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Kaple sv. Anny (foto Miroslav Pinďák)
Kostel sv
sv. Václava

Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes,
chvalte ho ve výšinách!
Chvalte ho, všichni jeho andělé,
chvalte ho, všechny jeho zástupy.
Chvalte ho, slunce s měsícem,
chvalte ho, všechny jasné hvězdy.
Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž
vody nad nebesy, chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to
stvořeno, on tomu dal povstat navěky
a navždy, nařízení, které vydal, nepomine.
Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně, oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který
plní jeho slovo, horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry,
zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo, králové země a všechny
www.farnostbrumov.cz

národy, vladaři a všichni soudci země,
jinoši i panny, starci i mladí.
Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.
Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech
svých věrných, synů Izraele, lidu, který
je mu blízký. Haleluja.
Žalm 148

SLOVO NA PRÁZDNINY
Mnohokrát slyšíme to známé slovo:,,Nemám čas“. I my je asi leckdy
použijeme, když nás někdo zve na nějakou akci, na návštěvu, když od nás
něco žádá. Ten častý pocit nedostat-

ku času, nestíhání, bývá dost nepříjemný.
Před námi jsou prázdniny a dovolené. Kvůli pandemii budou možná
trochu jiné. Zkusme si dopřát tu radost, že,,máme čas“. Čas daný nám
Bohem, abychom se mohli v klidu potkat s přáteli, přečíst si hezkou knihu,
nebo bibli, putovat překrásnou českou přírodou, navštívit krásná poutní místa.
Doteky Boží lásky můžeme nejspíše zachytit právě tehdy, když,,vypneme“ naše obvyklé starosti a otevřeme
v tichu prostor pro Boha.
A tak Vám přeji hodně radosti a prožitků Boží blízkosti o prázdninách a dovolených.
Otec Richard
farní měsíčník
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DUCHOVNÍ SLOVO
PRÁZDNINOVÉ ZAMYŠLENÍ

Když se Ježíšovi učedníci vrátili
z misijní cesty, byli plni horlivosti, plánů na další práci. A co Pán? Říká jim:
„Jste unaveni, pojd’te si odpočinout.“
Takovou odpověď nečekali. Tato slova
platí dnes i nám. I my jsme příliš zaměstnaní lidé, nepostradatelní. Honí
nás jiní – to by konec konců nic zlého nebylo, tak to bylo vždycky. Ale my
se honíme ještě více sami, a to už zlé
je. Říkávala jedna paní: „Já si nedovedu představit, jak by to u nás vypadalo, kdybych já nemohla. Manžel, děcka, všichni jsou nesamostatní, nic si
neumějí udělat. To by byla katastrofa. Kdepak na zájezd, kdepak odejít
z domu na dovolenou, kdepak na exercicie“. A když z té své důležitosti onemocněla, nikdo doma nechodil bez košile, a nikdo neumřel hlady.
Nepostradatelní lidé se uštvou –
nejen tělesně, i duševně. Nemají čas
na modlení, zamyšlení, nemají čas slyšet odpověď na otázky, které se jim
hromadí. Vánek rozčeří jen zcela tichou hladinu vody. Tak i vanutí Ducha
zachytí jen ten člověk, který se zcela
ztiší, uklidní. Vůči člověku nabitému
stálou aktivitou je i Bůh bezmocný. Poslechněme tedy výzvu našeho Pána:
„Pojd’te někam stranou na osamělé
místo a trochu si odpočiňte“. Udělejte si pořádnou zahálecí dovolenou. Přinut’te se k tomu. Nevymýšlejte si hromadu věcí, které musíte o dovolené
udělat a zařídit. Nic nemusíte.
Dokážete-li to, pak se k Vám Bůh
bude moci přiblížit více než jindy. Poznáte, že Boha není třeba tak usilovně
hledat. On hledá nás. Boha není třeba
dobývat. On sám se daruje těm, kteří
se Mu otevřou, zastaví své pobíhání,
ztiší se a zaslechnou Jeho hlas. Slova
naší odpovědi, tiché modlitby, pak porostou a vstupují na rty samy, není třeba pracně je shledávat.
Ani v denním životě nelze od sebe
oddělit horlivou práci a chvíle klidu
k modlitbě a posílení. Nelze říci: na rozjímání a modlení mají čas v klášteře.
Já jsem ve světě, tedy v práci. Každý ať dělá své. V klášteře ať se modlí, my venku budeme pracovat. Činnost
bez modlitby je motor běžící naprázdno. Máme Pána, který má se svými služebníky soucit. Ukládá nejen práci, zve
i k odpočinku, zve i na hostinu ke svému stolu.
Jiří Prokůpek - farnost Svratka
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NAŠE FARNOST DNES
Z FARNÍCH MATRIK – ČERVEN 2020
Sezdáni byli:
Ivana Lysáková (Bylnice) a Adam Kirschbaum (Velký Týnec)
Pokřteni byli:
Laura Lišková
Tomáš Macek
Adam Věříš
Michaela Zádrapová
Magdaléna Remešová
Sofie Urbanová
Gita Antonie Lišková
Pohřbeni byli:
Pavel Lysáček 65 let
Ludmila Fojtíková 87 let
Františka Vietzeová, roz. Deklevová 82
let
Bylo:
 Fatimská pobožnost
 Duchovní obnova pro děti připravující
se k 1. sv. přijímání
 Průvod Božího těla
 První svaté přijímání
 Mše sv. na poděkování k ukončení
školního roku
Bude:
 V prázdninovém čase středeční mše
sv. v 7. 30 hod.
 4. 7. v 18. 00 hod. modlitby za nenarozené děti a naše rodiny
 5. 7. v 15.00 hod. mše sv. u kapličky
sv. Cyrila a Metoděje na Březové
 13. 7. v 16.00 hod. Fatimská pobožnost
 26. 7. v 15. 00 hod. mše sv. u kapličky sv. Anny
 1. 8. v 18. 00 hod. modlitby za nenarozené děti a naše rodiny
 13. 8. v 16.00 hod Fatimská pobožnost
 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny
Marie, mše sv. 7.30 a 9.00 hod.

BDĚNÍ PŘED SESLÁNÍM DUCHA SVATÉHO

V sobotu na vigilii seslání Ducha svatého jsem chtěla ucítit v srdci to světlo,
které se mělo zapalovat od paškálu…a
už od samotného průvodu jsem to světlo v srdci cítila… Je na nás každém, jak
moc chceme Ducha svatého přijmout
do svého srdce. Stačí, když po něm toužíme, odevzdáme se mu a necháme se
jím vést.
Přeji nám všem, abychom svá srdce
neuzavírali, ale stále toužili být zapalováni tím světlem.
Maruška K.

Bdění před sesláním Ducha svatého

25. VÝROČÍ KNĚŽSTVÍ
NAŠEHO OTCE RICHARDA
Milý otče Ryszarde,
Přišli jsme k Vám právě v této chvíli,
k 25. výročí přáti a za Vás Bohu vroucně děkovati, že do Čech poslal takového dobrého pastýře, to bylo možná i pro
Vás k nevíře.
Svatý Vojtěch si Vás vybral tady v Praze a doufáme, že se Vám tu žilo s námi
blaze.
Oltář Matky Boží byl Vámi vždy uctíván a každý hned poznal, že jste věrný
marián.
Ale odešel jste na Valašsko na Moravu a tím jste nám zde trochu pomotal hlavu.
Ale vzpomínáme na Vás v modlitbách i dále, vždyť v našich srdcích jste
tu s námi stále.
I na takovou dálku Vám chceme přáti, ať dál Vás provází a chrání Boží Máti.
Moraváci, ti ať se o Vás dobře starají
a kolena při modlitbě dobře ohýbají.
Vždyť říká se, že jsou zbožnější než
Pražáci, tak ať se modlí i za nás a mají
co na práci.
Hodně zdraví a Boží láska ať Vás stále provází a pomocná ruka Páně Vás drží
v nesnázi.
Sklenku na Vás právě pozvedáme
zdravíme Moravu a těšíme se, že se brzy
opět shledáme.
Farníci z Prahy
www.farnostbrumov.cz
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Písnička pro otce Richarda
Zavolal Bůh kdysi do svých služeb otce
Richarda, otec mu za pár let odpověděl….PRAVDA PRAVDA.
Bůh ho poslal sloužit lidu všemu na kulatou zem, z Polska na Slovensko do Taroš a přes Prahu až sem.
Ref.: Přejeme Vám požehnání Boží,
zdraví ať Vám vždy slouží.
Ať Maria Vás stále provází
a vyvede Vás z nesnází.
I když už nemáte dlouhé vlasy, rádi
máme Vás, ať Vám hlava září svatozáří
ještě dlouhý čas. I když hasiči Vás nepozvali na zabíjačku, my Vás rádi pozvem
na hranolky aj na skleničku.
25 let, to je dlouhá doba, děkujeme
Vám, za tu Vašu službu pro farnost a lásku k dětičkám. Duch Svatý ať své dílo
koná skrz Vaše slova, ať zas može víc
jak 300 lidí do kostela.
Ref.: Přejeme Vám požehnání Boží,
zdraví ať Vám vždy dobře slouží.
Jste otec náš a rádi máme Vás,
Bohu díky za Váš čas.
Brumovská schola

www.farnostbrumov.cz

farní měsíčník

3

červenec - srpen 2020

PASTÝŘSKÝ LIST
NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Drazí bratři a sestry, s radostí dnes
děkujeme Bohu za možnost se po dlouhé době izolace znovu sejít ve společenství ke slavení liturgie. Omezení minulých týdnů nás díky koronaviru zahnalo
do izolace. Děkuji všem, kteří zprostředkovali spojení věřících k modlitbě a mši
svaté aspoň prostřednictvím moderních technologií, i těm, kteří konali pobožnosti v rodinách. Nyní však, když je
to možné, je třeba se vrátit do kostelů.
Padají omezení počtu účastníků na bohoslužbách. Ukažme, prosím, že naše
touha po účasti na mši svaté byla pravdivá a využijme každé příležitosti „být
u toho“, když se církev schází ke slavení
svaté liturgie i ve všední dny. Nepřestaňme však se společnou modlitbou v rodinách. Nyní je před námi úkol přivést i ty,
které ještě ovládá strach, nebo pohodlí,
zpět do společenství k hlubšímu prožívání mše svaté v kostele.
Jan Graubner, redakčně zkráceno

PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA (SLAVNOST TĚLA
A KRVE PÁNĚ)

Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále naplňuje Kristův příslib: „Hle, já jsem s vámi
po všechny dny až do konce světa!“ (Mt
28,20). V eucharistii se církev raduje
z této přítomnosti s jedinečnou intenzitou, neboť chléb a víno se proměňují
v tělo a krev Pána. Když o Letnicích církev, lid nové smlouvy, začala své putování k nebeské vlasti, Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její
dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí.
Kristus nám skrze přijímání svého těla
a krve předává také svého Ducha.
Pastorace.cz

farní měsíčník 4

DRAHÉ DĚTI,
DNE 28.6. JSTE POPRVÉ PŘIJALY PÁNA JEŽÍŠE DO SVÝCH SRDCÍ.
PŘEJEME VÁM, AŤ MU ZŮSTANETE VĚRNI PO CELÝ ŽIVOT.

www.farnostbrumov.cz
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Ovečka o. Richarda

POUTNICKÉ MEXIKO – ZJEVENÍ PANNY
MARIE V OCOTLÁNU, PANNA MARIA Z OCOTLÁNU

Ve dnech 27.2. – 9.3.2020 jsem
spolu s P. Andrzejem Bystrzyckým
a jeho několika farníky navštívil Spojené státy mexické. Tímto příběhem
o Zjevení Panny Marie v Ocotlánu tak
začínám několikadílné pojednání o významných poutních místech v této
nádherné a pro nás Středoevropany
vzdálené zemi.
Město Ocotlán, jehož dominantou
je bazilika zasvěcená Zjevení Panny
Marie z Ocotlánu, se nachází ve státě
Tlaxcala v centrálním Mexiku. Tlaxcala
je nejmenší z 31 států, které tvoří Mexickou republiku.
Na konci jara roku 1541 mladý rodák z Tlaxcaly jménem Juan Diego čerpal vodu z řeky, o které se tehdy vědělo, že má léčivé vlastnosti. V regionu došlo k epidemii a chtěl přinést
vodu těm, kteří byli nemocní. Na vrcholu kopce narazil na krásnou dámu, která se ho zeptala: „Bůh Ti žehnej, můj
synu, kam jdeš?“ Juan Diego vysvětlil, že nemocným přinese léčivou vodu.
Dáma odpověděla: „Sleduj mě pozorně. Dám ti další vodu, kterou uhasíš
nákazu a vyléčíš nejen tvou rodinu, ale
všechny, kdo ji budou pít, protože mé
srdce je vždy nakloněno k pokornému
a nebude trpět vidět takové věci, aniž
bych je nenapravila.“ Když nastala
noc, žena vedla Juana Diega z kopce
dolů. Pod kopcem byl borový háj s pramenem vody, který dodnes existuje.
Dáma řekla Juanu Diegu, že kdokoli,
kdo se napije této vody, bude navrácen

www.farnostbrumov.cz

Překvapení pro třeťáky
k dokonalému zdraví. Pak mu řekla, že
„najde její sochu v borovém háji a že
by měl poradit františkánským otcům,
aby ji umístili do kostela sv. Vavřince“,
který stál na vrcholu kopce. Juan Diego vzal vodu a pospíchal, aby vyléčil
nemocné. Později odešel do františkánského kláštera, aby řekl mnichům
o své zkušenosti. Když vyprávěl příběh,
mniši pozorovali výraz na tváři Juana
Diega a uvěřili mu. Ten večer ho následovali zpět do borového háje. Zdálo se, že ve světle západu slunce stromy hořely. Jeden strom byl obzvláště
tlustý, takže jej otevřeli sekerou a našli sochu Panny Marie, jak Juan Diego
řekl. Připravili nosítka ze stromových

větví a květin a zvedli
sochu na ramena, aby
ji
přenesli do kostela
sv. Vavřince.
S o c h a
Panny Marie
z Ocotlánu
je 148 cm
vysoká a je
údajně vyřezaná z borov i c ov é h o
dřeva.
Na sobě má dlouhou tuniku a plášť.
Tunika je zlatá s červeným lemováním. Plášť byl původně modrý, ale barva vybledla a odhalila pod ním více zlata. Socha stojí vzpřímeně a dívá se přímo před sebe, ruce má složené před
hrudníkem. Vyřezávané vlasy jsou hnědé. Obvykle je socha oblečená v plášti
a má velkou korunu. Kromě žezla, které nese, má také propíchnuté uši, náušnice a mnoho prstenů.
Oddanost Panně Marii z Ocotlánu
je soustředěna kolem různých procesí, které se během roku konají několikrát. Socha opouští výklenek nad oltářem v bazilice ve třech pevných termínech: na Nový rok a v první a třetí pondělí v květnu. Panna Maria z Ocotlánu
je patronkou státu Tlaxcala a sousedního státu Puebla. Její socha byla korunována papežem Piem X. dne 31. července 1909.
Tomáš Surý

Kaple Svaté vody v Ocotlánu
farní měsíčník
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POUTNICKÉ MEXIKO – ZJEVENÍ PANNY
MARIE V TULPETLAC, PANNA MARIA Z TULPETLAC

Tímto příběhem o Zjevení Panny
Marie v Tulpetlac tak pokračuje několikadílné pojednání o významných
poutních místech v Mexiku.
Ve městě Ecatepec de Morelos
v části Tulpetlac, nedaleko od hlavního města Ciudad de México/Mexico
City, se nachází kostel Pátého zjevení k Juanu Diegovi/kostel Panny Marie z Tulpetlac. I když jde o velmi jednoduchou budovu, jedná se o jeden
z nejposvátnějších kostelů na předměstí mexické metropole. Kostel byl
postaven na troskách domu Juana
Bernardina.
11. prosince 1531 se Panna Maria znovu zjevila Juanu Diegovi (poté
co se mu několikrát zjevila v Guadalupe). Když se Juan Diego vrátil domů
do Tulpetlac, zjistil, že jeho strýc Juan
Bernardino, jeho jediný žijící příbuzný, má horečku. Žádný pokus o snížení horečky nefungoval. Tu noc Juan
Diego nechtěl opustit strýcovu postel.
Následujícího dne ho jeho strýc požádal, aby šel za knězem, aby mohl přijmout pomazání nemocných a eucharistii. Když se následujícího dne Juan
Diego vrátil domů do Tulpetlac ke svému strýci Juanu Bernardinovi, tak ten
mu potvrdil, že se mu Panna Maria
zjevila a promluvila s ním předchozí
den. Uzdravila ho a opakovala svou
žádost o vybudování kostela na kopci Tepeyac (na místě jejího zjevení
v Guadalupe) a měla by být nazvána
„Naše paní z Guadalupe“.

Milovaní bratři a sestry,
ať Vás v čase dovolených provází anděl strážný na každém kroku
při zaslouženém odpočinku.
PS: Všem poutníkům, kteří
na nás v modlitbách budou pamatovat při pěší pouti na Svatý Hostýn ze srdce velké Pán Bůh zaplať.
Fm

K ZAMYŠLENÍ
Kostel Pátého zjevení P. Marie
v Tulpetlac
Jeden hostující kněz ze Spojených
států amerických, který se zde modlil před obrazem uzdravení Juana Bernardina, najednou spatřil obraz papeže Jana Pavla II., na kterém byla ruka
Panny Marie. Je známo, že tento obraz nebyl předtím nikdy viděn. Kostel Pátého zjevení Panny Marie v Tulpetlac byl poté papežem Janem Pavlem II. označen za Světové centrum
uzdravení. Pod oltářem v kostele se
také nachází léčivá studna.
V sakristii je pamětní deska, která uvádí, že papež Pius XII. uděluje plnomocné odpustky těm, kteří navštíví tento kostel a kteří splňují podmínky nezbytné pro plnomocné odpustky.
Tomáš Surý

DESATERO NA PRÁZDNINY

1) Rozluč se se svými rodiči, ale ne s Bohem.
2) Vezmi si do batohu všechny věci pro
tělo, ale i pro duši.
3) Obuj si boty, aby ti vydržely i do kostela.
4) Choď po křižovatkách i po cestách, ale
nezapomeň na cesty Boží.
5) Házej smetí do odpadkového koše,
ale ne do duše.
6) Na cestu neházej kameny, ale úsměvy.
7) Nasaď si sluneční brýle, ale takové,
které by ti nezacláněly Boha.
8) Nasycuj žaludek, ale nenech hladovět
duši.
9) Choď podle kompasu, ale i podle Písma svatého a nezabloudíš.
10) Vrať se z dovolené nejen osvěžen,
ale i lepší.

PROSTE A BUDE VÁM DÁNO

Obraz zjevení P. Marie z Tulpetlac
farní měsíčník 6

Pán Ježíš totiž jasně řekl:,,Proste
a bude vám dáno.“ A zvláštním způsobem je mezi námi přítomný v Eucharistii.
Slyšeli jste již o ,,svaté hodince“? Při svaté hodince je vystavena Nejsvětější Svátost a v ní je skutečně přítomen samotný Všemohoucí - živý Bůh. Každý k němu
může přijít na audienci. Bez protekce,
bez bezpečnostních prohlídek můžeme
předstoupit před svého největšího Dobrodince a nejvyššího Pána a v tichosti
mu přednášet všechny svoje problémy.
Kdo to už zkusil, zjistil, že to,,funguje“.
Ne že by nám Bůh vždy zázračně opatřil všechny potřebné prostředky, chybějící zdraví, ženicha, úspěch nebo něco
jiného, co se nám zdá, že potřebujeme
- i když často nám to také dá, pokud je
to skutečně pro naše dobro! Ale dává
nám jedinečnou možnost, abychom to,
co prožíváme, začali vidět v nové, pravwww.farnostbrumov.cz

červenec - srpen 2020

divější a hlubší perspektivě - vidět těžkosti nejen svýma, ale i Ježíšovýma očima. Setkání s Ježíšem při této,,audienci“
nabízí zdroj síly, abychom dokázali nést
svoje problémy způsobem, který nám
bude ku prospěchu pro čas na této zemi
i pro věčnost.
Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce,
hledá výmluvu.
Tam, kde se nekoná svatá hodinka společně, je možno ji prožít i soukromě před svatostánkem. Může jít třeba i jen o půlhodinku - podstatné je být
s Ježíšem přítomným v Nejsvětější Svátosti nějakou dobu, a to pravidelně (co
je nepravidelně, jde postupně,,do ztracena“ - to asi znáte). Nemusí to být nutně čtvrtek - i když původní myšlenka svaté hodinky byla prožít hodinu s Pánem Ježíšem v době, kdy se on modlil v Getsemanské zahradě večer před svým utrpením za nás a za celý svět.
Časopis Milujte se!
I my v naší farnosti máme možnost
pravidelně každý čtvrtek prožívat s naším Pánem,,svatou hodinku“. O tom,
že svatá hodinka,,funguje“, může totiž
svědčit pouze ten, kdo nezůstal u jediné návštěvy. I Pán Ježíš v evangeliu jasně vyzývá k vytrvalosti. Využíváme tohoto času a toužíme po setkání s naším
Pánem i my?

ADORACE JE ROZHOVOR

Když jsem byla malá, celá rodina se
snažila, abych se naučila mít ráda Pána
Boha a On se postupem času stal mým
nejlepším přítelem. Dnes jsem jim za to
nesmírně vděčná.
Začalo to modlitbičkou ,,Andělíčku
můj strážníčku“. Další přibývaly s postupujícím věkem. V době Prvního svatého
přijímání se kolem mě začalo stále častěji vyslovovat slovo ,,Adorace“. Ačkoliv ho doma používali hlavně prarodiče,
nikdo mi nevysvětlil, co to vlastně znamená. Později jsem si to vydefinovala
asi takto :,,Pan farář vytáhne ze skříňky to,,sluníčko“, my se modlíme, klečíme tak dlouho, dokud nás nerozbolí kolena, a pak jdeme domů. Až za hodně
dlouho jsem pochopila, jak moc jsem
se pletla.
V následujících letech moje víra procházela z mnoha důvodů těžkou krizí, a že bych sama dobrovolně klečela před svatostánkem, to ani náhodou. Důležitý zlom nastal před dvěma
lety, kdy mi po přijetí biřmování do života zasáhl Duch Svatý a převrátil můj
dosavadní životní i modlitební stereotyp vzhůru nohama. Začala jsem chodit
pravidelně - a s velkou radostí ke svátosti smíření i na mši svatou a mému žiwww.farnostbrumov.cz

votu se vrátil smysl. Tajemství adorace
mi však stále zůstávalo skryto, naštěstí ne nadlouho.
Jednou za mnou přišla kamarádka,
povídaly jsme si o všem možném a náš
rozhovor se pomalu stáčel zvláštním
směrem: ,,Co dělat, když je člověk nešťastný a má problémy?“ Lucka zničehonic povídá ,,No, já když nevím kudy
kam, jdu za Pánem Ježíšem a se vším
se Mu svěřím.“ Ta věta mi pořád zněla v hlavě. Přemýšlela jsem, co tím ale
myslela. Vždyť při adoraci se přece jenom pomodlím a jdu domů.
Naštěstí se naše rodina přátelí
s knězem, a tak když jsem měla možnost a osaměli jsme, zeptala jsem
se: ,,Otče, co je to vlastně ADORACE?“ Díval se na mě tak nevěřícně,
jako bych mu oznámila, že zítra letím
na Měsíc. Konečně mu došlo, že tu
otázku myslím vážně a řekl: ,,Adorace
je rozhovor dvou nejlepších přátel,
kteří sobě navzájem bezmezně věří
a mohou si říct úplně všechno, co je
trápí, z čeho mají radost, co potřebu-

jí. To je adorace.“ To mi stačilo. Protože šel sloužit mši svatou, po níž následovala adorace, šla jsem s ním odhodlána, že to okamžitě vyzkouším.
Jen co jsem si klekla, pocítila jsem
velmi příjemnou změnu. Už tam nebylo jenom ,,sluníčko“, připadalo mi, že
naproti mě sedí Ježíš - můj nejlepší přítel - a říká: ,,Otevři své srdce a řekni mi
o všem, o svých radostech, bolestech,
mluv a neboj se. Jsem tu pro tebe.“ Byla
jsem z té změny v šoku, že jsem ze sebe
nevypravila ani slovo, jen jsem klečela, dívala se a pan farář mě s úsměvem sledoval. Když jsme se opět setkali před kostelem, podal mi lístek papíru na kterém stálo: ,,Adorace a útěcha
- Paulínky“, a řekl ,,kup si tuhle knížku“,
ona Ti pomůže.“ Druhý den jsem si pro
ni došla do knihkupectví a ještě ten večer jsem ji přečetla. Nestačila jsem se
divit, kolika různými způsoby se dá adorace vést a kolik se toho dá říct. Od té
doby je pro mě adorace nedílnou součástí.
Bára Chalupová, 20 let

farní měsíčník
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ZDRÁVAS,
MARIA, MILOSTI PLNÁ…
ZDRÁVAS, MARIA, MILOSTI PLNÁ, PÁN
S TEBOU …
Svatba
Konala se svatba v Káně galilejské
v Palestině. Mezi pozvanými byli Maria a její syn Ježíš. Ježíš se ještě nedal
poznat a trávil čas s ostatními svatebčany. Všichni se veselili a dobře bavili, když tu si Maria všimla něčeho, co
mohlo jejich radost zkazit a z čeho by
měli mladí manželé i jejich rodiny pořádnou ostudu. Naklonila se k Ježíšovi a zašeptala mu do ucha:,,Došlo jim
víno.“
,,Co je mi do toho?“ odpověděl jí
stroze Ježíš.,,Zatím nepřišla moje hodina.“ Na první pohled tvrdá odpověď.
Nikdo však neznal Ježíše tak dobře
jako jeho maminka. Maria se obrátila
na sluhy se slovy:,,Udělejte všechno,
co vám řekne.“
Bylo tam šest kamenných, asi stolitrových nádob, jež sloužily židům k očišťování. Ježíš přikázal sluhům:,,Naplňte je vodou!“
Naplnili je až po okraj. Poté jim Ježíš
řekl:,,Naberte trochu a doneste ochutnat správci svatby.“
Sluha donesl správci svatby pohár
s voňavým, jantarově žlutým nápojem,
který byl ještě před chvilkou obyčejnou
vodou ze studny. Když se správce napil, vychutnával si ten doušek se zavřenýma očima, labužnicky zamlaskal
a obrátil se na ženicha se slovy:,,Každý člověk podává nejprve dobré víno,
a teprve když mají hosté vypito, dává
víno horší. Ty jsi však uchoval dobré
víno pro tuto chvíli.“ A dopil pohár až
do dna.
A oslava probíhala ještě veseleji než
předtím.
,,Udělejte všechno, co vám řekne!“
Celé Mariino poslání je shrnuto v těchto slovech. Maria se těmito slovy obrací ke všem lidem. Je pozorná jak
všechny maminky. Láskyplně sleduje, co se kolem ní děje, aby se nikdo
necítil špatně. Pokud byla tak pozorná
při svatební oslavě, o co více bude pozorná k nám, když ji pozveme na slavnost našeho života? Cítíme-li, že se slova evangelia rozeznívají v našem nitru a přinášejí nám radost v těžkých
a smutných chvílích, je to proto, že Maria je s námi. Nepřestává nám opakovat: ,,Udělej, co ti Ježíš řekne! Neboj
se, jsem s tebou.“
Bruno Ferrero, Zdrávas, Maria
farní měsíčník 8

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
– 15. 8.

Historie dnešního svátku spadá již
do 5. století do Jeruzaléma. V následujícím století ho začal slavit celý křesťanský Východ a od 7. stol. byl slaven
i v Římě. Během pozdějších dob se Nanebevzetí Panny Marie stávalo nejčastějším titulem mariánských kostelů.
Tuto víru v nanebevzetí Panny Marie s duší i tělem povýšil papež Pius
XII. 1. 11. 1950 na dogma (pravdu víry,
tvrzení nepřipouštějící pochybnosti).
„Když konečně neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoli
poskvrny dědičné viny, dokončila svůj
pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem
jako královna všeho tvorstva, aby se
dokonaleji připodobnila svému synu,
Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí.“ Lumen gentium 1964
Převzato: pastorace.cz
Maria, vypros nám u Hospodina stejnou víru, jaká naplňovala tvé srdce. Uč
nás vidět všechno v tomtéž světle, které prozařovalo Tvůj život.

SVĚDECTVÍ
Každý z nás má osobní chvilky s Pánem Ježíšem a každému z nás dává zakusit svou přítomnost v našem každodenním životě. Ráda bych se s Vámi podělila o svědectví, které je nablízku každému z nás.
S manželem jsme jedno tělo a jedna duše. Moje manželství je na půl naplněno Boží láskou, protože manžel zapomněl na Kristovo utrpení, které za nás
podstoupil a za radost z jeho zmrtvýchvstání….
Podařilo se mi čtyři děti vychovat
ve víře, i když manžel mně nepomáhal
a děti odrazoval od nedělní mše sv.
Po celou dobu našeho manželství prosím za nás za oba, žehnám mu ve jménu Pána Ježíše, zasvěcuji ho Neposkvrněnému srdci Panny Marie a pokrývám
ho krví, kterou za nás Pán Ježíš vydal…
Jsme spolu 30 let. Když přijdu na mši
svatou, poprosím, aby duše mého manžela byla přítomna se mnou a prožívala
tuto mši svatou duchovně. Věřila jsem,
že můj manžel to duchovně cítí, i když tělesně ne. Přála jsem mu, aby měl možnost přijímat všechny milosti, které nám
Pán nabízí, aby jeho srdce bylo naplněno Pánem… láskou, pokojem a moudrostí… Aby každodenní starosti tohoto světa mohl někomu odevzdat a dívat se bez-

starostně do Pánovy tváře a říkat Abba
Otče...
Před rokem mi Pán ukázal, abych vzala mého manžela i duchovně ke sv. přijímání. Byl to moc pěkný a nezapomenutelný zážitek. Prosila jsem Pána, aby sv.
přijímání bylo mému manželovi velkou
posilou duchovní i tělesnou. Přijala jsem
sv. přijímání a hostie se sama, aniž bych
něco udělala, rozpůlila na půl. Byl to pro
mě dotek Boží lásky, dojetím jsem plakala a děkovala za manžela, že se ho Pán
dotýká.
Od té doby přicházím pro sv. přijímání i duchovně s manželem a vždy jsme
poděleni…. Nedávno jsem se ho zeptala, jestli by nešel se mnou na mši sv.
a po 30 letech manžel šel.
Pán má každého moc rád a my můžeme na této pozemské pouti prosit
za naše milé i nemilé a přibližovat je nebeskému království a věčnému životu.
Amen.
Farnice PM

ZÁVAŽNÉ ROZHODNUTÍ

,,Jestli mě to nenecháš udělat, nemůžu jít do školy! Moc bych se styděla…Je to strašně důležité, mami!“ Alena se rozplakala. Byla to její nejúčinnější zbraň.
,,Dobrá, dělej, jak myslíš…“ broukla
matka a odhodila lžičku do dřezu. Budeš vypadat jako strašidlo. Tím hůř pro
tebe.“
V dalších třiadvaceti rodinách se
odehrála více méně podobná scénka. Byly to děti z jedné třídy jedné školy. Toho dne učinily závažné rozhodnutí. Ale žáků v té třídě bylo 25. Takže jen
ve dvacáté páté rodině proběhlo všechno jinak. Eva byla zosobněním obav,
maminka a tatínek se snažili ji povzbudit. Holčička se už po patnácté běžela
podívat do zrcadla.
,,Budou si ze mě dělat legraci, určitě.
Vzpomeň si na Martinu, která mě nesnáší, nebo na Pavla, který mi říká,,rybářský prut“….Čekají jen na to.“ Velké
slzy se začaly kutálet po dívčině tváři.
Snažila se najít sportovní čepici, když si
ji nasadila, byla jí trochu širší.
Tatínek ji klidně pozoroval:,,Nic se
neboj, Evičko. Brzy ti zase narostou.
Na léčbu reaguješ moc dobře a za pár
měsíců budeš v pořádku.“,,Ano, ale podívej se!“ Eva se zdrceným výrazem
ukázala na svou lesklou a růžovou hlavu, která se odrážela v zrcadle. Léčení leukemie, kterou onemocněla před
dvěma měsíci, způsobilo, že jí vypadaly všechny vlasy.
Maminka ji objala:,,Odvahu, Evi. Brzy
si na to zvyknou, uvidíš…“
www.farnostbrumov.cz
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Eva popotáhla, nasadila si čepici, popadla batůžek a vyrazila.
Před dveřmi třídy se jí srdce prudce
rozbušilo. Zavřela oči a vešla.
Když je zase otevřela, aby trefila do lavice, uviděla něco zvláštního. Všichni, úplně všichni její spolužáci měli na hlavě čepice! Otočili se k ní,
usmáli se, sundali čepice a zahlaholili:,,Vítáme tě zpátky, Evo!“
Všichni byli ostříhaní dohola, dokonce i Martina, která byla tolik pyšná na své dlouhé vlasy, i Pavel i Lenka a Jakub a Veronika…Všichni. Vyskočili a objímali Evu, která nevěděla, jestli má plakat, nebo se smát, a jen zašeptala:,,Děkuji…“
Od stolku se usmíval i učitel Dohnal,
který si vlasy neostříhal, protože byl holohlavý a hlavu měl jako kulečníkovou
kouli.
Soucítit znamená milovat Božím srdcem.
Pohlazení pro duši, Bruno Ferrero

"JAK SE TO MŮŽE STÁT?" - MANŽELÉ

Můj muž a já jsme již několik let úzce
spojeni s okruhem rodin hnutí Focolare.
Zde je zvyk rozjímat každý měsíc jednu
větu z Písma svatého. Říkáme tomu "slovo života".
Jednou toto slovo znělo: "Jak se to
může stát?" (L 1, 34). Ten měsíc jsme odjížděli na svatodušní setkání Charismatické obnovy. Ono slovo života mě zaujalo a oslovilo mě ve dvou věcech. Jak se to
může stát, že nám Pán daruje svého svatého Ducha? To druhé byl problém, který mě již po mnoho let velmi zatěžoval:
Nebylo mi umožněno vytvořit s mým mužem vnitřně hluboké společenství a navíc jsme byli tak velmi zatížení vnější bídou a mojí těžkou nemocí, že jsem jednoho dne chtěla utéci. Již jsem neměla
sílu ke smíření. Existoval ve mně jakýsi
podivný prostor, něco jako duchovní klauzura: "Bůh a já". Co se zde dělo, to jsem
nemohla nikomu svěřit. Velmi jsem trpěla tím, že naše manželství nebylo jednotou, a tak jsem stále znovu a znovu Pánu
předkládala ono slovo: "Jak se to může
stát," - ale v této otázce byl spíše smutek,
než naděje, že by se zde skutečně něco
mohlo změnit.
A tak i nyní byl náš příjezd opravdu
smutný. Pohádali jsme se kvůli maličkosti a téměř bychom zase odjeli. A přece zvítězil rozum a my jsme se opět smířili. Pak
přišla svatodušní sobota. Večer se všichni
účastníci shromáždili k intenzívní modlitbě. Bylo to, jako bychom společně ve večeřadle svorně a vytrvale prosili Pána
o jeho Ducha, chudí a prázdní, ale plní
očekávání. Tak byl tento večer navíc powww.farnostbrumov.cz

znamenán hlubokým pokojem a touhou.
Ráno na svatodušní neděli jsem se
vzbudila a vzala jsem jako obvykle ještě
v polospánku do ruky knížečku, ve které
bylo na každý den krátce vyloženo slovo
Písma. Toto ráno tam stálo: "Kdo všechno
neopustí, nemůže být mým učedníkem."
Zasáhlo mě to jako šíp doprostřed srdce. Najednou jsem věděla, co Pán chce.
Abych se se svým mužem o všechno dělila. I o svůj nejvnitřnější život s Kristem.
Šla jsem do kaple, musela jsem velmi
plakat. Byly to však slzy lítosti i radosti zároveň, protože jsem nyní věděla, co jsem
dělala špatně. Při mši svaté mi bylo, jako
by mi Pán řekl: Tak se přece rozděl. Tak
dlouho jsi se mnou žila; předávej dále, co
jsi zakusila!
Cítila jsem: začala nová fáze mého života. Večer jsme se opět všichni společně
modlili a bylo cítit, že Duch svatý v našem
středu mocně působí. Bylo to velmi přirozené, když někteří kněží řekli, že jsou nyní
připraveni modlit se s jednotlivci za osobní záležitosti. Najednou můj muž řekl:
"Chci jít, abych si na sebe nechal vložit
ruce." Měla jsem stejné přání. Můj muž
se mě zeptal: "O copak chceš prosit?"
"Ach," řekla jsem, "tolik toužím po Duchu svatém." Potom jsme byli potichu. Najednou mě napadla myšlenka: Proč vlastně nejdeme spolu, když přece před Bohem patříme k sobě? Řekla jsem to svému muži a on odpověděl: "Také jsem na to
myslel, ale neměl jsem odvahu to říci."
Co se stalo potom, nejde téměř slovy
vyjádřit. Byli jsme tak šťastní, jak to nebylo možné ani v den svatby. Nikdy bych
nebyla pokládala za možné, že Pán může
darovat člověku tolik radosti a síly, ačkoli jsem již po mnoho let všechnu svou sílu
a radost jistě dostávala ze života s Bohem. Ale nyní to byla nová síla z Ducha
svatého. A ta radost stále trvá.
Nyní, po letech, se divíme, kolik Bůh
z této společné modlitby a z modlitby
za sebe navzájem nechal vyrůst pro naši
rodinu, pro naši farní obec a navíc i pro
mnoho mladých lidí a modlitebních skupin. Chvála Pánu, on skutečně dává "nový
život v Duchu svatém".
Z Pastorace.cz

Z HISTORIE
R. 1971 - pokračování

Udílení svátosti biřmování se plánuje na 3. října, na neděli po svátku
sv. Václava – patrona kostela. Předběžná příprava se začala na svátky svatodušní 30. května promluvou:
„Působení Ducha sv. v církvi a v nás“.
V další neděle se probralo šest svatých pravd základních. Rozdaly se přihlášky k biřmování a zjistilo se, že je
o tuto svátost velký zájem. Jeden tisíc blanketů přihlášek nestačilo. Bezprostřední příprava začala 4 neděle před biřmováním. V té době biřmovanci docházeli do kostela na povinně
poučení o biřmování. Každý biřmovanec dostal jeden list textu psané přípravy k biřmování k domácímu opakování. Pro biřmovance ze Štěpána a ze
Sidonie bylo v těchto obcích povinné
poučení o biřmování ve smluveném
domě.
Pamatovalo se i na zevnější úpravu prostředí ke kostelu. Brigáda žen
natřela zelenou barvou drátěný plot
před farou, plot i zábradlí schodiště
až k vstupní bráně a ještě se urovnal
terén ohraničený okrajníky jako budoucí zelené parčíkové plochy.
Asi měsíc před biřmováním byl
před kostelem poblíž bočních vchodů
vystaven abecední seznam všech biřmovanců (dvě tabule), aby se s ním
každý biřmovanec obeznámil a poznal, do kterého „kola“ patří. Budou 4 kola, dvě dopoledne a dvě odpoledne v počtu 1247 biřmovanců.
V neděli před biřmováním byly dány
poslední pokyny k příjezdu světitelů:
kapit. vikáře Josefa Vrany a jeho pomocníka pana kanovníka dp. Otakara Trtílka. V neděli 3. října o 1/2 8
hod. dopol. přijeli. Před farou je vyčkávala skupinka kněží, ministranti a družičky. V průvodu vedli oba
světitele po schodišti před kostel,
kde je očekávala spousta věřících
s hudbou, která hrála píseň „Bože,
cos ráčil“, kterou hráli i tomu průvodu od fary. Slavnostní přivítání bylo
ovšem až před kostelem: slovy administrátora a vhodnou básničkou dvou
družiček. Potom kapit. vikář obdržel
kropáč se svěcenou vodou a vešel
do chrámu, aby pokropil biřmovance
a jejich kmotry, kteří tvořili I. kolo pro
biřmování.
Rozvrh slavnosti biřmování
Mše sv. o 1/2 7 ranní pro nebiřmovance, kázání nebylo.
farní měsíčník
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Mše sv. o 8. hod +za biřmovance
a jejich kmotry, celebroval světitel. I.
kolo : biřmoval kapit. vikář Josef Vrana, kázal P. Voj. Král, děkan
Mše sv. 10.30 hod. +za biřmovance a jejich kmotry, celebroval světitel.
II. kolo: biřmoval kanovník Otakar trtílek, kázal P. Vojt. Král, děkan
Mše sv. 14.30 hod. +za biřmovance a jejich kmotry, celebroval administrátor. III. kolo: biřmoval kanovník
Otakar Trtílek, kázal P. Josef Pechanec, děkan
Mše sv. 17.00 hod. +za biřmovance
a jejich kmotry, celebroval P. Kajetán
Hořák, rodák. IV. kolo: biřmoval kap.
vikář Jos. Vrana, kázal P. Jak. Hořák,
administrátor.
Je to beze sporu, že biřmování bylo
u nás pěkným a chvály hodným projevem duchovního života. K biřmování
přistoupilo 1232 biřmovanců. 17 se
jich nedostavilo(cizí).
Budovatelské podnikání vyjádřeno
v korunách:
Znovu postavení kamen. kříže,
oprava sochy sv. Gottharda a sv. Jana
Nepomuckého stálo částku 9.900Kč.
(Jan Bařinka, sochař)
Úprava terénu kolem kostela: cementové dlaždičky s dovozem z Bílovic, za písek, cement, teratzové schody, zábradlí po bocích schodiště před
kostelem s nátěrem vše 26.748,-Kč.
Ve farní budově: všechna zevnější okna natřena, upravena kaplánka,
tj. světnice po panu radovi Balcárkovi: malba, nová podlaha, doplněna
elektroinstalace atd. V přízemí fary
natřeny všechny dvéře. Na hospodářské budově na dvoře provedena nová
omítka, pořízeny nové okapové roury, z kůlny zhotovena garáž na osobní
auto, garáž vyomítána. Vše pod tímto
bodem „3“ stálo 10.393,-Kč. Vše zednické prováděl mistr zedník Frant. Šabršula.
Pořídila se sedilia (sedačky v presbytáři) a upravil se spodek chrámového zábradlí pod chorou stolář. obložením, oboji od stolář. podniku ve Štěpáně v ceně 2. 908,-Kč.
Z pohybu obyvatelstva se zaznamenává: v naší farnosti bylo 46 svateb,
z toho 3 jinde, pokřtěno bylo 105 dětí
a na hřbitově jsme se rozloučili s 45
zemřelými farníky. Svatých přijímání
bylo 14.900. Měli jsme v tomto roce
mnoho důvodů k slavnému díkučinění
na jeho sklonku „Te Deum“ především
Pánu Bohu a skrze něho všem šlechetným dárcům, obětavým pracovníkům
a též všem kostelním zaměstnancům
atd, že vše tak dobře dopadlo.
farní měsíčník 10

PAMÁTKY U NÁS

KAPLIČKA
SV. CYRILA A METODĚJE NA BŘEZOVÉ

Kaple v malebném místě ve skupině
stromů na východním výběžku kopce.
Postavená r. 1871 na místě, kde dle pověsti věrozvěstové Cyril a Metoděj odpočívali a kázali.

PAMÁTNÝ KŘÍŽ NA BŘEZOVÉ

Cestou ke kapli Sv. Cyrila a Metoděje narazíte na kříž z 18. století. Byl
postaven na počest dvaceti statečných obránců hradu, kteří zde byli ubiti při kuruckém vpádu.

Interiér kapličky Cyrila a Metoděje
V roce 1965 byla doplněna novým
oltářem, zhotoveným mistrem stolařem Jindřichem Louckým. Reliéf sv. Cyrila a Metoděje z roku 1963 byl zhotoven k uctění památky 1 100 let od
doby, kdy zde tito bratři dle pověsti kázali.
www.farnostbrumov.cz
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LITANIE
Litanie ke svaté Anně
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad
námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria,
oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatá Anno,
Matko vyvolené dcery Boha Otce,
Matko nevěsty Ducha Svatého,
Matko Rodičko Boha Syna,
Matko Panny bez poskvrny počaté,
Matko dcery plné milosti,
Matko dcery požehnané mezi ženami,
Matko andělem pozdravené,
Matko Královny nebeské,
Matko Královny všech svatých,
Ctihodná babičko Krista Pána,
Vznešená dcero patriarchů,
Věrná manželko svatého Jáchyma,
Zbožná tchýně svatého Josefa,
Slavná ženo Starého zákona,
Ozdobo domu Davidova,
Vzore všech matek,
Příkladná učitelko své dcery Marie,
Zrcadlo všech manželek,
Pomocnice v každém soužení,
Vzácný stane Bohem upravený,
Potěšení zarmoucených,
Posilo slabých,
Pomocnice nemocných,
Mocná přímluvkyně všech svých ctitelů,
Patronko umírajících,
Milostiv nám buď, vysvoboď nás,Pane.
Ode všeho zlého
Od náklonnosti ke hříchu
Od škodlivé bouře
Od zhoubného krupobití
Od neúrody a drahoty
Od nouze a hladu
Od přílišného sucha
Od stálých dešťů
Od zhoubných přívalů
Od zkázy časné i věčné
Pro zásluhy svaté Anny
prosíme Tě, vyslyš nás.
Pro její mateřskou důstojnost
Pro všechny její ctnosti
Pro její blaženou smrt
Pro její věčnou slávu
My hříšníci
Abys nám odpustil,
Abys nám byl milostivý,
www.farnostbrumov.cz

Abys nás k pravému pokání přivedl,
Abys v nás zbožnou úctu ke svaté
Anně a k Panně Marii vzbudil
a zachoval,
Aby svatá Anna všem manželům
vyprosila lásku, úctu a věrnost,
Aby svatá Anna naučila všechny rodiče
křesťanské výchově jejich dětí,
Aby nám svatá Anna vyprosila ctnost
čistoty duše i těla,
Aby svatá Anna chránila svou mocnou
přímluvou všechny naše matky,
Abychom na přímluvu svaté Anny
ve svých domovech žili v míru a pokoji,
Abychom se na přímluvu svaté Anny
nevědomé ochotně poučovali,
Abychom na přímluvu svaté Anny
skutky tělesného a duchovního
milosrdenství prokazovali,
Aby svatá Anna přispěla všem
křesťanům v posledním boji života,
Abychom na přímluvu svaté Anny před
odchodem na věčnost byli zaopatřeni
svatými svátostmi,
Aby nám svatá Anna vyprosila šťastnou
hodinku smrti,
Abychom na přímluvu svaté Anny byli
po svém skonání oblaženi pokojem
a věčným světlem,
Aby nám svatá Anna pomáhala svými
zásluhami v životě i ve smrti,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Otče náš …
Zdrávas, Maria …
Oroduj za nás, svatá Anno aby nám
Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Bože, který jsi obdařil svatou Annu
milostí, že se mohla stát matkou
Rodičky Tvého Syna, popřej milostivě,
aby nám, kteří si připomínáme její
památku, její přímluva přispěla
na pomoc.
Pane, náš Bože, který jsi ve svých
svatých každému stavu i stáří
představil zvláštní vzory ctností,
učiň dobrotivě, aby křesťanské matky
následovaly příkladu svaté Anny
a podle jejího vzoru své děti dobře
vychovávaly.
Bože, který jsi svatou Annu učinil
matkou nejblahoslavenější Panny
Marie, popřej nám milostivě,
abychom se utíkali pod jejich
ochranu a ubírali se cestou
nevinnosti a kajícnosti k branám
věčnosti, který žiješ a kraluješ
po všechny věky věků. Amen.

ÚVAHA
KAŽDOU NEPATRNOU LASKAVOSTÍ MĚNÍŠ SVĚT

„Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich
líto.“ Bezradnost, skleslost, nezakotvenost, bezprizornost lidí, kteří za Ježíšem
přicházeli, v něm budili soucit. Vybírá si
proto učedníky, aby mu pomáhali vstupovat do bolestí a těžkostí světa. Nabádá je,
aby předávali dál to, co od něho sami dostali, čemu se od něho naučili.
Soucit je spoluúčast na bolesti a trápení druhých. Motivuje nás k jednání,
které zmírní bolest a trápení, které pomůže druhému lépe žít. A naše pomoc může
být směřovaná lidem drogově závislým,
lidem vyloučeným na okraji společnosti,
neprávem vězněným, lidem žijícím v nesvobodě, lidem zraněným, opuštěným,
nemocným, starým… Ale hlavně a především lidem v našem nejbližším okolí, kde
žijeme, kam jsme každodenně posláni.
Vždyť každý máme v nejbližším okolí lidi
„vysílené a skleslé“. Lidi zraněné, sobecké, zahleděné do sebe, do své bolesti,
zraněnosti a křivd. Každý máme ve svém
okolí lidi otravné a otrávené, lidi se zraněným, bojácným a tvrdým srdcem…
Jakákoliv služba inspirovaná Ježíšovým stylem života dělá svět lepším. Jádro
Ježíšovy radostné zvěsti je milosrdenství,
odpuštění, smíření, laskavost a solidární
láska. Toto všechno Ježíš nejprve nabízí
a dává každému z nás (ano i Tobě, který
právě čteš tyto řádky). A my jsme pak povoláni toto všechno, co dostáváme, předávat dál. Ne z vlastních sil, nebo proto,
abychom si v nebi střádali nějaké zásluhy. Ale právě proto, abychom to, co zadarmo dostáváme, čím může naše srdce
přetékat, nabízeli a předávali dál. Čerpejme a berme od Něj. A dávejme to dál.
Převzato: vira.cz
„I jen kapka soucitu změní svět
v méně chladný, více spravedlivý.“
Papež František
„Ty jsi důležitý. Všechno co děláš, je
důležité. Pokaždé, když někomu odpustíš, mění se vesmír. Každou i nepatrnou
laskavostí a službou, viděnou, či neviděnou se mění svět, naplňuje se Boží
záměr a nic nezůstává stejné“
Z knihy Wm. P. Young, Chatrč
„Ježíš vás nepovolal, abyste se stali úspěšnými, ale abyste byli k dispozici Bohu. V tom bude spočívat váš
úspěch.“
Matka Tereza
farní měsíčník
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SVATÍ

byl pohřben na velkomoravském Velehradě. Jako svého nástupce jmenuje
slovana Gorazda. Po Metodějově smrti
byli jeho žáci vyhnáni z Moravy. Někteří
našli útočiště v Čechách, Polsku a Bulharsku.
Slyšte slovo a zpívejte píseň,
Petr Piťha

Všem oslavencům v měsíci červenci a srpnu přejeme, aby Vám svatá Anna vyprosila živou lásku k Ježíši
a Marii. Ať Vás ochraňuje od každého
nebezpečí a obklopuje mocnou ochranou a vyprošuje u Pána Boha vše potřebné pro Váš život.
Fm

CYRIL A METODĚJ – 5. 7.

Věrozvěsti a učenci, díky jejichž práci jsme se stali kolébkou slovanského písemnictví. Zatímco zbytek Evropy
psal v latině, u nás se psalo staroslovenštinou. Bratři, jež pocházeli ze Soluně z Byzantské říše se narodili v rodině
vysokého byzantského důstojníka Lva.
Bylo jich celkem 7 sourozenců, nemladší z nich byl právě Konstantin, který
ovládal mnoho jazyků a již ve 26 letech
se stal profesorem filozofie v Konstantinopoli. Tam se mu však nelíbilo a r. 855
odešel za bratrem Metodějem do kláštera. Sestavil písmo pro slovanský jazyk
– hlaholici a společně s bratrem přeložili do staroslovenštiny liturgické knihy
potřebné pro konání bohoslužeb.
Konstantin před svojí smrtí, v době,
kdy již věděl, že zemře, vstoupil do kláštera a přijal řeholní (mnišské) jméno Cyril. Umírá 14. 2. 869 (vyčerpaný
mj. i neustálými hádkami se západním
klérem, který na něho zle dotíral kvůli
tomu, že se na Moravě slouží bohoslužby v místním jazyce, kdežto tito západní klerici trvali na tom, že se bohoslužby smějí vykonávat jen ve třech jazycích, v nichž nechal Pilát napsat nápis
na Kristův kříž – hebrejsky, řecky a latinsky: sv. Konstantin tento názor nazýval ,,Pilátnictvím“ a ,,trojjazyčnou herezí“).
Metoděj se naplno věnoval překladu do slovanského jazyka oněch částí
Písma svatého, které dosud přeloženy
nebyly. Neustal, až práce byla hotova,
neboť chtěl, aby slovanská církev ještě před jeho smrtí byla vybavena vším,
čeho bylo zapotřebí. Umírá 6. 4. 885,
farní měsíčník 12

JÁCHYM A ANNA – 26. 7.

V izraelském národě žilo mnoho
zbožných a bohabojných žen. Jedné
z nich se dostalo té milosti, že byla Prozřetelností zvolena, aby se stala matkou panenské Rodičky Spasitelovy,
Marie. Její jméno bylo Anna ( v překladu,,milostiplná“ či,,milá“ ). V dospělém
věku se zasnoubila s Jáchymem ( překlad,,příprava na Spasitele“ či,,bude
Bohem vyvýšen“), bohabojným a velmi
váženým mužem.
Svatí manželé zachovávali všechna
Boží přikázání. Svoje časné statky rozdělovali na 3 díly: jeden obětovali jeruzalemskému chrámu, druhý věnovali chudým a třetí užívali pro svoje vlastní potřeby. Trápila je jen jedna věc: neměli děti. Bezdětné manželství u Izraelitů bylo považováno za hanbu, dokonce bylo pokládáno za známku zavržení od Boha. Jáchym a Anna snášeli trpělivě domnělou hanbu a nepřestávali se modlit, aby Bůh jejich manželství
požehnal. Už se zdálo, že modlitby nebudou vyslyšeny, protože mezitím zestárli. Víra manželů byla však mnohem
pevnější než zdání tohoto světa. Důvěra v Boha, že nenechá svatý pár zemřít
bez dětí, se naplnila. Bůh jim dal dcerku, kterou pojmenovali Maria. Šťastní
rodiče neustávali Bohu děkovat, že jim
v jejich stáří daroval dceru.
Novéna ke sv. Anně, Tomáš Kiml

ŠARBEL MACHLÚF – 24. 7.

Třetinu svého života strávil v samotě
poustevny, přesto dokázal oslovit statisíce a miliony lidí, kteří už více než sto
let přicházejí k jeho hrobu. Libanonský
mnich Šarbel Machlúf inspiruje také
dnes zástupy poutníků z Blízkého východu i celého světa, křesťany i muslimy. Vlivem četných zázraků je též považován za jednoho z největších divotvůrců 19. století.
Již za života mu byly přisuzovány četné zázraky. Tak například zachránil svého spolubratra od otravy jedovatým hadem, když zvířeti pohrozil a to se odplazilo pryč. Měl také dar jasnozřivosti
a uzdravování.
V prosinci roku 1898 utrpěl Šarbel
při mši svaté záchvat mrtvice a v bezvědomí pak ležel ve své poustevně. Zemřel v pověsti svatosti na Štědrý den
a byl pohřben do země na klášterním
hřbitově v Annaya. Několik měsíců poté
spatřili jeho spolubratři ze Šarbelova
hrobu vycházet záři. Odkryli jej proto
a nalezli jeho tělo neporušené, jako by
bylo živé. Z těla kapala tekutina podobná krvi a šířila se příjemná vůně.
Byl svatořečen roku 1977. „Celá církev, od východu až k západu, je dnes
zvaná k veliké radosti. Naše srdce se
obrací k nebi, kde od této chvíle víme
s jistotou, že svatý Charbel je sjednocen s nezměrným štěstím svatých,
www.farnostbrumov.cz
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ve světle Kristově, kde ho velebí a přimlouvá se za nás.“ Z homilie Pavla VI.
pronesené během kanonizace otce
Šarbela
Tajemná fotografie - přestože se Šarbel nikdy nefotografoval, existuje jeden
snímek zachycující jeho podobu. Vznikl
ve výroční den jeho narození, 8. května
1950, kdy se před Šarbelovým hrobem
fotili čtyři maronitští misionáři a strážce
hrobu. Po vyvolání snímku na něm objevili šestou postavu, mnicha s dlouhými
bílými vousy a kapucí na hlavě. Podle
svědectví nejstarších mnichů, kteří Šarbela ještě pamatovali, vypadal světec
právě tak v posledních letech svého života. Vědecká zkoumání vyloučila možnost fotomontáže. Podle této fotografie
se vyrábějí všechny portréty světce.
Převzato: https://revue.theofil.cz/

Z LITURGIE
5. 7. 2020 SLAVNOST SVATÝCH CYRILA
A METODĚJE

„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.“
1. čtení: Iz 61, 1-3a
2. čtení: 2Kor 4,1-2.5-7
Evangelium: Lk 10,1-9
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam
chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice
hojná, ale dělníků málo. Proste proto
Pána žně, aby poslal dělníky na svou
žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi
vlky. Nenoste měšec ani mošnu, ani
opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ´Pokoj tomuto domu!´
Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník
má právo na svou mzdu. Nepřecházejte
z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte,
co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ´Přiblížilo se k vám
Boží království!´“
Ozvěna slova:
K povolání hlásat evangelium nejsou povoláni jen kněží, ale každý z nás.
Dnešní svět čím dál víc potřebuje další a další dělníky, kteří budou pracovat na Pánově žni. Ta je opravdu hojná. Pán Ježíš si vyvolil kněze jako naše
vzory, podle kterých se máme učit, jak
na Pánově žni pracovat. Kněz je „ničím“
a zároveň „vším“. Proč? Protože je obyčejný člověk se všemi lidskými slabostwww.farnostbrumov.cz

mi a je „vším“, protože má moc od Krista. Je ustanoven pro duchovní dobro
lidí. Bez něho by se umučení a smrt našeho Pána neprojevily v plné síle. Kněz
pokračuje v díle zmrtvýchvstalého Pána
na zemi. Bez kněze bychom neměli odpuštění hříchů ani eucharistii, ba ani
jiné svátosti a útěchy Boha. Od kolébky
až po hrob je kněz blízko svých věřících,
vede je, těší, rozděluje milosti a požehnání. Nemáme poukazovat na jejich nedostatky, ale naopak jim pomáhat, podporovat je a spolupracovat a nimi. Vždyť
kněz to je druhý Kristus.

15. 8. 2020 SLAVNOST NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

„Učinil mi veliké věci ten, který je
mocný: ponížené povýšil.“
1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab
2. čtení: 1Kor 15,20-27a
Evangelium: Lk 1,39-56
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského
města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě
se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi
mezi ženami a požehnaný plod života
tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka
mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě
se živě a radostně pohnulo v mém lůně.
Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se
splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké
věci ten, který je mocný. Jeho jméno je
svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho
bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté
propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky“.
Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce
a pak se vrátila domů.

vzájemný styk i styk s Bohem. Všechno, co přijala při svém posledním ozáření ve slávě – své neposkvrněné početí, své božské mateřství, své panenství
– to všechno jak na nebi, tak i na zemi
září jako znamení jisté naděje a útěchy.
Maria nezná netrpělivost a dává nám
lekci, abychom přijímali i tento pozemský život podle Boží vůle. Hle, k jaké
blaženosti jste vykročili. Vaše utrápené
tělo bude jako moje, bude to tělo oslavené. Moje Nanebevzetí vám ohlašuje
vaši velikost. Boží láska skrze mne ukazuje svou lásku k vám.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
ČERVENEC
Evangelizační úmysl:
Modleme se, aby rodiny dnešní doby
byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl:
Za rozpadající se rodiny a manžele
v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou
cestu k sobě i k Bohu.

SRPEN

Evangelizační úmysl:
Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl:
Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené
moudře a s vděčností vůči Bohu.

Ozvěna slova:
Mariino tělo, které s Marií vstupuje
do onoho světa, k Bohu, je jako naše.
Ježíš, který se stal skrze Marii člověkem, slavně přijal její tělo k sobě. Víme
jen, že po strašném zpustošení skrze smrt budeme mít opět novou tělesnou strukturu, která nám umožní náš
farní měsíčník
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
 Pan učitel dává Pepíčkovi vysvědčení, kde jsou samé čtyřky a Pepíček povídá: „Pane učiteli, nechci
vás strašit, ale tatínek říkal, že když
budu mít horší známky než trojky
tak někdo dostane pár facek.“
 Malý Jirka vyčítá učitelovi, že tu
pětku si v žádném případě nezasloužil. „To já vím Jirko, ale horší známku
mi školský zákon nedovoluje.“
 „Tati, proč mají tramvaje číslo
i na zadní straně?“ „Abys viděl, která ti právě ujela!“
 Tlačenice v autobusu: „Co ti je
na té tlačenici k smíchu?“ „Ale, ten
chlap vedle si strčil svoji peněženku do mojí kapsy!“

hesla: „Jezme, pijme, hodujme, vždyť
zítra zemřeme.“ Panovalo tu právo silnějšího. Vláda z Honolulu sice do kolonie posílala jídlo, na lékaře či nemocnici, ale jaksi pozapomněla, natož aby
řešila duchovní péči o nemocné. Otec
Damián žil na ostrově Molokai šestnáct
let, než se sám nakazil a nemoci podlehl. Postupně získal spolupracovníky, vybudoval tam kostel, vodovod, dřevěné
domky, nemocnici, dva sirotčince. Snažil se obyvatele smysluplně zaměstnat,
založil pro ně i pěvecký sbor a kapelu.
Mnohé přivedl ke křesťanské víře, protože nekázal jen slovy, ale hlavně svým
životem. Roku 1995 byl Janem Pavlem
II. prohlášen za blahoslaveného a Benedikt XVI. jej roku 2009 připočetl k zástupu kanonizovaných svatých. Diváci
vlámské televize VRT ho zvolili v anketě největší Belgičan všech dob. Je patronem lidí stižených malomocenstvím
a nemocí AIDS.

INSPIRACE K ČETBĚ

Otec vyhoštěných - Svatý Damián
de Veuster
Autor: Wilhelm Hünermann
Kniha líčí život svatého Damiána de
Veuster (1840–1889), belgického kněze, který dobrovolně zasvětil svůj život malomocným na ostrově Molokai.
Na malomocenství tehdy neexistoval
lék, nemocní byli na ostrov vyhošťováni,
aby se zamezilo šíření nemoci. Kdo byl
na ostrov vyhoštěn, věděl, že tady už zemře. Poměry tu panovaly otřesné: Mnozí nemocní vedli nevázaný život podle
farní měsíčník 14

Eucharistie znovu objevená
Autor: Catalina Rivas
Výpověď současné bolívijské mystičky Cataliny Rivas o tom, co jí Ježíš a Panna Maria sdělili o mši svaté
– co se při ní odehrává a jak ji prožít
do hloubky srdce. Původní anglické vydání vyšlo s církevním schválením.
Slyšte slovo a zpívejte píseň - Život
svatých Cyrila a Metoděje a příběh
Velehradu
Autor: Petr Piťha
Poutavé vyprávění o životě svatých
Cyrila a Metoděje napsal autor pro moravské a české děti a mládež. Tak jako
příchodu soluňských bratří předcházela touha poučit se a poznat křesťanské učení, tak i vzniku této knihy před-

cházelo přání vycházející ze společenství Matice velehradské mít k dispozici
dílo, které by-podobně jako tehdy-pomohlo srozumitelným způsobem oslovit zejména děti a mládež. Tato kniha potvrzuje, co připomínal papež Jan
Pavel II., že opravdová víra vždy vytváří a zanechává za sebou i ryzí kulturu.
Kniha ve své prvé části čtivým jazykem
podává životní příběh svatých Cyrila
a Metoděje. Autor knihy prof. Petr Piťha uvádí všechna základní historická
fakta, aniž by porušil plynulý tok vyprávění. Čtenář se současně baví i vzdělává. Ve druhé části autor v několika
historických obrazech provede čtenáře
nejdůležitějšími údobími historie Velehradu a vývoje cyrilometodějské úcty.
Tím je zároveň ukázáno, v čem spočívá
náš současný úkol při ochraně a rozmnožení „dědictví otců“.

MŠE SV. V SIDONII
ČERVENEC

 4. 7. Za rodiče Gajdošíkovy a Františku a Bohuslava Bartlovy
 11. 7. Za rodiče Masařovy a snachu Annu
 18. 7. Za rodiče Pekařovy
 25. 7. Za rodiče Milchovy, dceru
Evu a zetě Václava

SRPEN

 1. 8. Za Hedviku Meřičkovou
a syna Josefa
 8. 8. Za Františka Švacha
 15. 8. Za Petra Kosa 1. výročí
a rodiče
 22. 8. Za Lubomíra Fojtíka
1. výročí
 29. 8. Za Augustýna Nitshneidera
www.farnostbrumov.cz
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