať ji osvědčujeme skutky. Hned v I. pololetí tohoto
roku se uskutečnily dvě poutě na Velehrad. 14.2. byla
první pouť – kněží olomoucké arcidiecéze a druhá
byla v sobotu 24.5 – v rámci děkanské pouti děkanátu
Val. Klobouky jako pouť našich věřících v počtu 300
osob s hudbou, 4 autobusy, vlakem a osobními auty.
Účastníci v počtu asi 3 000 věřících naplnili basiliku,
kde v 10. hod. byla slavná mše sv. Celebroval děkan
Josef Pechanec za asistence kněží slavičinska
a brumovska. Slavnostní kázání pronesl dp. Josef
Drozd z Újezda.
Vrcholem oslav CM roku víry bylo putování ostatků
sv. Cyrila po naší arcidiecézi. Když procházely naším
děkanstvím, vyšly z Val. Klobouk do Nedašova,
z odtamtud v úterý 23.9. v 1/2 6 hod večer se dostaly
k nám. Před farou byly uvítány a v průvodu s hudbou
byly uvedeny do kostela, kde byla slavnostní mše sv.
s kázáním dp. P. Frant. Ďulíka. I když to byl všední
den, kostel byl plný věřících. Slavnostní ráz zvýšili
požárníci a velký počet družiček. Ostatky biskupa
sv. Cyrila byly tu ještě druhý den ve středu až do 5.
hod večer a po sv. požehnání za hlaholu zvonu byly
odvezeny do Štítné n. Vl.
K uctění sv. Cyrila v jeho jubilejním roce směřovaly
i májové pobožnosti s četbou !Myšlenky z díla sv.
Cyrila a Metoděje u nás a u ostatních Slovanů“,
a též zdařilá slavnost Božího Těla, konaná v neděli
8. června opět na náměstí u čtyř oltářů. O neděli
později byla slavnost I. sv. přijímání v počtu 94 dětí.
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Úmysly apoštolátu modlitby

Z liturgie
26. 2. 2020 Popeleční středa
„Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.“
1. čtení: Jl 2,12-18
2. čtení: 2Kor 5,20-6,2
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste
nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte
odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš
almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci
v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen,
pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však
dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje
pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec,
který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte,
nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě
v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen,
pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však
modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se
k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí
i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte
ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej
nevzhledný, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen,
pravím vám, ti už svou odplatu dostali. Když se však
postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval
lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti;
a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

Evangelizační úmysl: Modleme se, abychom
slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich
sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných
převaděčů.
Národní úmysl: Za lékaře a zdravotníky – ať
na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích
nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.
Inspirace ke čtení
Setkání v křížové chodbě
Autor: Evžen Mikolajek
Povídka je rozhovorem se smrtí, která byla
svědkyní při všech zastaveních, i při posledním
výdechu Ježíšově na kříži. Text a fotograﬁe 14
zastavení křížové cesty jsou výzvou k rozjímání
o Boží lásce, o ceně, za jakou jsme byli vykoupeni,
o smrti Ježíšově i o naší poslední chvíli života.

Ozvěna slova:
Popeleční středou začíná doba postní. Je to čas
příhodný k obrácení, k obnovení chápání křesťanského
života. Začíná udělováním popelce – sypáním popela
na hlavu s výzvou: „Obraťte se a věřte evangeliu. Popelec
přijímáme jako znamení ochoty změnit svůj dosavadní
život – obrátit se. Spolehnout se na toho, kdo přichází,
aby nás zachránil, na Ježíše. Budeme sice dál zápolit se
svými chybami, slabostmi a neschopnostmi, ale Ježíš
má sílu k proměně našich slabostí, chyb a vůbec celého
našeho způsobu života. Veškerá hodnota pokání spočívá
v tom, že nás chce znovu upoutat k Bohu v důvěrném
a velkém přátelství. Čtyřicet dní, ve kterých můžeme
s Ježíšem vyjít na poušť, tedy vzdálit se od pozemských
radovánek, dobrot a pohodlnosti, je doba náročná,
neboť nás stojí újmu, ovládání se a sebezápor, ale ze
strany druhé jde přece o dobu tak krásnou, jelikož
nás zbavené lidských pout přibližuje k Pánu a dává
prostor k prohloubení, očištění, uzdravení a duchovní
obnově. Odpoutání se od věcí pozemských vede
k lepšímu vnímání Boha. Pak se budeme postit a zříkat
z lásky k Pánu, abychom mohli lépe zakoušet jeho
přítomnost a přijímat jeho lásku. Odolejme s pomocí
Boží a vytrvejme na poušti s Ježíšem a ve službě bratřím.
Pak i k nám možná přistoupí andělé s nějakou nebeskou
odměnou, neboť tvůj Otec vidí i to, co je skryté a to ti
odplatí.
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Mše sv. v Sidonii
15. 2. Za rodiče Kuhejdovy,
dceru Annu a Rudolfa Suchyňu
22. 2. Za rodiče Františku
a Josefa Kostkovy
29. 2. Za Aloise Varčeka
7. 3. Za rodiče Marii a Františka Minářovy

Nìco pro zasmání

Ať jdem kam jdem
i proti naší vůli
po nás vždy zů
ůst
s ávajíí
otisky šlépějí
j
ozvěny
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záře
řeen myš
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y leeneek

Přiběhne Pavlík k mamince a brečí.
,,Co se ti stalo?“
,,Tatínek se uhodil kladívkem do prstu.“
,,A ty proto pláčeš?“
,,No, já jsem se původně smál…“
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ojee

Jak se správně obléci do studeného počasí:
1. Sundej si kalhoty
2. Vrať se do postele
Šéf: Jak to, že nepracuješ?
Já: Neviděl jsem vás přicházet.
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Ženy a nebe
Když Beránek rozlomil sedmou pečeť, nastalo
v nebi mlčení asi na půl hodiny. Zj 8,1
„Ženy nemohou přijít do nebe,“ tvrdil jeden
student biblické školy. Jeho spolužáci se na něj
vrhli, tohle už přehnal. Student se nenechal
vyvést z míry a předložil jim jasný důkaz z Bible:
„Přečtěte si Zjevení, kapitolu 8, verš 1,“ řekl.
„Vidíte, co tam stojí?“ Pohled studenta sdílel
velký ﬁlozof Immanuel Kant.
Kdosi zachytil jeho slova: „Dámy do nebe
nemohou přijít! Vždyť už v knize Zjevení stojí,
že prý bude v nebi mlčení asi půl hodiny. Něco
takového si nelze absolutně představit tam, kde
je přítomen ženský živel.“

Patteer Jo
Pa
J se
seff Ve
Vese
selý
lýý

Setkání těch, kdo pomáhají ve farnosti
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Úmysly mší sv. na měsíc únor-březen 2020
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