Farní měsíčník
Duben 2020  číslo 4  25. ročník
Zpravodaj Římskokatolické farnosti sv. Václava  Brumov-Bylnice  Sv. Štěpán  Sidonie
se vytratila Boží moudrost. Žízní po neurovnaných vztazích mezi
lidmi, po odpuštění jeden druhému. Žízní po záchraně hodnot
Božího království pravdy, lásky a života od narození až po smrt.
Ježíšovo ,,ŽÍZNÍM“ převažuje všechny falešné touhy lidského
srdce i ducha. V tom je základ naší křesťanské naděje, kterou
přinesl Ježíš svým zmrtvýchvstáním.
Požehnané svátky vzkříšeného Pána,
přeje a ze srdce žehná o. Richard
Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům
můžeme říci: ,,Vítězství je jisté“.
Milí farníci, ať už nás tíží cokoliv, odevzdejme vše
našemu Pánu, který za nás zemřel na kříži a Jeho vzkříšení
je nám obrovskou nadějí pro další dny našeho života.
Fm

DUCHOVNÍ SLOVO
POHLEĎ NA KŘÍŽ A DOSTANE SE TI ODTAMTUD NADĚJE

Ať Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.
„On jim setře každou slzu z očí, nebude už smrti ani
zármutku, nářku ani bolesti už nebude, protože starý svět
pominul.“
(Zj 21,4)

SEDM SPASITELOVÝCH SLOV
Píšu tato slova v době bolestné situace, kterou momentálně
prožíváme díky koronaviru. Nevíme, jak to všechno dopadne. Jak
budeme prožívat velikonoční svátky. Co Bůh tím vším zamýšlí.
Jedním ze sedmi slov, které Ježíš vyslovil z kříže je slovo ,,ŽÍZNÍM“.
Žízeň přivádí člověka do stavu psychické i fyzické nouze. Pod její
tíhou se hroutí krásné myšlenky, vize a někdy i odvaha k životu.
Ježíšovo ,,ŽÍZNÍM“ obsahuje všechna negativa tohoto stavu.
Umocnila Jeho únavu a vyčerpanost. Oslabila tělesnou kondici
a zpomalila Jeho životní reakce. Nezastavila však sílu Jeho lásky
k člověku. Ježíš žízní, ale mnohem víc po vyprahlém lidském
srdci, v němž chybí dary Boží spravedlnosti a Božího slitování.
Žízní po unaveném a vyprázdněném lidském myšlení, z něhož
www.farnostbrumov.cz

Na Květnou neděli se slaví památka Kristova vjezdu do Jeruzaléma: Ježíš vstoupil do města za oslavného provolávání
velkého zástupu. Lidé totiž vkládali do Ježíše mnoho falešných nadějí. Očekávali od něho například i osvobození od nepřátelských okupantů. Koho z nich by napadlo, že Ježíš bude
krátce na to naopak ponížen, odsouzen a usmrcen na kříži?
My věříme, že právě v Ukřižovaném byla obnovena naše
naděje. Pozemské naděje se tváří v tvář kříži hroutí, ale rodí
se nová naděje, která potrvá navždy. Naděje, která se rodí
z kříže, je jiná. Liší se od těch, které se hroutí, od nadějí tohoto světa. O jakou naději však jde? Jaká naděje se rodí z kříže? Mohou nám to pomoci pochopit slova, která Ježíš pronesl po svém vjezdu do Jeruzaléma: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však,
přinese hojný užitek“ (Jan 12,24).
Přemýšlejme o zrnku či semínku, jež padlo do země. Zůstane-li uzavřeno v sobě, nestane se nic, ale pokud pukne a otevře se, vydá život, vzklíčí, vyroste rostlina, která vydá plod. Ježíš přinesl na tento svět novou naději na způsob semínka.
Naděje se tedy rodí z kříže. Pohleď na kříž, pohleď na Ukřižovaného Krista a dostane se ti odtamtud naděje, která už
nezmizí a potrvá až do života věčného. A tato naděje vzklíčila právě silou lásky, protože láska, která „všemu věří, všecko
vydrží“ (1 Kor 13,7), láska, která je životem Boha, obnovuje
všechno, čeho se dotkne. Ježíš proměnil náš hřích v odpuštění tím, že jej vzal na sebe.
Postavme se doma před kříž, pohleďme na něj a řekněme:
„S Tebou není nic ztraceno. S Tebou mohu vždycky doufat. Ty
jsi má naděje.“
Zpracováno podle slov papeže Františka (17. 4. 2017)
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Kostel sv. Václava

NAŠE FARNOST DNES

Změna času - ze zimního na letní,
proto mše sv. v aktuální situaci, online
na farním webu od 18. 00 hod.

Z FARNÍCH MATRIK – BŘEZEN 2020

Poděkování
Chceme tímto ze srdce poděkovat pečovatelkám z Valašsko-Kloboucké CHARITY za obětavou pomoc při péči o našeho
tatínka p. Josefa Ptáčka z Brumova, který
odešel z tohoto světa 17. 2. 2020. Velice
si ceníme, jak ochoty, tak služby, cenných
rad a v neposlední řadě podpory, milého
úsměvu, též projevu sounáležitosti. Pečovatelky, společně se slavičínskými sestrami, začaly docházet v době, kdy nám začalo ubývat sil a bez nich bychom péči
o tatínka doma nezvládli. Nejvíc vše bylo
na mamince, které byly velkou oporou.
Zároveň děkujeme o. Karlovi, který
se staral o duchovní péči, a o. Richardovi, který v tom pokračoval až do jeho odchodu, kdykoliv a ochotně v jakýkoliv čas!
Moudrým rádcem, kamarádem, obstaravatelem všeho možného, co bylo zapotřebí, pro nás byl a stále je p. Tomáš Naňák,
který též obětavě o nedělích a svátcích
přinášel Tělo Páně, jak tatínkovi, tak i mamince, velkou posilu, jak říkával tatínek.
S úctou se před jejich velikostí a dobrotou skláníme a přejeme, ať jim Pán oplatí
svým požehnáním.
Jarka, Joška, Jirka s maminkou

Pohřbeni byli:
František Faško 93 let
Marie Poláchová 89 let
Redakce se upřímně omlouvá rodině
za chybu v příjmení p. Lysáček zaměněno na p. Lysák, které vyšlo v březnovém
Fm. Děkujeme za pochopení.
Bylo:
Modlitby za nenarozené děti a potřeby
rodin
Slavnost sv. Josefa
Křížové cesty
Nikodémovy noci
Vyhlášen stav nouze
Bude:
Na webových stránkách farnosti je
prohlášení biskupů k současné situaci
Je udělen dispens od osobní účasti
na mši sv., ale máme mši sv. sledovat
v rozhlase - Proglas, televizi - Noe, Lux
apod.
Prosím, respektujte vyhlášení a změny, které nastaly v našich kostelích. Děkujeme.
Případné informace podá otec Richard na tel. 605 969 613.
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V Sidonii bylo:
O Vánocích jsme vyhlásili sbírku, kterou jsme chtěli použít na renovaci a nátěr dveří v naší kapli.
„Jesličková sbírka“ na opravu a nátěr dveří činila 7 825 Kč a 2 000 Kč přispělo modlitební společenství ze sv.
Štěpána. Zůstatek z vkladní knížky byl
10 732 Kč, celý byl vybrán a knížka zrušena.
Tyto peníze nám zůstaly po našich rodičích a nás starších, kteří jsme chtěli,
aby se v Sidonii postavila malá kaplička. Jistě si pamatujete, že v roce 1991
zde mohla být po třicetileté přestávce
sloužena mše svatá. Takže peníze jsme
použili na vybavení této kaple.
Faktura na opravu a nátěr dveří činila 27 900 Kč a nové kliky 1 500 Kč, dohromady tedy 29 400 Kč. Vybráno bylo
20 557 Kč. Rozdíl 8 843 Kč byl doplacen z ušetřených peněz od dárců naší
kaple.
Na další provoz, nákup květin, prostředků na úklid atd. nám zůstalo
8 300 Kč.
Závěrem bych vám všem dárcům
a pomocníkům, kteří nám pomohli provést výměnu části dveří, klik a úklid,
chtěla moc poděkovat. Vám všem patří:
„Velké Pán Bůh zaplať“.
Bařinková F.

www.farnostbrumov.cz
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Velikonoce jsou vrcholem liturgického slavení stejně tak, jako
byly vrcholem Ježíšova pozemského života
Velikonoce nejsou svátkem jako
ostatní svátky. Je to „svátek svátků“,
„slavnost slavností“. Ze všech svátků
mají Velikonoce nejdelší přípravné období.
Kdy se slaví Velikonoce?
Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Neděle Hodu Božího
velikonočního je vždy po prvním jarním
úplňku. Datum kolísá od 22. 3. do 25. 4.
Květná nebo též Pašijová neděle
Je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní. Připomíná jednak
slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista (tzv. pašije,
z latinského passio - utrpení). Rozhodujeme se jít s Kristem celým svým životem v postoji následování, bez ohledu
na to, že to bude někdy těžké a náročné.
Zelený čtvrtek
Dopoledne je sloužena mše svatá
v katedrálách ve společenství se sídelním biskupem. Při ní jsou svěceny posvátné oleje a kněží při ní obnovují své
kněžské závazky. Večer po mši sv. je
možnost prožít s Pánem chvíle modlitby
v Getsemanské zahradě. Tak jako tenkrát prosil své nejbližší, aby s ním bděli alespoň hodinu v modlitbě, tak prosí
i nás. Je to projev naší lásky vůči Kristu
a naší věrnosti.
Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek).
Velký pátek
Na Velký pátek není sloužena mše
sv., ale máme mít účast na obřadech.Je
to den pokání a postu, poněvadž Ženich
nám byl vzat. V centru celého dne je Kristův kříž, jako znamení lásky Boží ke každému z nás, znamení naší ubohosti, ale
také znamení vítězství. Tento den máme
uvažovat o Kristově umučení, které podstoupil pro nás a za nás. To, co Pána nejvíce bolí, nejsou ani tak naše hříchy a slabosti, ale nedostatek vděčnosti za to, co
pro nás vykonal. Tento den se také začínáme modlit Novénu k Božímu milosrdenství, kterou Pán uložil napsat a šířit
sv. Faustyně Kowalské.
Bílá sobota
Věřící se scházejí k modlitbě u Ježíšova hrobu, rozjímají o sestoupení Krista
mezi mrtvé a očekávají v modlitbě a postu jeho vzkříšení. Je to den tichého očekávání. Bílá sobota liturgicky končí západem slunce. Nastupující noc už patří
k obřadům velikonoční vigilie.
www.farnostbrumov.cz

Spalme něco ve velikonočním
ohni
Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny
spočíval, nás vybízí, abychom pohřbili všechno, co nám brání žít. Můžeme na něj vložit všechna svá zranění a přestat je používat proti druhým
jako výčitky… Pohřběme i své staré
životní vzorce, které s sebou vláčíme
jako kouli na noze. Může to být náš
perfekcionismus (dokonalost), nutkání hledat vinu… Snažme se pohřbít
konﬂikty, které si neustále pěstujeme. To všechno bychom měli pohřbít
a zanechat v Ježíšově hrobě. Zapišme
si všechno, co bychom rádi pohřbili nebo spálili ve velikonočním ohni,
aby to mocí Kristovy smrti a vzkříšení
ztratilo nad námi vládu. Ať už to jsou
naše staré konﬂikty, zranění, předsudky, přehrabování se ve starých záležitostech, spoutávající a ochromující životní vzorce či staré vazby na lidi,
které nejsou v pořádku. Lístek můžeme spálit v nějakém svém malém velikonočním ohni.
Noc ze soboty na neděli - Vigilie
Zmrtvýchvstání
Svědectvím o vzkříšení už není jen
prázdný hrob, ale každý křesťan oživený Kristovým Duchem a celé společenství
věřících.
Radost ze vzkříšení a naději pro náš
každodenní život si
nedáme sami. Je to
Boží věc, jakým způsobem se nás Pán
ujme.
Neděle
Zmrtvýchvstání
Je
pokračující oslavou Kristova
vzkříšení. Od srdci
k srdci, od úst k ústům se nese radostná zvěst, že Ježíš
žije. On je živým Pánem nebe i země,
Pánem mým a vítězem nad každým
zlem. Celý velikonoční oktáv od této neděle až do Svátku
Božího milosrdenství (do 19.4.) se
slaví jako jeden sváteční den, jako veliký
den Páně, s radostí
a vděčností.
Převzato: víra.cz

K ZAMYŠLENÍ
NAMALUJ OBRAZ
Obraz Milosrdného Ježíše je dnes
známý na celém světě. Je však neobvyklý také proto, že jeho spoluautorem
je sám Pán Ježíš, který se právě v této
podobě zjevil sv. sestře Faustýně.
,, Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů
na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva paprsky: jeden červený a druhý světlý. Mlčky jsem hleděla
na Pána, má duše byla naplněna bázní, ale i velkou radostí. Po chvíli mi Ježíš řekl: Namaluj obraz podle toho, co
vidíš, s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve
ve vaší kapli a na celém světe. Slibuji,
že duše, která bude tento obraz uctívat,
nezahyne. Slibuji také už zde na zemi
vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako
svou slávu.“
Dn. 47,48

Sv. Maria Faustyna Kowalská
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NEBOJTE SE!

Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk
mohl a musel mít strach. (Jan Pavel II.)
Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován! A konečně, nebojte se sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato
slova potřebujeme dnes možná více,
než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou
osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má
v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo
je alfou i omegou. A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“.
Podle knihy Jana Pavla II.
„Překročit práh naděje“

UCHOVAT SI VÍRU VE CHVÍLÍCH, KDY SE
NECÍTÍME V BEZPEČÍ

,,Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi: „Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta?
Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ Ex 17,3
Nejistota,
strach,
obviňování, nedůvěra, reptání… Taková nálada vládla zřejmě před cca 3 000
lety mezi Izraelity, které Mojžíš právě vyvedl z otroctví v Egyptě. „Měli
jsme se špatně a teď se máme ještě hůř – a kdo za to může? Je vůbec
Bůh mezi námi?“ - obviňovali Mojžíše.
Je pravda, že uchovat si víru ve chvílích, kdy se necítíme v bezpečí, není
jednoduché. Svádí to i k tomu, abychom hledali viníka na všech možných
úrovních. Zažíváme to i teď ve 21. století, daleko od časů Mojžíše. Kvůli pandemii koronaviru padají různá rozhodnutí – nejen na úrovni státních institucí. Mnozí z nás řeší výpadky ﬁnančních příjmů, domácí vzdělávání našich školáků, starost o zásobování, starost o starší členy rodiny, absenci bohoslužeb. A je toho samozřejmě mnohem víc... Možná jsme někdy i jako nespokojení Izraelité. Ptáme se: „To jsi
nás přivedl až sem, abys nás zahubil?“
Každý z nás se vyrovnává s nastalou
situací jinak. Mojžíš tenkrát neváhal
a obrátil se k Bohu. Ten mu odpověděl
a jeho lid vedl dál. I když asi jinak, než
Izraelité očekávali...
Možná máme občas tendenci si říkat: „No jo, to bylo dávno, dneska si už
s Bohem takhle nepopovídám.“ Nebo:
„Bůh se takhle baví jenom s vyvolenými, moje modlitby ho nezajímají.“ A ještě jinak: „Kdo ví, jak to tenkrát bylo? Nějaké modlení nám nepomůže…“
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Při pohledu do dějin vidíme, jak se
svět a vše v něm mění. Co kdybychom
zkusili změnit náš přístup a začali důvěřovat Tomu, který se (naštěstí) nemění? Vždyť „Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky“. (srov. Žid
13,8).
A tento Ježíš každému z nás říká:
„Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (srov. Jan 14,1-6).
„Na světě sice budete mít soužení,
ale důvěřujte, já jsem přemohl svět!“
(srov. Jan 16,33)
„Jsem s vámi po všechny dny až
do konce světa!“ (srov. Mt 28,20)
Já jsem vzkříšení a život. Kdo
věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
(Jan 11,25)
Převzato: víra.cz

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich
ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí,
za překonání strachu, za pomoc pro
všechny zasažené,… Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou
máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti
pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se
zapojme aspoň modlitbou Otče náš
a Zdrávas Maria, či korunku k Božímu
milosrdenství nebo růžencem.
Žehnáme Vám i Vašim blízkým!
Jménem biskupů České biskupské
konference Mons. Jan Graubner

OPTIMISMUS NA PEVNÝCH NOHOU
Křesťanský optimismus je optimismus velikonoční. Křesťan, optimista,
netvrdí naivně, že všechno dobře dopadne, nýbrž s posvátnou vážností
věří, že se i tehdy, když se něco nezdaří nebo skončí tragicky, Božím zásahem, nevyzpytatelným způsobem změní to negativní v klad. Je velmi snadné
být optimistou, když se vše daří. Náš
křesťanský optimismus je optimismus
velikonoční, to znamená, není žádným
lehkomyslným životním optimismem
při dobrém počasí, nýbrž je to optimismus zmrtvýchvstání, který prošel bouřemi a krupobitím a přežil smrt. Je to
optimismus mimo noc a mlhu, mimo
zlo a smrt a mimo čas, optimismus,
pro který je vhodné spíše označení důvěřivé spoléhání.
Henri Boulad: Všechno je milost

SVĚDECTVÍ
Life is beautiful (Život je krásný)
,,Nemáme vzpomínat na Ježíšovo vzkříšení, ale žít ho, být jeho svědky třeba tím, že budeme světu ukazovat „normální“ věci, které už dnes tak
normální nejsou…“
Tak nějak začal otec Vítězslav nedělní kázání, které i můj kritický syn
označil jako suprové.
A tak si hned začínám všímat „normálních“ skutečností, které svědčí
o něčem pěkném, nadějném.
Malá buclatá holčička s pečlivě
učesanými culíčky – taky buclatými
– celou svou bytostí dosvědčuje pravdivost nápisu, který veselé svítí mezi
motýlky a kytičkami na jejím tričku:Life is beautiful.
Život je krásný…. Vesele se na mě
zubí Janička a hrdě mi ukazuje, že
už jí chybí čtyři přední zuby. Kouzelný
úsměv! Takový se opakuje až ve stáří,
ale už bez té naděje na vlastní zuby.
Její tatínek si své dvě princezny Aničku a Janičku hýčká na klíně. Obdarovávají se mnoha něžnůstkami a špitanými slovíčky, tatínek přítomnost
svých dětí ,,nepřežívá“, ale aktivně si
ji užívá.
Life is bautiful… Temperamentní
Bětuška se tak těší ze života, že ještě před začátkem mše sv. stihne vyfasovat krvavou bouli na čele. Maminka jí starostlivě tiskne na čelo kapesníček, aby bouli zatlačila, a Bětuška je
pak celou mši nezvykle hodná a tichá
– inu, kvalitně praštěná.
Život je krásný… ,,Dokud v kostele zní dětský pláč, Bůh nám žehná!“
zve otec Vítězslav děti k modlitbě otčenáše.
Life is beautiful… Při trojnásobných
křtinách po mši sv. lezou dva stateční tátové a jedna odvážná kmotra
s vysokými podpatky co nejdůstojněji na štaﬂe, aby zapálili svíčku od vyvýšeného paškálu… Pro velký úspěch
dokonce dvakrát, protože dvěma svíčka zhasla. Kněz tento originální prvek
křtin komentuje slovy: ,,A nejdramatičtější část křtu máme za sebou!“
Přes všechnu lidskou zlobu a hřích,
bolesti těla i duše, přes všechny kříže, které nás trápí, Bůh-Immanuel- je
s námi a občerstvuje nás chvilkami
radosti, krásy a naděje a nepřestává
naší nemocné Zemi a lidem na ní žehnat.
Františka Böhmová, Koukej, mami!
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Z HISTORIE

SVATÍ

1970
Co jsme v roce 1968 zaznamenali jako uvolňování tlaku na náboženský
život, vedoucí k částečné náboženské
svobodě, to všechno bylo v roce 1970
smazáno a uvedeno do stavu před rokem 1968. Katolické noviny (75 výtisků) už od počátku roku hromadně
na farní úřad nedošly a po nadiktované
úpravě ve věci odebírání byl počet výtisků snížen na 50 kusů (kromě těch,
kterým dříve docházely poštou). Napřed
byly expedovány farním úřadem, později jejich expedici převzala PNS: poštovní novinová služba. 2) Přihlašování dětí
do náboženství se dělo způsobem dřívějším: tedy přihlášky se odevzdávaly
na ředitelství školy a ne na far. úřadě.
3) Slavnost Božího Těla zůstala zatím
nedotčena. Opět se konala na náměstí
v neděli 31. května, včetně hudby, družiček a požárníků a za pěkné účasti věřících. Ale žádost o souhlas k jejímu konání se vyřizovala velmi svízelně. Nestačil MěNV, musely být k tomu přibrány instance vyšší a pořád byla zdůrazňována
jen důležitost silnice přes Brumov jako
silnice I. třídy, která měla tutéž a stejnou důležitost, jako v roce nábož. uvolnění.
Nábožensky byl tento rok zaměřen
na kněze – mučedníka bl. Jana Sarkandra. V několika kázáních o nedělích
v dubnu a březnu byli věřící znovu obeznámeni s životem a smrtí tohoto holešovského faráře. V uvedené měsíce putovaly ostatky tohoto světce naší diecézí a do naší farnosti se dostaly v neděli 26. dubna. Byly vystaveny na postaveném trůně před oltářem k veřejnému
uctění: účastí na slavné mši sv. a po mši
políbením. Kromě toho na výzvu z Olomouce uskutečnil se v neděli 14. června autobusový poutní zájezd z Brumova
i z Bylnice (dva autobusy) do Olomouce
– Sarkandrovky a do chrámu sv. Michala k hrobu světce – mučedníka a tam si
vyprosit jeho ochranu. Pouť byla spojena s prohlídkou památností města Olomouce a odbočkou na pouť na Sv. Kopeček.
Svátek sv. Anny připadl letos na neděli. Proto odpoledně byla v kapli sv.
Anny nad Brumovem svatoannenská pouť: bohoslužba slova s kázáním a po pobožnosti sousedská beseda na kopci s hudbou a občerstvením.
Režii měl hospodář pan Frant. Křek. Pro
příznivé počasí byla účast pěkná.
www.farnostbrumov.cz

ji kníže Spytihněv I. založil novou baziliku a dal ji zasvětit společně sv. Vítu, sv.
Václavu i sv. Vojtěchu.
Od 11. století byl svatý Vojtěch,
po svatém Václavovi, pokládán za druhého patrona české země. Stal se také
hlavním patronem polské církve a Uher.
Převzato: osobnosti.cz/svaty-vojtech
Všem Vojtěchům a Vojtěškám přejeme k jejich jmeninám, ať pro ně sv.
Vojtěch vyprošuje posilu na jejich životní cestě a pomáhá jim, ať s pokorou a láskou dokáží přijímat vše, co
pro ně dobrý Pán přichystá.

Z LITURGIE

SVATÝ VOJTĚCH
Svatý Vojtěch, v zahraničí známý spíše pod biřmovacím jménem Adalbert,
byl druhým pražským biskupem. Pocházel z rodu Slavníkovců. Vystupoval proti některým jevům v tehdejší společnosti, které se neslučovaly s církevním učením - zejména proti pohanství, obchodování s otroky, mnohoženství, kněžským manželstvím a velmi rozšířenému alkoholismu. Kromě toho se zasloužil o rozvoj domácího latinského písemnictví, zároveň však respektoval staroslověnskou kulturní tradici. Je pokládán
za autora nejstarších českých a polských duchovních písní, např. známé
písně Hospodine pomiluj ny. Jeho působení bylo komplikováno krizí českého státu, která se mimo jiné projevovala i rostoucími spory mezi Přemyslovci
a Slavníkovci.
V roce 988 znechuceně opustil Prahu a odcestoval společně s bratrem Radimem. Odchod biskupa z jeho působiště nebyl pro české knížectví dobrou
vizitkou. Proto český kníže Boleslav II.
vyslal poselstvo, které mělo Vojtěcha
přesvědčit k návratu. Ten žádosti v roce
992 vyhověl. Do Prahy s sebou přivedl
skupinu italských mnichů a pro ně založil Břevnovský klášter - první mužský
klášter v Čechách. Nicméně roku 995,
kdy došlo k vyvraždění slavníkovského
rodu, opět odchází a to už deﬁnitivně.
23. 4. 997 byl v Prusku i se svými
druhy zavražděn. Světcovy ostatky byly
uloženy na Pražském hradě, kde pozdě-

12. 4. 2020 Zmrtvýchvstání Páně
„Ježíš musel vstát z mrtvých.“
1. čtení: Sk 10,34a.37-43
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána
z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr
a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten
druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř
a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon
Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží
pruhy plátna. Rouška však, která byla
na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů
plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník,
který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš
musí vstát z mrtvých.
Ozvěna slova:
Otevřený a prázdný Ježíšův hrob promluvil. Otevřel oči učedníkům. Pochopili, že Ježíš přece musel vstát z mrtvých.
Vždyť vzkřísil Lazara, tak proč by nemohl vstát z mrtvých on sám. Ano. On přece má tu moc. Lazarův hrob museli otevřít, Jeho nikoli. Lazarovo tělo podléhalo rozkladu, Jeho tělo nikoli. Lazarovo
tělo bylo omotáno svazujícími pruhy plátna, avšak pruhy plátna, do kterých bylo
zabaleno Jeho tělo, ležely v hrobě. Lazar byl probuzen Ježíšovým slovem, Ježíš však vstal vlastní mocí. On se smrti
ubránil zbraní nesmrtelnosti. Ano, Ježíš
musel vstát z mrtvých. A pak se jim dává
farní měsíčník
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poznat. Je to On, má však jinou podobu.
Nežije s nimi, ale ukazuje se jim. Prochází zavřenými dveřmi, jí s nimi. Je jiný, ale
přece je to tentýž Ježíš, syn Marie, obyčejný tesař. Obyčejný člověk s neobyčejnou smrtí a neobyčejným životem…
po smrti. Ale,… nebylo to tak už dřív? Nebyl přece člověkem samých překvapení?
Nebyl ten, kdo vyváděl z míry? Nebyl ten,
kdo jednal stále „jinak“? A nyní převrátil úplně všechno naruby, i samotnou říši
zemřelých. Mrtvý se stal živým. Aleluja!

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY - DUBEN
Evangelizační úmysl: Modleme se,
aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by
je doprovázeli.
Národní úmysl: Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornograﬁi nebo internetu – ať

pod ochranou bl. Mlady najdou cestu
ke svobodě.

INSPIRACE, CO ČÍST
NAŠIM NEJMENŠÍM
ŠKOLA MODLITBY PRO MALÉ
MYŠKY
Autor: Gorla Stefano
Co myslíte – může se myška přátelit s papežem? Myšák Jirka se přátelí s papežem Františkem.
Tráví spolu spoustu času. Jirku to baví a pamatuje si každé slovo, které mu jeho přítel
řekne. Může pak také svým sourozencům,
bratránkům a sestřenicím hodně vyprávět.
O Bohu, modlitbě, andělech, o Ježíšově nebeském Otci i jeho mamince Marii. A zjišťuje samé zajímavé věci. Třeba že „znamení
kříže je jako velikánské Boží objetí“, „modlitba může být nádherný dárek“ nebo že „Bůh
musí být asi moc bohatý, když svým dětem
pořád něco rozdává“.

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
 Jak dlouho žije myš?
To záleží na kočce!
 Vrátí se muž ze služební cesty a vidí svou ženu blondýnku sedět na židli a po kolena má samou
strouhanku. Blondýnka ale stále
dál strouhá další a další rohlíky.
Tak se jí zeptá: ,,Co to tady vyvádíš?“
Blondýna odpoví: ,,Chtěla jsem
ti na přivítanou udělat řízky a recept v kuchařce začíná: Strouhej
tři dny staré rohlíky.“
 Víte, kdo měl v Čechách první
mobilní telefon?
Mach a Šebestová.

MŠE SV. V SIDONII
 4. 4. Za rodiče Vlastislavu a Františka Bartlovy
 13. 4. Za rodiče Rakovy a Dočárovy
 18. 4. Za Marii a Ladislava Běhunčíkovy
 25. 4. Za Jaroslava Pavlačku

Toto číslo Farního měsíčníku vychází pouze v elektronické podobě.
Redakce Fm
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Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život, řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých a učinil
nové nebe a novou zemi.“
Když uvidíš svého syna utíkat z domova,
a tvé sny se ti rozplynou, řekni si: „Můj syn
Bohu neunikne, Bůh ho miluje“.
Až si povšimneš, že láska kolem tebe
uhasíná, až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha, až ti bude nevolno ze zmatku, teroru, a válek, řekni si: „Ježíš zemřel
a vstal, aby přinesl spásu.“
Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení, řekni jemu
i sobě: „Uvidíme se v království Božím.“
Tohle znamená věřit ve vzkříšení !
Carlo Carretto: Myšlenky na každý den

MŮŽEME SE MODLIT

MYŠLENKY NA KAŽDÝ DEN

Spojme se nyní se všemi věřícími
v Evropě v této složité době,
kdy čelíme pandemii COVID-19,
ve společné modlitbě.

Toto znamená věřít ve vzkříšení
Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí, řekni si: „Věřím, že
les se obnoví, že se země vrátí do své nehybnosti."

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče,
Stvořiteli světa, který jsi z lásky k nám
poslal na svět svého Syna jako lékaře
duše i těla, shlédni na své děti, které se
na Tebe obracejí v této obtížné době plné
dezorientace a obav v mnoha místech
Evropy i světa a hledají sílu, spásu a úlevu.

Když tě bude hřích škrtit a bude ti, jako
by ses dusil, řekni si: „Kristus vstal z mrtvých a já vstanu ze svého hříchu.“

Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost hlavám státu, dej sílu
a odměnu našim lékařům, zdravotníkům
a dobrovolníkům, dej věčný život zesnulým. Neopusť nás v dobách zkoušky, ale
vysvoboď nás ode všeho zlého.
O toto prosíme Tebe, který se Synem
a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky
věků.
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje,
přimlouvej se za nás!
Pod výzvou jsou podepsáni předsedové
institucí zastupujících biskupské konference evropských zemí.
www.farnostbrumov.cz

Jaro je tady

farní měsíčník
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