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„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.“

KRÁLOVNA MÁJE
Na začátku měsíce května se náš
zrak zvláštním způsobem obrací k Ježíšově matce Panně Marii. Minulý rok
při pouti do Svaté země jsme se zastavili v Bazilice Navštívení v Nazaretě.
Ve spodní části se nachází malý domek,
kam byl poslán anděl Gabriel se zprávou, že bude matkou Vykupitele. Chvíle,
kdy jsme se mohli zastavit a spočinout
v tichu chrámu mi opět připomněla, že
velké věci v životě se většinou nestávají
v hluku a záplavě množství slov a věcí,
ale lidsky zdánlivě na okraji pozornosti. Prožíváme Velikonoční dobu. Obdivujeme apoštoly a první učedníky hláwww.farnostbrumov.cz

sající radostnou zvěst o Kristově vítězství nad smrtí. Ale až teprve dar Ducha
Svatého je skutečně uschopňuje k neohroženému svědectví proměňující srdce
v touhu po Bohu. I my potřebujeme zažít tuto proměnu, která ve společenství
učedníků spolu s Marií očekává slíbený
dar Ducha ve Večeřadle. Ona se stává
tichým průvodcem Ježíšových učedníků
na cestě proměny, průvodkyní na cestě
hledání a následování.
Přeji Bohem požehnaný mariánský měsíc. Ať nás Maria v Duchu Svatém přivede blíž ke Kristu a skrze Krista
k nebeskému Otci.
O. Richard

DUCHOVNÍ SLOVO
KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE
Měsíc květen bývá oblíben z různých
hledisek.
Na naší polokouli pokračuje jaro svými četnými a barvitými květy; klima je
vhodné na procházky a výlety. V liturgii spadá květen vždycky do velikonočního období, doby, ve které zní „aleluja“ a Kristovo mystérium se vyjevuje
ve světle Zmrtvýchvstání a velikonoční víry. Je to i doba očekávání Ducha
svatého, který o Letnicích s mocí sestufarní měsíčník
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puje na rodící se církev. S oběma těmito kontexty, „přirozeným“ a liturgickým
dobře ladí církevní zvyklost zasvětit měsíc květen Panně Marii. Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření,
„růže“, jež se rozvinula v plnosti času,
kdy Bůh posláním svého Syna daroval
světu nové jaro. A současně je pokornou a diskrétní protagonistkou prvních
kroků křesťanského společenství: Maria je jeho duchovním srdcem, protože
sama její přítomnost uprostřed učedníků je živou pamětí Pána Ježíše a pečetí
daru Jeho Ducha.
Benedikt XVI. 9. 5. 2010

Bude:
 od 22. 5. se začíná modlit Novéna
před Slavností seslání Ducha Svatého
 24. 5. se ruší první svaté přijímání,
termín přijímaní se posunuje na 28. 6.,
pokud nenastnou jiné okolnosti
Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR
o znovuobnovení bohoslužeb sledujte na farních stránkách nebo na www.
cirkev.cz, v televizi, v místním rozhlase
atd.

BLAHOPŘÁNÍ
Primiční mše svatá

ČÍM MĚ OBOHATIL „NOUZOVÝ STAV“

NAŠE FARNOST DNES

Z FARNÍCH MATRIK – DUBEN 2020
Pohřbeni byli:
Marie Juřicová 82 let
Anežka Mišáková 92 let
Pavel Hořák 51 let
Františka Lysáčková 92 let
Josef Dittrich 81 let
Bylo:
 Dopis od Jana Graubnera
Drazí bratři,
současná epidemie nejen ochromila náš život a působení, ale i upoutala naši pozornost tak, že si téměř nevšímáme mimořádného sucha, které je
horší, než v předchozích letech, a kromě jiného hrozí mimořádná neúroda.
Naši předkové slavívali prosebné dny
(suché dny) před svátkem sv. Marka
s posty a procesím do polí, kdy prosili
za příhodný déšť a požehnanou úrodu.
I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí
sami na procházku a modlete se cestou. K podobným soukromým vycházkám s modlitbou vyzvěte i své farníky.
Lze použít Benedikcionál či Pastorační pomůcku pro veřejné pobožnosti
a vzít s sebou svěcenou vodu. Ve vhodný liturgický den lze použít i zvláštní
mešní formulář. Také připomínám brožurku modliteb a písní za déšť. Ty by
bylo dobré používat často v kostele,
i když nás tam může být jen málo.
S vděčností za vaše osobní zapojení do těchto proseb i získání farníků pro
tento úmysl všem ze srdce žehná
+ Jan Graubner
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,,Ne vy jste vyvolili mne, ale já
jsem vyvolil vás a ustanovil jsem
vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše
ovoce aby zůstalo .....“
Jan 15,16
Milý otče Richarde,
děkujeme Pánu Bohu, že Vás před
25 lety ustanovil pastýřem, aby nám
skrze Vás mocně žehnal. Vám děkujeme za Vaši starost o naše duše,
za Vaši lásku, pozornost a obětavost.
Děkujeme za to, že jste svůj život obětoval Bohu a nám, svým farníkům.
Přejeme Vám z celého srdce, ať
Vaše láska k Pánu Bohu zůstává stále tak nádherně čistá a upřímná. Přejeme Vám, ať Duch Svatý vede každý
Váš krok a máte potřebnou sílu ke konání své krásné kněžské služby, která
nese to správné ovoce.
Vaši farníci

Svěcení 27. 5. 1995

Nouzový stav, který byl vyhlášen
v postní době a probíhá i v době velikonoční, celé společnosti i každému z nás
přinesl všelijaká omezení. Nám věřícím i to, že mše sv. jsou slouženy bez
účasti lidu a nelze běžně přijímat svátosti. Ptala jsem se sama sebe: „Jaký
k tomu zaujmout postoj?“ Naši biskupové nám sice dali dispenz od osobní
účasti na nedělní mši sv., ale co konkrétně dělat? Vybavila se mi věta z Písma Řím 8, 28 : „Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno prospívá k dobrému...“
Bylo jasné, že tuto část liturgické
doby budu prožívat úplně jinak, než
všechna předchozí léta. Už toto bylo
dobré: budu muset víc přemýšlet a lépe
vnímat, co po mně Bůh chce. Bohoslužby lze sledovat v televizi nebo na internetu – PC. Normálně se na žádnou televizi téměř nedívám a internet používám jen pracovně a k udržování kontaktů. Ale díky nouzovému stavu jsem objevila, kolik dobrého přinášejí křesťanské televize – jak naše Noe, tak slovenská Lux.
Je to několik mší svatých během dne,
téměř denní možnost účasti na mši sv.
s papežem Františkem a navíc na počítači můžu být on-line přítomna na mši
sv. skoro kdekoli v republice.
Zjistila jsem také, že nejen já, ale
mnoho dalších lidí v této době různých omezení nachází nějak víc času
na modlitbu. I v tom je možné se spojit prostřednictvím televize, kde se společně modlí – ať je to modlitba růžence,
Korunka k Božími milosrdenství, rozjímání nad Písmem, adorace.
Nouzový stav přispěl také k tomu,
že denně svůj domov posvěcuji účastí
na mši svaté, i když jen virtuálně. A doufám, že mi Pán dopřeje, abych tomu zázraku mše svaté mohla být opět přítomna osobně. Ježíši, důvěřuji Ti!
teM
www.farnostbrumov.cz

květen 2020

JAK MARIA KRALUJE VE SLUŽBĚ LÁSKY?

K ZAMYŠLENÍ
DUCH SVATÝ NENÍ NĚJAKÁ ENERGIE,
ALE JE TO NĚKDO
Duch svatý není něco, ale někdo:
Je to živá božská osoba. Jedno z pokušení naší doby, kdy se tolik mluví o různých energiích, je představovat si Ducha svatého jako pozitivní
energii, jako teplo či jiný příjemný pocit, nebo jako pohonnou hmotu křesťanského života. Duch ale není žádný duchovní benzín, ani jen vítr, který
občas zaduje do plachet, ani posvátný pták. Evangelisté při Ježíšově křtu
jen popsali, že Duch svatý sestupoval
na Krista „jako když se snáší holubice“. Jan Křtitel nejspíš viděl něco slovy neuchopitelného, nepopsatelného.
Duch svatý je osoba, se kterou
máme žít v úzkém osobním vztahu
jako s blízkým přítelem.
A prosíme-li o Ducha svatého, pak
bychom měli vědět, že s ním musíme jednat jako s osobou, nemůžeme
s ním manipulovat. Ani on s námi nemanipuluje, čeká, až ho pozveme, ctí
naši svobodu.
Energii nelze zarmoutit. Ale Písmo
říká, že je možné zarmucovat Ducha
svatého, tak jako můžeme zarmoutit partnera nebo přítele – tím, že nedáváme prostor jeho lásce (srov. Ef
4,30).

Mariiným „ať se mi stane!“ se mohlo začít naplňovat tajemství naší spásy.
Vyjádřila jím naprostou oddanost Bohu
a jeho záměrům s jejím životem – jako
by podepsala prázdný šek!
Tento životní postoj jí už zůstal, i když
„anděl odešel“ a zmizela jakákoli znamení Boží přítomnosti. Ba dokonce nastaly i situace, které vypadaly, jako by
se Bohu vymkly z rukou: zklamání Josefovo, které mu nemohla vysvětlit; pronásledování od Heroda a nucená emigrace; ztráta dvanáctiletého Ježíše;
a samozřejmě pronásledování Ježíše
od předáků židovství a nakonec jeho
ukřižování.
A to jmenujeme jen situace, které
nám Písmo zanechalo. Jsem si jist, že
jich bylo daleko víc! Proto je nám Maria
tak blízká, zvláště v období nesrozumitelných životních zkoušek.
Vojtěch Kodet, Učednictví

www.farnostbrumov.cz

ZDRÁVAS, MARIA …
Tuto modlitbu se začal modlit anděl,
který sestoupil z nebe. Pokračovala
v ní Mariina sestřenice Alžběta. Každý
den se jí modlí miliony žen, mužů
i dětí. Je to jedna z nejoblíbenějších
křesťanských modliteb.

ZTRACENÁ

MARIA JE NÁM BLÍZKÁ, ZVLÁŠTĚ
V OBDOBÍ NEJISTOT A ZKOUŠEK
Pannu Marii považujeme za naši
matku ve víře, stejně jako Abraháma
nazýváme otcem víry (srov. Řím 4,12).
A stejně jako Abrahám, i ona musela
mnohokrát věřit a doufat „proti veškeré naději“.

Tím, že nad námi bdí. Bdí nad
svými dětmi, které se k ní obracejí
v modlitbě, s děkováním či žádostí
o mateřskou ochranu a nebeskou
pomoc. Možná tehdy, když ztrácejí
cestu, když je sužuje bolest či úzkost
ve smutném a strastiplném běhu
života. V jasu či temnotě svého bytí
se obracíme k Marii a svěřujeme
se její stálé přímluvě, kterou pro
nás od svého Syna získává milost
a milosrdenství, nezbytné pro naši
pouť cestami světa. Prostřednictvím
Panny Marie se s důvěrou obracíme
k Tomu, který vládne světu a má
ve svých rukou osud vesmíru.
Po staletí je Maria vzývána jako
Královna nebes. Po modlitbě růžence
se k ní v loretánských litaniích
osmkrát obracíme jako ke Královně
andělů, patriarchů, proroků, apoštolů,
mučedníků, vyznavačů, panen, všech
svatých a rodin. Víme, že ta, která
drží v rukou osud světa, je dobrá;
miluje nás a pomáhá nám v našich
nesnázích.
Drazí přátelé, úcta k Panně Marii
je důležitým prvkem duchovního
života. Ať v našich modlitbách nechybí
důvěrné obrácení k té, která nám
neodepře svou přímluvu u svého
Syna. Maria je Královna nebes blízká
Bohu, avšak také matka blízká
každému z nás. Matka, která nás
miluje a naslouchá našemu hlasu.
Z katecheze Benedikta XVI.
22. 8. 2012

Květen - mariánský měsíc

Před mnoha lety ležela římská
bazilika Panny Marie Větší v Římě
mezi poli. Hlas jejích zvonů se nesl
do dáli a zval k modlitbě.
Jednoho večera vyšla z domu
dívenka a chystala se navštívit přátele,
kteří bydleli daleko na venkově.
Myslela si, že cestu dobře zná. Jenže
se setmělo a ona se při návratu
ve spleti chodníků a uliček ztratila.
Nemohla najít cestu domů. Marně
chodila sem a tam, bloudila víc a víc,
až se posadila na kámen a rozplakala
se. Nikdo tu nebyl, nikdo jí nemohl
pomoci.

farní měsíčník
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Vzpomněla si na P. Marii a začala
odříkávat Zdrávas. Když došla ke slovům: ,,Pros za nás hříšné nyní…,“ uslyšela zvuk zvonu. Byla noc a zvon vyzváněl dlouze a naléhavě. Holčička
se vydala za tímto zvukem, až došla
k bazilice P. Marie Větší. Odtud pak už
domů snadno treﬁla.
Tomu zvonu se na památku té
události říká ,,Ztracený“. Připomíná holčičku, která se ztratila v polích, i všechny, kdo se dnes ztrácejí
ve městech po celém světě.
Kostelní zvony vyzvánějí, aby lidem připomínaly to, na co zapomínají. Ohlašují nám, že Bůh na své děti
nezapomíná a neustále je volá. V našich městech je příliš hluku – kdo ještě naslouchá vyzvánění zvonů?
Bruno Ferrero, Zdrávas, Maria

DUCHOVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

,,Hle stojím přede dveřmi a tluču,
zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi,
vejdu k němu a budu s ním večeřet
a on se mnou.“ Zj 3,20
Duchovní přijímání je modlitba,
ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout
Krista pod způsobem chleba a vína.
Je výrazem touhy po setkání s živým
Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh
slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme
spojeni s církví, která volá: ,,Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“
Existuje trojí způsob přijímání:
1. Pouze fyzické přijetí hostie – tímto
způsobem bychom neměli nikdy přijímat, duchovně neprospívá.
2. Fyzické přijetí s duchovním přijetím – můžeme přijmout Pána Ježíše
max. 2x za den.
3. Duchovní přijímání – tento způsob je dostačující, i když náročnější, protože nutí opravdu se soustředit
na duchovní přijímání. Výhodou je, že
na rozdíl od svátostného přijímání, jej
smíme vykonat, kolikrát za den chceme. Např. bl. Agáta od Kříže se duchovním přijímáním spojovala s Ježíšem dvěstěkrát denně.
 Úkon duchovního přijímání může
být: spojen se sledováním nebo posloucháním přenosu mše svaté
Vykonán kdykoliv během dne (může
to být chvíle osobní modlitby, v rámci
společné pobožnosti apod.)
 Modlitba k duchovnímu přijímání:
Obvyklou formuli najdeme, podle
sv. Alfonse z Liguori, v kancionálu
č. 042
Převzato z neprodejného tisku:
Duchovní svaté přijímání, Jámy
farní měsíčník 4

SVĚDECTVÍ
VELKÁ LÁSKA
KE SVÁTKU MAMINEK
Bůh říká: „Vezmi tohoto syna nebo
tuto dceru a vychovej ho pro mě. Pomoz mu vybudovat krásný charakter
podobný velkolepému paláci, aby mohl
navždy zářit v Hospodinově království.“
Bůh je na nebesích a světlo a sláva z jeho
trůnu spočinou na věrné mamince, když
se snaží vychovat své děti, aby odolávaly vlivu zla. Žádné jiné dílo se důležitostí
nevyrovná jejímu poslání. Nemusí namalovat krásný obraz na plátno jako umělec
ani jako sochař vytesat sochu z mramoru. Nemusí jako spisovatel převést vznešené myšlenky v působivá slova ani jako
hudebník vyjádřit hluboké city hezkou
melodií. Jejím úkolem je s Boží pomocí
rozvíjet v lidském nitru Boží charakter.
Maminka, která si to uvědomuje, bude
své možnosti pokládat za neocenitelné. Bude se opravdově snažit podle své
povahy a svými výchovnými metodami postavit před své děti nejvyšší ideál. Bude vážně, trpělivě a odvážně usilovat o zdokonalení svých schopností,
aby mohla správně využít nejlepší síly
rozumu ve výchově svých dětí. Bude se
při každém kroku opravdově ptát: „Co
říká Bůh?“ Bude pilně zkoumat jeho slovo. Bude mít oči upřené na Krista, aby
její každodenní činy při plnění všedních úkolů a povinností mohly být věrným odrazem jedině pravého Života.
Převzato: Život naplněný pokojem a Bible.
Milé maminky, přejeme Vám, aby se
Vám Váš mateřský úkol s pomocí Boží
dařil zvládat co nejlépe. A Vaší odměnou byla upřímná láska Vašich milujících dětí.
Fm
V Domě sv. Marty připomenul papež
František těhotné ženy, které budou rodit v tomto nelehkém čase.
„Chtěl bych, abychom se dnes modlili
za ženy, které očekávají narození potomka, za těhotné ženy, z kterých se stanou
matky. Prožívají neklid, dělají si starosti
a kladou si otázku: »V jakém světě bude
moje dítě žít?« Modleme se za ně, aby
jim Pán dodal odvahu k výchově těchto
dětí v důvěře, že svět sice bude jiný, ale
bude to stále svět, který Pán velice miluje.“
Převzato: RadioVaticana.cz,
17. 4. 2020

Po mnoha letech manželství jsem
objevil nový způsob, jak udržet jiskru
lásky. Manželka mi poradila, abych si
vyšel s jinou ženou! ,,Já jsem si ale vybral tebe,“ namítal jsem.
,,Já vím. Ale ji přece taky miluješ. Život je příliš krátký. Věnuj jí nějaký čas.“
Souhlasil jsem. Ta jiná žena, s níž
jsem se měl sejít, byla moje matka. Práce a rodina mi znemožňovaly vidět se
s ní častěji než sporadicky. Jednou večer jsem jí zavolal a pozval na večeři.
,,Co se děje? Jsi v pořádku?“ ptala se.
,,Napadlo mě, že by bylo hezké spolu strávit nějaký čas,“ odpověděl jsem.
,,To bych byla moc ráda,“ řekla.
Když jsem jí šel v pátek po práci vyzvednout, byl jsem nervózní. A když
jsem přišel k ní, viděl jsem, že je také
velmi rozrušená. Krásně se usmívala
a zářila jako anděl. ,,Prozradila jsem kamarádkám, že si mám vyjít se synem,
a skoro mi záviděly,“ hlásila, když nastupovala do auta.
Zašli jsme do ne moc luxusní, ale
útulné hospůdky. Když jsme si sedli, vzal jsem do ruky jídelní lístek, že jí
ho přečtu. Ona už dokázala přečíst jen
hodně velké písmo. Sedl jsem si proti ní
a podíval se na ni: maminka na druhé
straně stolu na mě hleděla s obdivem.
Na rtech měla šťastný úsměv. ,,Pamatuješ, jak jsem četla lístek já tobě, když
jsi byl malý?“
,,A teď je čas, aby sis od toho odpočinula a dovolila mi, abych ti to oplatil,“
odpověděl jsem.
Po večeři jsme si příjemně povídali.
,,Ráda si s tebou zase vyjdu, jen
jestli mi dovolíš, abych tě příště pozvala zase já,“ řekla maminka, když jsem
jí odvezl domů. Souhlasil jsem, objal ji
a dal jí pusu.
,,Tak jaká byla tvoje společnice?“
chtěla vědět manželka. ,,Moc milá.
Mnohem milejší, než jsem si představoval,“ odpověděl jsem.
Za několik dní zemřela maminka
na infarkt, stalo se to tak rychle, že se
nedalo nic dělat. Krátce nato jsem dostal avízo z té restaurace, kde jsem tehdy s maminkou jedl, s pozvánkou na večeři, na níž stálo: ,,Večeře je předem zaplacena.“
Moje matka si byla jistá, že tu už nebude, ale stejně zaplatila pro dva: ,,Pro
tebe a pro tvoji ženu. Nikdy nepochopíš,
co pro mě ten večer znamenal. Mám tě
ráda!“

www.farnostbrumov.cz
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V tom okamžiku jsem pochopil, jak
je důležité v patřičnou chvíli říct ,,mám
tě rád“ a dát našim milým prostor, jaký
si zaslouží. Nic v životě není důležitější než Bůh a tvoje rodina: věnuj jim čas,
aby se mohli cítit milovaní.
Jestli je tvoje matka naživu, sbliž se
s ní. Jestli ne, vzpomínej na ni. A nezapomeň: Bůh odpouští, ale čas neodpouští nikdy.
Z časopisu: Milujte se! č. 50

VYMĚNILA CHIRURGICKÉ NÁSTROJE
ZA NÁSTROJE MATKY
Moje sousedka Patty si uvědomila, že takovým orientačním světlem
pro své děti není, ale měla odvahu
ke změně. Když mně bylo osmadvacet a učila jsem se křížkový steh, učila
se Patty rovněž svého druhu křížkové
stehy – jako jedna z nejlepších lékařek, které pracovaly na chirurgické pohotovosti. Slyšela jsem jinou lékařku
říci: „Kdybych se probudila na operačním sále a uviděla obličej Patty Thomasové a její pilné ruce, klidně bych
zase usnula s vědomím, že nemohu
být v lepších rukou.“
Thomasovým se první dva synové
narodili v době, kdy Patty ještě studovala medicínu. Další dvě děti přišly na svět, když už pracovala na plný
úvazek v největší nemocnici v Charlotte. Když začaly obě starší děti chodit na základní školu, Patty prožívala
zvláštní věci. Bůh zahájil určitou operaci v jejím nitru. Když Pattyin nejstarší syn nastupoval do druhé třídy, uvědomila si, že ho vlastně moc nezná.
Nebyla s ním, když zvládl některé klíčové okamžiky, když řekl první slůvka nebo udělal první krůčky. Hošík
vlastně znal lépe babičku než maminku. A když v lůně ucítila pohyby pátého potomka, rozhodla se, že už pro
své děti nechce být cizím člověkem.
Udělala radikální řez: Opustila své zaměstnání. Odložila chirurgické nástroje a začala se seznamovat s legem,
skládačkami a stavebnicemi pro děti.
Učila se nazpaměť hlavní města
států, pročítala s dětmi slabikář a dívala se jim do očí. Převzala pochodeň
od své matky a stala se orientačním
světlem pro své děti. Nyní Patty dělá
více, než je sešívání lidí na operačním sále. Sešívá srdce, ošetřuje odřená kolena a slíbává slzičky. Vychovává nyní již sedm dětí, aby se staly generací, která miluje Ježíše a získává pro něj svět. Patty rovněž pracuje na svém doktorátu z mateřství.
Stejně jako jiné matky v domácnos-

www.farnostbrumov.cz

ti i ona zakouší, že pracovní doba je
dlouhá a plat nízký. Nicméně odměny jsou nevyčíslitelné. Kdybyste se
Patty zeptali, oč přišla, když přestala chodit do zaměstnání, odpověděla
by: „O velmi málo.“ Být lékařkou neposkytuje tolik radosti jako být člověkem, který má největší vliv na děti
a jenž jim na jejich životní cestě ukazuje správný směr.
Převzato: vira.cz

SVATÍ

Z HISTORIE
1970 - POKRAČOVÁNÍ
Pohřeb pana rady P. Antonína
Balcárka, katechety. Zemřel v pondělí
5. října 1970 ve stáří 83 let. V Brumově
nastoupil jako katecheta v roce 1915
a působil zde nepřetržitě 55 roků. Učil
ve škole náboženství a vypomáhal
v duchovní správě do svých 80 let.
Z dalších 3 roků byl v důchodu jen
jeden rok. Pohřeb měl ve čtvrtek
8. října ve 3 hod. odpol. za velké účasti
věřících, včetně požárníků a družiček
a asi 28 kněží. Pochovával dp. děkan
P. Josef Pechanec za asistence kněží.
Promluvu nad rakví měl dp. P. Kajetán
Hořák, adm. v Budišově na Budiš. –
rodák z Bylnice. Odpočívá na našem
hřbitově v místě kněž, hrobů. U jeho
hrobu byl postaven pěkný pomník
nákladem zhruba 9.000 Kč. Úhrada
byla kryta polovicí z darů věřících
a polovicí od sestry zemřelého.
Na podzim tohoto roku postavil
MěNV kamennou zeď podél úvozu
od brány schodiště k bráně hřbitova,
na místě staré zdi, která byla už
v rozpadu. Naši brigádníci pomohli
v přísunu kamene. Zeď je zakončena
vkusným trubkovým oplocením, které
spolu se zdí hradil národní výbor.
Spravuje hřbitov, tudíž upravil i hlavní
přístupovou cestu k němu. Z našich
hlavních prací připomínám:
- do kostelních lavic se daly nové
polštáře na sedění od družstva
čalouníků z Uh. Brodu v ceně 9.900 Kč
- pořídila se ambona (nízká kazatelna)
od stolářské provozovny ve Štěpáně:
2.045 Kč.
- za varhanami k věži do výklenku se
vložila rámová přepážka a zasklena,
vše z podniku ze Štěpána: 2.315 Kč.
V kostele bylo 47 svateb a jinam
delegovány 2, celkem 49 sňatků,
pokřtěno bylo 124 dětí a zemřelo 45
farníků. Svatých přijímání bylo podáno
14 320.

SV. FILIP NERI – 26. 5.
Jeho současníci na něm milovali to,
co na něm fascinuje i nás: byl nekonvenční, veselý a velmi komunikativní,
především ale dokázal neotřelým a přitažlivým způsobem přivádět lidi k víře.
Bývá nazýván Božím šprýmařem nebo
mystikem v šatu blázna. Bůh i svět pro
něj byli radostí, kolovalo o něm mnoho anekdot a také sám měl velký smysl pro humor. Žil v bouřlivé a přelomové
době nástupu protestantismu, ale i reformních proudů uvnitř katolické církve.
Byl současníkem velkých světců – Ignáce z Loyoly, Terezie z Avily, Jana od Kříže, Karla Boromejského. Dlouho si myslel, že zůstane laikem a bude působit zejména mezi římskou mládeží, později se
však nechal vysvětit na kněze. Byl vyhledávaným zpovědníkem a mužem hluboké kontemplativní modlitby. V jeho oratoři se shromažďovala směsice nejrůznějších osob, od církevních hodnostářů po ševcovské učně a bezdomovce.
Už za svého života byl pokládán za apoštola Říma a dnes patří k hlavním patronům Itálie.
Převzato: ikarmel.cz
Jednou přišel zbožný obchodník ze Sieny a byl pohoštěn v klášteře sv. Filipa.
Viděl, jak se světec vesele baví a směje. Nad tím se cizinec pohoršoval a začal pochybovat, zdali je Filip opravdu
tak svatý, jak se o něm vypravuje. Jeho
smích spíš naznačoval hříšnou lehkovážnost než svatost. Druhého dne šel
k Filipovi ke sv. zpovědi. Neřekl ani slovo o svém křivém podezřívání. Avšak
světec mu řekl: ,,Hleď, abys nezamlčel
hřích! Proč se nezpovídáš, že ses včera
večer nade mnou pohoršoval?“

farní měsíčník
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Filip měl v průběhu života několik mystických zážitků, které životopisec nadneseně popsal: Láska Boží jej
přepadala při pouhém vyslovení slova
Bůh, Láska nebo Ježíš. Vroucně miloval
Pannu Marii. Jeho srdce se rozbušilo
a hruď se mu svírala. Při mši svaté často stál nehybně jako socha s tváří ozářenou světlem. V roce 1544 po modlitbě v katakombách sv. Šebestiána prožil extatický stav doteku božské lásky.
Hruď nad Filipovým srdcem se silně vyklenula a lékařské vyšetření ukázalo, že
mu praskla dvě žebra, ale Filip údajně
necítil žádnou bolest.
Zemřel 26. 5. 1595 na svátek Božího Těla ve věku 80 let. Filip byl lidem
v Římě upřímně oplakáván, u jeho rakve se sešli jeho žáci, kardinálové i papež. Jeho ostatky byly uloženy pod oltářem v kapli sv. Filipa Neri kostela Santa Maria in Vallicella, kde spočívají dosud. Filipův obličej je překryt stříbrnou
maskou.
Rudolf Schikora, Naše světla
Milí Filipové, ať vás po vzoru sv. Filipa humor provází ve vašem životě
a vy s tímto darem děláte radost svému okolí. Ať láska proniká vašim srdcem a vy se stanete nástrojem k jejímu šíření.
Fm

Z LITURGIE
21. 5. 2020 SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

„Je mi dána veškerá moc na nebi
i na zemi.“
1. čtení: Sk 1,1-11
2. čtení: Ef 1,17-23
Evangelium: Mt 28,16-20
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však
měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá
moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co
jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi
po všechny dny až do konce světa!“
Ozvěna slova:
Náš Pán Ježíš Kristus čtyřicátý den
po svém zmrtvýchvstání vystoupil před
zraky svých učedníků do nebe, aby nám
otevřel brány k věčné blaženosti. I přes
všechny Pánovy zázraky a kázání byli
farní měsíčník 6

sami apoštolové tak zdrceni jeho strašným umučením, že jen váhavě přijímali zprávu o jeho zmrtvýchvstání. Teprve nanebevstoupení upevnilo jejich víru
a změnilo jejich strach v radost. Když se
jako Syn člověka vrátil do Otcovy slávy,
zjevil se tak v této slávě svým přátelům.
Tajemným způsobem začal přicházet
blíže ke svým, i když se svým tělesným
zjevem od nich tak velice vzdálil. Naše
víra může hlouběji pronikat k podstatné přirozenosti Otce a Syna. Nehledá
již setkání s tělesnou přirozeností Krista. Věřící může do svých rukou uchopit
toho, který je stejné podstaty s Otcem,
nýbrž může se k tomuto tajemství přiblížit v duchu. Pochopíš nepochopitelné.
To, co zůstává oku skryto, budeš poznávat skrze víru.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

INSPIRACE K ČETBĚ
MILOVANÉ PRINCEZNĚ
(MILOSTNÉ DOPISY OD TVÉHO KRÁLE)

Autor: Sheri Rose Shepherd
Která žena by nechtěla dostat dopisy
od svého Krále? Tato krásná barevná knížečka přináší svazek milostných dopisů
od Krále celého stvoření. Na každé dvoustraně naleznete vždy nádhernou fotograﬁi s biblickým citátem a k němu dopis
povzbuzení, potěšení i poučení.
Vyvolil jsem Tě před založením světa,
abys byla mou Princeznou. Jsi královská
dcera, i když se jako Princezna necítíš.
Počkám, až budeš připravená začít v životě naplňovat úžasné plány, které s Tebou
mám. Vím, že nevíš, kde začít nebo jak se
stát tím, k čemu jsem Tě povolal, a proto
mi dovol, abych Tě den za dnem učil. ….

Evangelizační úmysl: Modleme se,
aby jáhni, věrní službě Slova a chudým,
byli pro celou církev živým znamením.
Národní úmysl: Za kněze, řeholníky
a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima
je dostatek Božích služebníků i dalších
lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro
Krista a službu druhým.

MŠE SV. V SIDONII
 2. 5. Za Evu Lysáčkovou
a Aloise Lysáčka
 9. 5. Za rodiče Maňákovy
a Minářovy
 16. 5. Za rodiče Františku
a Františka Lysáčkovy
 23. 5. Za členky živého růžence
 30. 5. Za rodiče Švarcovy

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
 V domě je zloděj a krade. Najednou slyší z vedlejší místnosti: ,,Micky tě sleduje!“ Jde se tam potichu
podívat. Uvidí mluvícího papouška.
Odechne si: ,,To ty jsi Micky!“ Papoušek na to říká: ,,To ne, já jsem Bart!
Micky je ten rotvajler za tebou!“
 Říká lord sluhovi: ,,Jean, přineste mi sklenku vody.“ Sluha mu ji přinese. Za chvilku lord říká: ,,Jean,
přineste mi sklenku vody.“ Jean ji
přinese. Za chvilku lord: ,,Jean…“
,,Sklenku vody, pane?“ ptá se sluha. ,,Ne, Jean, zavolejte hasiče, tohle sami neuhasíme.“
 Na ty SVATBY pořádané před otevřením kadeřnictví jsme vážně moc
zvědaví!
www.farnostbrumov.cz
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K ZAMYŠLENÍ
DOSTALO LIDSTVO PŘESNĚ TU NEMOC
CO POTŘEBOVALO?

,,Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
Antoine de Saint Exypéry, Malý princ

Přestali jsme si vážit zdraví a proto
jsme dostali takovou nemoc, abychom
si uvědomili, na čem nejvíc záleží..
Přestali jsme si vážit přírody a proto
jsme dostali takovou nemoc, aby nám
pobyt v ní byl vzácný..
Přestali jsme fungovat v rodině a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu naučit
fungovat jako rodina..
Přestali jsme si vážit starých a nemocných a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou
zranitelní..
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní..
Přestali jsme mít respekt k učitelům
a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si rodiče mohli vyzkoušet sami roli
učitelů....
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoli a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost..
Mamon nám zamotal hlavu, volný čas
jsme trávili v nákupních centrech, proto
nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme..
Zaměřili jsme velkou pozornost na
náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není.....
Mysleli jsme si, že jsme vládci této
země a proto jsme dostali tuto nemoc,
aby nás něco miniaturního, co ani není
vidět, mohlo zkrotit, dát nám ponaučení
a trochu pokory..
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik
naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější.
Dostali jsme nemoc na míru.. asi jsme
ji jako lidstvo opravdu potřebovali....

www.farnostbrumov.cz
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