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nají zamaskovaně. Jenomže to nebývá jako o masopustu maska všelijakých netvorů, příšer, postav,
nýbrž právě naopak. V masce nejlepšího přítele se
k vám blíží nepřítel, v rouše beránka vás chce polapit vlk. Toto maskování se přenáší i do duchovního života. Kolik je to masek světic a světců kolem nás a není vždycky snadné odkrýt v pravý čas
skutečnou tvář. Duchovní život následování Krista není maškarní zábava, ale skutečnost. Začátek
postní doby nás vybízí k sundání masek, abychom
mohli okusit pravou radost, kterou přináší křesťanská dokonalost.
O. Richard
,,Bůh nám neodnímá břímě života, ale dává nám sílu,
abychom je unesli.“
J. H. Newman
Pokora – základ duchovního života
Všichni učitelé duchovního života svorně prohlašují, že nejdůležitější ze všech ctností je pokora. Na ní
jako na základě mohou růst všechny ostatní ctnosti.
Pokora je ctnost, která připravuje člověka k přijetí
daru Boží milosti. Jsou vždycky připravené, ale mohou
se plně rozvinout, jen když je člověk ochotně přijme
a dá prostor ve svém srdci.
Církevní otcové duchovní život přirovnávají ke stavbě. Čím větší výšky má stavba dosáhnout, tím hlubší
a pevnější musí mít základy. Na těchto základech tedy
všechno záleží. V duchovním životě je tímto základem
právě pokora. Velkým nedostatkem není jen opak pokory - pýcha, ale i tzv.,,hrbatá pokora“. To je pokora,
o které člověk příliš ví a na níž si zakládá. Tato falešná
pokora často způsobuje, že se lidé odvracejí od Božích
věcí. Protože je pokora tak důležitá pro duchovní život,
soustřeďuje se proti ní všechna raﬁnovanost zlého ducha, aby lidem znemožnil cestu k Bohu.
Poslední víkend před Popeleční středou vyvrcholil
masopust, doba masek a atrakcí. Můžeme obdivovat,
co všechno dokáže člověk udělat, když si nasadí masku. Maska ho kryje, nemá žádné zábrany.
Naštěstí se to děje jen jednou v roce a nikoho to
nepohorší, právě proto, že je to masopust. Je zajímavé, jak si lidé rádi nasazují masky a jak rádi jed-

Duchovní slovo
Proč se modlit křížovou cestu?
Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život
nejsme sami, stačí to jen pochopit nebo spíš poznat,
jak řekl Pán Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s vámi
po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20) Tím ale
řekl totéž i všem generacím věřících. Vždyť on žije a je
„stejný včera i dnes i navěky.“ (Žid 13,8) Každý z věřících v Krista na sobě může zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře a spolehne se na něj. Náš Pán prošel křížovou cestu před
námi, prošel utrpením ve všech možných podobách,
proto je nám i v našem trápení blízko a rozumí nám.
To je pro nás důvod, proč si nezoufat ani v těžkých situacích života a proč nepropadat beznaději při pohledu na stav světa kolem nás. Právě Kristova přítomnost
v našem životě je cestou, jak dobře projít i obdobími
nesnadnými, jak neztratit naději v životních zkouškách. Díky jeho vítězství nad zlem a nad smrtí se proto může i každé naše trápení stát cestou a mít v našem
životě hluboký smysl. Křížová cesta může být tedy jedinečným nástrojem, jak se ještě úžeji spojit s Kristem
a zakusit milost uzdravení. Na Něm se naplnilo starozákonní proroctví: „Jeho rány nás uzdravily“. (Iz 53,5;
1 Petr 2,25)
Z knihy V. Kodet Jeho rány nás uzdravily
- Křížová cesta

strana 1

Naše farnost dnes
Z farních matrik – únor 2020
Pokřtěni byli:
Soﬁe Anna Benedová
Viktor Strnka
Matteo František Šerý
Statistika:
V roce 2019 bylo pokřtěno 41 dětí
Pohřbeni byli:
Zdeněk Lysák 55 let
Josef Ptáček 79 let
Bylo:
Hromniční pouť matek ve Šternberku
Představení dětí k 1. sv. přijímání
Den nemocných - udělování svátosti pomazání
nemocných v našem kostele při mši sv.
Večer chval
Fatimská pobožnost
Mše sv. ve stacionáři
Valetýnský večer pro manžele a snoubence
Popeleční středa
Bude:
7. 3. Modlitby za nenarozené děti a potřeby rodin
19. 3. Slavnost sv. Josefa - mše sv. v 7.30 a 17.00 hod.
21. 3. v 17.00 hod. Večer chval
Křížové cesty – pátek 16.20, neděle 14.00 hod.
Nikodémovy noci - pátky po mších sv. do 21.00

20. Hromniční pouť matek ve Šternberku
V ranních hodinách 1. 2. 2020 se rozjel autobus
plný maminek směr Šternberk, kde se konala pouť.
V kázání nám otec Červenka připomněl, že modlitby matek prorážejí nebesa.
Na otázku ,,Proč věříme?“, odpověděl: ,,Protože
toužíme po životě věčném.“ Že víru cítit je velmi
málo (cítit můžeme i smrad), ale víru máme hlavně
ŽÍT. Zazněla prosba, abychom v modlitbách pamatovaly i na kněze. Po kázání jsme se se zapálenými
svíčkami modlily za děti.
Po mši jsme si mohly v prostorných chodbách
koupit knížky. Byly to opravdu skvosty na čtení.
Na chodbách jsou obrazy ,,Křížové cesty“. Tam kostelník prožil silný zážitek s kmotřičkou Smrtí. Byla
vydána knížka ,,Setkání v křížové chodbě,“ kde
o tomto setkání vypravuje.
Taky jsme v těchto bývalých klášterních prostorách dostaly čaj a kafíčko, za což moc děkujeme.
Po přestávce byla přednáška na téma ,,Dítě a počítač“. Pak požehnání, ještě jsme si zazpívaly a rozjely se do svých domovů.
Jak dá Pán Bůh, tak za rok ,,nashle“ a slova otce
Červenky: ,,Vzkažte svým manželům, že je pozdravuji a za rok přijeďte spolu.“
Ze srdce děkujeme maminkám, které nám domluvily na tuto krásnou pouť autobus. Velké díky
i panu řidiči.
V. R.
,,Hromniční pouť a prorok Malachiáš“
V sobotu 1.února jsme se s několika maminkami naší farnosti vydaly na Hromniční pouť matek
do Šternberku. Letos tomu bylo už neuvěřitelných
dvacet let, co jsme se poprvé této pouti zúčastnily.

Hromniční pouť matek ve Šternberku
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Každoročně je pro nás povzbuzením, že modlitby za naše děti a jejich rodiny nejsou zbytečné. Tuto
pouť již tradičně doprovází svým slovem duchovní
otec Josef Červenka. Právě na jeho popud společně s tehdejší koordinátorkou MM (modlitby matek)
v naší vlasti, Růženkou Fialovou, začaly ve Šternberku tyto Hromniční poutě s obětováním svíce a odevzdáváním dětí Bohu a Panně Marii. Na konci jsme
dostaly za úkol přečíst si z Bible ze Starého zákona
knihu proroka,,Malachiáše“, všechny tři kapitoly. Je
to jen 55 vět (sama bych si tuto knihu nikdy nepřečetla, Starý zákon je pro mě dost těžký na pochopení), ale při čtení textu, zvlášť v 3. kapitole, mě toto
Boží slovo silně zasáhlo. Uvědomovala jsem si situaci v dnešním světě – zloba a nenávist mezi lidmi, povodně, katastrofy, vichřice, sucho, epidemie…
a tu beznaději, strach z nemocí, které se šíří ve světe,
strach o budoucnost našich dětí, jejich rodin, strach
z nesmyslných zákonů, které ničí charakter a morálku… a mnoho a mnoho dalších věcí, které nahánějí
strach. A právě toto slovo proroka Malachiáše bylo
pro mě povzbuzením a jakoby odpovědí a nadějí, že
náš Bůh má tento svět pevně ve svých rukách a jediným slovem dokáže vše obnovit, pokud my se budeme držet Jeho přikázání a jednat podle Jeho slov. Pokud vrátíme ,,Desatero“ do našeho života, pokud budeme své děti učit zachovávat 6. přikázání a manželé
přikázání deváté a pokud všichni, i já, budeme dávat
ve všem Boha na první místo a zachovávat přikázání
lásky…potom Bůh splní příslib, který dal skrze proroka Malachiáše: Mal. 3,6 a 7 …,,Já, Hospodin, jsem
se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými. Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých
nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně
a já se navrátím k vám, praví Hospodin zástupů…
Mal. 3,11 a 12…Kvůli vám se obořím na škůdce, aby
vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli
neplodnou vinnou révu, praví Hospodin zástupů.
Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se
vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů.“ A další
zaslíbení si můžete přečíst dál už sami v knize Malachiáš 3,16-24. Ať nás v tomto roku Bible Boží slovo
provází a je nám povzbuzením a nadějí.
I. M.

Třeťáčci si rozsvěcují své svíce

Představení dětí připravujících se k 1. sv. přijímání

Děti připravující se k 1. sv. přijímání
Představení žáků 3. ročníků, kteří se připravují
k 1. svatému přijímání
Dne 2. 2. 2020 v neděli na hrubé mši svaté dostalo
každé dítě, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání svíčku, kterou si odneslo do kapličky. U svíčky má
dítě své jméno a bude si ji každou neděli přede mší sv.
zapalovat. Je moc pěkné, když jim tento plamínek pomohou zapálit i rodiče (aby se nepopálily). Po mši plamínek nezapomeňme sfouknout.
A my farníci se budeme za tyto děti, které brzy přijmou Pána Ježíše v eucharistii, modlit. Jak nás nabádá otec Richard, aby to nebylo jejich první a poslední přijímání.
V. R.
Jarní prázdniny
Dětem a mládeži začínají 2. března prázdniny. Týdenní čas, kdy si můžete ráno pospat. Přejeme Vám,
ať tento volný čas hezky prožijete. Třeba jen v posteli s pěknou knihou nebo na návštěvě, na procházce.
DDM (Dům dětí a mládeže) má pro Vás přichystaný
program. Taky bude 1.pátek v měsíci, kde jste zváni
v 16.20 hod. na Křížovou cestu.
Fm
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Upozornění
Od 1. března 2020 dochází ke změnám v termínech
vydávání Farního měsíčníku. Měsíčník bude vycházet vždy na celý měsíc (např. 1.3.-31.3. a pak 1.4.-30.4.
atd.). V kostele bude v neděli před prvním dnem následujícího měsíce. Na internetu si ho můžete přečíst
na: http://farnostbrumov.cz/.
Prosíme o příspěvky do Fm a taky o modlitby.

K zamyšlení
Co chceme?
Na Letné v Praze zazněly tři výzvy ,,Co chceme“,
které možná slyšela v televizi většina občanů:
 Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nestraší
a nejsou ve střetu zájmů.
 Chceme být občany, kterým záleží na druhých
lidech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ni
svůj díl zodpovědnosti.
 Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu, a kde každý může žít
beze strachu, důstojně a rád.
Položit si otázku a pravdivě přemýšlet o tom, zda
tyto požadavky podepsat, nebo ne, by si měl položit
každý z nás. Předtím by měl mít také každý vyřešenou
odpověď na otázku angažovanosti křesťanů ve veřejném životě. Odpověď na tuto důležitou otázku může
každý najít především v dokumentu, kterou vydala
Kongregace pro nauku víry pod názvem ,,Instrukce
k některým otázkám ohledně působení a chování katolíků v politickém životě“, kterou schválil papež Jan
Pavel II. dne 21. listopadu 2002 a nařídil její zveřejnění. Hned v 1. kapitole se můžeme mj. dočíst: Nynější
demokratické společnosti, ve kterých mají chvályhodně všichni podíl na utváření veřejných záležitostí v atmosféře opravdové svobody, vyžadují nové a širší formy účastí občanů – křesťanů na veřejném životě.
V době komunistické totality sepsal Augustin Navrátil petici o svobodě vyznání a úloze církve 31 bodů
-,,Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů
v ČSSR“, kterou podepsalo více jak půl milionu lidí.
Nicméně podepsat odmítli ze strachu i někteří katolíci, přestože kardinál František Tomášek napsal v průvodním dopise mj. tato slova:,,Velmi důrazně připomínám, že zbabělost a strach jsou nedůstojné opravdového křesťana.“ Zdá se, že pro některé křesťany
i v současné době mají doposud tato jeho slova aktuální význam a důležitost.
Ze života Zlínských farností - Pavel Záleský
Rok Božího slova: Vezmi a čti
Svatý otec František vyhlásil tento rok Rokem Božího slova. Jak ho prožít? Jsme ještě schopni zaslechnout Stvořitele a žít život s jeho slovem, sytit se jím
a nechat se vést?

Podnětem k tomu byla dvě výročí. Zaprvé si máme
připomenout, že před deseti lety byla vydána posynodní exhortace papeže Benedikta XVI.,,Verbum Domini“. Tento dokument má pro církev dnešní doby
rozhodující význam – ukazuje, že působení církve
ve všech oblastech má být inspirováno a živeno biblickým Božím slovem.
Druhé výročí připomíná 1 600 let od smrti velkého církevního učitele sv. Jeronýma. Narodil se v dalmáckém Stridonu a zemřel r. 420 v Betlémě. Světec,
známý jako strohý asketa, proslul láskou k Písmu svatému. Pracoval na překladu biblických knih do latiny
– známé pod jménem Vulgáta.
Rok Božího slova nám chce být výzvou, abychom
v našich podmínkách objevovali cesty, jimiž k nám
přichází Boží hlas. Na prvním místě je třeba jmenovat
liturgii, v níž zaznívá biblické Boží slovo velice jasně.
Můžeme mít různé podoby osobní či společné modlitby nad Božím slovem. Rozhodující je ptát se: Co říká
tento biblický text? Co říká mně? Jak na toto Boží oslovení odpovím? Modlitbou, skutkem, životem. Způsobů, jak přistoupit k výzvě Roku Božího slova, je mnoho. Nejdůležitější je pak toto:,,Vezmi a čti.“
Převzato: Katolický týdeník 1/20
Ať v životě procházíš jakýmkoli utrpením nebo
zkouškou, nemusíš v tom být sám. Ježíš, který zkouškami a utrpeními prošel, je připraven projít s tebou
těmi tvými, být tvou oporou a pomocí. Popros ho o to!
Pavel Semela
Slavnost Zvěstování Páně
Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy
se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“
životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se
v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu
k počatému životu.
Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Tento Boží dar však někdy přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem.
Téměř dvacet tisíc rodičů ročně u nás těmto obavám
podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy zraněno.
Nám ale leží na srdci i bolest rodin, kterým se nedaří dítě počít a důvěřivě hledají pomoc v technikách
umělého oplodnění. Až příliš pozdě poznávají jejich
odvrácenou stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a osudy těch nejmenších zahubených
či zmražených v prvních dnech života.
Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před jeho
narozením či po něm, vědí, že je to jedna z největších
bolestí, kterou ponesou ve svých srdcích po celý život.
Církev ve svém bohatství a rozmanitosti nabízí dopro-
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vázení v okamžicích štěstí vyvolaného příslibem nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého
dítěte bojují, a pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli.
Upřímně chceme poděkovat Vám všem, kdo se
denně modlíte za nenarozené děti v rámci Modliteb za nejmenší. Všem, kdo necháváte na tento úmysl sloužit ve svých farnostech mše svaté, takže v naší
zemi nemine den, kdy bychom neprosili Boha za nenarozené děti. Všem, kdo jste oporou maminkám
a manželům při jejich rozhodování pro život, všem,
kdo ﬁnančně podporujete organizace pomáhající nečekaně těhotným ženám. Všem zdravotníkům, lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající narození dítěte. Vám umělcům, právníkům, novinářům
nebo politikům, kteří hájíte kulturu života.
Vaši čeští a moravští biskupové

Svědectví
Vyprávění jedné vychovatelky
Když jsem nastoupila do dětského domova jako začínající vychovatelka, myslela jsem, co všechno vím.
Je něco, co bych nevěděla? Přece jsem byla nejlepší
žákyně v ročníku.
Těšila jsem se, jak budu vlídná, jak se stanu důvěrnicí svých svěřených dětí, byla jsem odhodlaná stát
se nejlaskavější tetou v dětském domově, zvlášť když
jsem do něj nastupovala o Vánocích, a byla jsem rozhodnutá nejenom udělat opuštěným dětem krásné Vánoce, chtěla jsem kolem sebe vydechovat vánoční náladu všude, kde budu chodit.
Já ty děti zmáknu.
Ale když se mi jeden chlapeček začal prát – a co
prát –, když začal přímo řádit, neudržela jsem se, křičela jsem na něj jako siréna.
Odtrhla jsem ho od jiného chlapečka, se kterým se
rval.
,,Tohle ti jen tak neprojde,“ řekla jsem mu.
Ne, teď jsem se nechtěla s tímhle chlapečkem bavit. Nerada se rozhoduji, když jsem rozčilená. A tehdy
jsem byla rozčilená parádně. Na chodbě jsem potkala ředitelku domova a hned jsem jí vyklopila, co se mi
v herně právě stalo.
,,Pojď ke mně, na chvilku,“ řekla mi vedoucí a pozvala mě do své pracovny.
Byla jsem tak rozechvělá – rozzuřená.
,,Víš,“ řekla mi vedoucí, „ten chlapec měl jet na Vánoce k dědečkovi na vesnici a moc se těšil. Ani nevíš, jak se na Vánoce a na dědečka těšil… Dědeček je
sice starý a slabý, vnuka si k sobě vzít nastálo nemůže,
ale na Vánoce se domluvili, že se spolu potěší. – A teď
nám telefonovali, že dědečka odvezli do nemocnice
a chlapec má tady zůstat přes celé Vánoce.
On není zlý…On je zoufalý.
On není zlý…On se jenom bojí, že dědeček umře
a že bude na světě sám.“
Mlčela jsem.

Někdy si myslíme, že je někdo zlý, že udělal něco
nepochopitelně špatného – jenomže myslíme si to jenom proto, že nevíme, proč se tak chová.
Kolikrát posuzujeme člověka a je to, jako bychom
posuzovali podle obalu… Nevíme, co je zabalené,
a přesto se chováme, jako bychom to dobře věděli, co
je v zabalené krabici, co je v krabici převázané provázkem, pochopili bychom mnohem víc, než když se
díváme jenom na obal…, jenom na provázek.
V každé rovnici – i v rovnici lidského života – je
,,neznámá veličina“, nějaké x.
Pokud se nám nepodaří rovnici rozluštit, nemůžeme zjistit, co rovnice říká, nemůžeme ji vyluštit a můžeme snadno ukřivdit.
Vzpomínám často na rvoucího se chlapce.
Zápasil s kamarádem? Zápasil s úzkostí.
Zápasil se strachem… Se samotou…
Trestala bych chlapce? Trestala bych úzkost. Strach.
Snažím se rozeznávat neznámou v rovnici.
U matematiky to bývá kdekomu jasné…
A u lidských duší?...
Nechápeme někoho?
Vadí nám? Rozčiluje nás…?
A není to proto, že jsme v rovnici jeho duše dosud
neodhalili ono utajené ,,X“…?
Srdečné pozdravy z Betléma, Eduard Martin
Dědeček s babičkou se pohádali. Babička byla tak
nazlobená, že už s manželem nechtěla promluvit ani
jediné slovo. Nazítří dědeček na všechno zapomněl,
ale babička ho pořád ignorovala a odmítala hovořit.
Ačkoli dědeček učinil řadu pokusů, nepodařilo se mu
přerušit její zaryté mlčení. Nakonec se začal prohrabovat skříní a šuplíky. Po nějaké chvíli už to babička nemohla vydržet a vrcholně podrážděná zakřičela: „Mohla bych vědět, co to vlastně hledáš?“ Na to dědeček s lišáckým úsměvem poznamenal: „Bohu díky!
Našel jsem ho!“ „Co?“ „Tvůj hlas!“
Vlídné slovo, ať už psané nebo mluvené, je mostem, který spojuje lidi.
Příběhy pro osvěžení duše: Pino Pellegrino

Z historie
Rok 1969 - pokračování
Ve čtvrtek 19. června 1969 zemřel po dlouhé a vleklé
nemoci dp. P. Bohumil Durčík, kněz řádu salesiánů, rodák z Brumova. Jeho pohřeb byl 24. června z jeho rodného domu čp. 112 o 3. hod. odpol. Po zádušní mši sv. byl
uložen do oddělení kněží na našem hřbitově. Pohřbu se
zúčastnilo asi 30 kněží, z toho 20 salesiánů a velké množství věřících, kteří svou účastí ukázali, že si kněží váží a že
se jich bolestně dotkla skutečnost, že P. Bohuš už není
mezi živými. Pohoštění hudebníků, požárníků a družiček
včetně kněží bylo v závodním klubu MEZ-Brumov.
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Nové lavice. Snaha, aby náš kostel měl nové lavice,
je moc stará. Plánováním byla zachycena už od roku
1943, ale uskutečnila se až po 26 letech, konečným
datem 5. prosinec 1969. Tímto dnem náš kostel vlastní pěkné, ba velmi pěkné lavice z modřínového dřeva, dubem vykládané, lavice vkusné a praktické, které velmi přispěly k okrase našeho kostela. Jsou také
chvályhodnou visitkou podniku, který je dělal, tj. stolářskému družstvu provozovně ve Štěpáně, všem jeho
zaměstnancům, především však vedoucímu podniku Františku Zimáčkovi, který starosti s tím spojené umělecky spojil s odbornými znalostmi stolářskými. Lavice byly vyrobeny a položeny ve dvou etapách
(jedna část do sv. Václava, druhá do vánoc) a všech je
58 kusů v celkové hodnotě 225.800 Kč. Před položením lavic malíři vymalovali sakristii, provedli obrovnávku kostela a natřeli mřížku, vše v ceně 2.130 Kč.
V tomto roce byly také obnoveny dvě kamenné sochy: socha sv. Gottharda v parku na náměstí a socha
sv. Jana Nepom. v Brumově pod „Kopanicama“ a znovu postaven kamenný kříž za Brumovem směrem
k Návojné. Renovaci prováděl sochař Jan Bařinka, rodák z Popova, t.č. v Brně. Celkový náklad byl 9.900 Kč.
Největší obtíže s obnovením rozbitého litinového korpusu na tento kříž (sváření a pokrytí elektrolitem), což
bylo provedeno jistým ochotníkem v místním podniku MEZ Brumov.
Bylo sezdáno 44 manžel. párů, 9 jich bylo delegováno jinam, celkem bylo 53 svateb, poktěno 110 dětí, pohřbeno 50 farníků. Svatých přijímání podáno 13.260.
Máme-li na mysli také účast na poutích (letos v roce
víry: Velehrad, Hostýn a Provodov), kde naši poutníci
také přijímali, tak počet sv. přijímán l jako loni.

Svatí
Svatý Josef - ochránce církve
19.3. si církev připomíná slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
Svatý Josef patří po Panně Marii k nejuctívanějším
světcům. Je mu zasvěceno mnoho chrámů a množství
mužů nosí jeho jméno. Byl ochráncem malého Ježíše;
žil nenápadným životem a sloužil Bohu.
Nezplodil dítě, o které se měl starat, přesto plnil
svěřené poslání až do konce. Nedral se na místo Boha
ani se nevyvlékal ze svého poslání.
Stal se tak vzorem pro muže – je člověkem služby,
který, bez zbytečných řečí ví, jakou životní cestou má
jít. Právě takovíto muži kráčející po duchovní cestě
mohou být vzorem v rodině i v celé společnosti.
„Vše, co je známo o pěstounovi Ježíše Krista, je popsáno v evangeliích. Byl z rodu Davidova, povoláním
tesař či stavitel. Není důvodu předpokládat, že už nebyl mlád, když se zasnoubil s Marií. Jeho obavy, když
ji nalezl s dítětem pod srdcem, rozptýlil anděl, který
se mu zjevil, a on si ji vzal za ženu. Po Ježíšově naro-

zení byl ve snu vyzván, aby uprchl s Marií a dítětem
do Egypta a zachránil se tak před Herodovým pronásledováním. Vrátit se měl teprve po Herodově smrti.
Josef se však obával Herodova nástupce, a proto se
usadil v Nazaretu v Galileji (srov. Mt 1,18-25; 2,13-23).
Epizoda o dvanáctiletém Ježíšovi ztraceném v Jeruzalémě (srov. Lk 2,41-48) opět ukazuje Josefa jako věrného strážce a pomocníka. Není známo, kdy zemřel,
ale zřejmě to bylo před Ježíšovým ukřižováním (srov.
Jan 19,26-27). Text evangelií nám představuje spravedlivého, laskavého, důstojného a moudrého muže,
pohotového v jednání, ale dobrovolně ustupujícího
do pozadí.
Převzato: www.cirkev.cz
Všem Josefům a Josefkám k jejich svátku přejeme,
aby jim jejich jmenovec byl vzorem, jak nejlépe rozdávat lásku, radost, trpělivost a moudrost ve svých
rodinách. Ať nikdy nezapomínají jakého přímluvce,
ochránce a rádce mají na své životní cestě.

Z liturgie
1. 3. 20201. neděle postní
„Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen“
1. čtení: Gn 2,7-9;3,1-7
2. čtení: Řím 5,12-19
Evangelium: Mt 4,1-11
Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel
a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů
stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ´Nejen
z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází
z Božích úst.´“ Potom ho ďábel vzal s sebou do svatého
města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li
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Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: „Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys
nenarazil nohou o kámen.“ Ježíš mu odpověděl: „Také
je psáno: ´Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.´“ Zase
ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal
mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To
všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu
mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: ´Pánu,
svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.´ “Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu.
Ozvěna slova:
„Pokání, čiňte pokání, obraťte se.“ Ježíšova výzva
k pokání a k obrácení, jako již u proroků, není zaměřena především na vnější skutky, žíněné roucho a popel,
posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání. Bez něho zůstávají kající skutky neplodné
a lživé. Vnitřní obrácení naopak nutí k tomu, aby se
tento postoj projevil navenek kajícími skutky. Tedy postit se jen proto, abych si jen v duchu odbyl postní den,
jen proto, že je půst, to by bylo málo.Byl by to lživý postoj, jen vnější gesto bez vnitřního obsahu. Výzva k pokání a k obrácení, kterou slyšíme z postní doby nás vede
k obrácení srdce a k vnitřnímu obrácení. A jestliže se
obrátíme ve svém srdci, potom se změní i naše skutky,
vztah k sobě samému, vztah k Bohu a vztah k bližnímu.
To jsou tři roviny, na kterých se odvíjí náš život. Nám
se ale láska k Bohu, láska k bližnímu a láska k sobě samému občas nedaří. Je nemocná, špatná, plná chyb.
A proto musí přicházet výzvy k obrácení, abychom porovnali tyto své vztahy a uzdravili tuto nemocnou lásku. To má za úkol postní doba, která nás k tomu intenzivně vybízí. Že se náš vztah k Bohu zlepší, to se projeví skrze modlitbu. Že se náš vztah k bližnímu změní, to
se projeví dobrými skutky. Že se můj vztah k sobě samému změní, to se projeví tím, že se budu více ovládat
a více přemáhat, že si odřeknu věci zbytečné nebo věci
škodlivé. Kéž bychom tedy dokázali vnímat tuto postní
dobu jako dobu velké Boží milosti. Bůh nám nabízí čtyřicet dní k tomu, abychom znovu oživili a prohloubili
své vztahy k němu, k sobě a k bližním.
Duchu svatý, tys vedl Ježíše na poušť, aby zvítězil nad
zlem a mohl Otci odevzdat dokonalou láskyplnou poslušnost, kterou jsme mu my, lidé, upřeli. Osviť také mě
a dej mi sílu, abych se naučil poznávat tvou vůli a bez
obav z neúspěchu a z toho, že se mi někdo vysměje,
ji poslušně, pokorně, svobodně a s láskou den co den
budu plnit. Amen.

Úmysly apoštolátu modlitby
Evangelizační úmysl: Modleme se, aby církev
v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.
Národní úmysl: Za farní společenství – ať jsou
na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné.

Krásná četba
Chudobka z Orlických hor
Autor: Filip M. Antonín Stajner
Jedinečná výpověď o životě naplněném obětí a láskou, o životě úplně obyčejném a přitom zcela mimořádném, o životě, který může osvěcovat i naše životní cesty, často potemnělé hříchem.
Kniha zahrnuje četná osobní i písemná svědectví o životě, ctnostech, stigmatech,
viděních
a zázracích Anny
Bohuslavy Tomanové (1907–1957). Tato
mystička již od nejútlejšího věku trpěla
nemocí postupného
ochrnutí, kterou statečně nesla s upřímnou odevzdaností
do vůle Boží.

Nìco pro zasmání
 Chlap ve školce: „Dobrý den, přišel jsem si
pro dítě.“ „A které?“ „A není to jedno? Stejně ho
zítra ráno zase přivedu.“
 Dcerka se dívá na maminku, jak si nanáší pleťovou masku. „Proč to děláš?“ ptá se jí.
„Abych byla krásná!“ odpoví maminka. Za chvíli
si masku sundává a dcerka se ptá: „Vzdáváš to?“
Ona: Udělala jsem ti palačinky jako omluvu
za to nabouraný auto.
On: Cože si udělala?!
Ona: Palačinky, seš snad hluchej?
Včera jsem si lehla na zem, že si zacvičím.
A teď jsem se vzbudila.

Mše sv. v Sidonii
7. 3. Za rodiče Marii
a Františka Minářovy
14. 3. Za Josefa Nedavašku
a dceru Janu
21. 3. Za Josefa Zůbka
28. 3. Za Annu a Josefa Bělejovy
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Úmysly mší sv. na měsíc březen 2020
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