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Socha sv. Václava (sochařské dílo Jiřího Rejdy)
,,Svatý Václave, vévodo české
země, kníže náš, pros za nás Boha,
Svatého Ducha!
Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě, nedej
zahynouti nám ni budoucím, svatý
Václave!
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se
nad námi, utěš smutné, zažeň vše
zlé, svatý Václave! ..."

www.farnostbrumov.cz

ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ A KATECHETICKÝ
ROK
Kvůli pandemii trochu jiný. Zase si
bude třeba zvykat na školní povinnosti a ranní vstávání.
I apoštolové chodili do školy, vyučoval je Pán Ježíš. Neměl to s nimi vždy
lehké. Někdy měli hloupé otázky, jindy
se zase snažili poučovat svého mistra
a také se stalo, že se dělali důležitými

před ostatními lidmi, jak čteme v jednom úryvku: Tu mu přinášeli děti, aby
se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se
a řekl: ,,Nechte děti přicházet ke mně,
nebraňte jim, neboť takovým patří Boží
království. Amen, pravím Vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě
do něho nevejde.“ Objímal je, vkládal
na ně ruce a žehnal jim. (Mt 10,13-16)
Děti skutečně rušily vyučování,
i když Ježíš právě učil o důležitých tématech. Ale každá nečekaná situace je
příležitostí k vysvětlení látky. Ježíš využívá vše, co je mu předloženo, aby své
žáky vzdělával a prohluboval jejich poznání Boha Otce. Pán Ježíš netrpí nedostatkem času, protože žije v bezprostředním spojením s Bohem Otcem,
který dává směr jeho životu. A tak dokáže rozlišovat podstatné věci od pomíjivých. Ve zmíněném textu ukazuje
apoštolům, že děti nemají být nikdy odstrkovány, ale je třeba se jim věnovat.
Ježíš zve děti k sobě, bere je na klín,
žehná jim a dává je dospělým za příklad: ,,Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě
do něho nevejde.“ Je to škola, je to velká lekce. Ježíš od nás na prvním místě očekává, že uspějeme ve škole lásky, v Jeho škole, která nezná prázdniny. K Bohu se člověk nedostane dobrými známkami, kariérou, výbornými
Kostel sv. Václava
sportovními či uměleckými
výsledky,
dokonalými informacemi a dovednostmi. ,,Hledejte nejprve nebeské království a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6, 33)
Dětem patří Boží království.
Kéž díky příkladu svých vychovatelů,
prarodičů, katechetů, učitelů a duchovních, našim dětem tento stav důvěrné
otevřenosti vůči Bohu zůstane i v dospělosti. A Ježíš je nám v tom velkým
mistrem. Všem dětem, studentům, učitelům, katechetům přeje požehnaný
a Duchem Svatým vedený nový školní
a katechetický rok
o. Richard
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DUCHOVNÍ SLOVO
RODÍME SE S URČITÝMI VLOHAMI A DARY,
ALE NĚKDY JE DOST OBTÍŽNĚ POZNÁVÁME
Kdybychom je znali, naše životy by
byly jiné. Setkáváme se ale s lidmi, kteří
nás podceňují a kritizují a my pak sami
o sobě pochybujeme.
Často se druhým lidem podaří udělat
z nás bytosti se všemi možnými zábranami. A my se pak ze strachu a obav neodvážíme něco pořádného udělat, abychom si nezadali…
Je tolik skrytých vloh a darů a tolik
životů, kde bylo něco zmeškáno: životů, v nichž se hlavní dar nemohl uplatnit. Možná máme tendenci si myslet, že
ve chvíli, kdy jsme vstoupili do dospělého věku, jsme už zformováni. Avšak
i v osmdesáti je změna možná. Jsme
utvořeni ze světla a stínu, z nedostatků
a výstřelků našeho charakteru a temperamentu.
Musíme ale zahodit ty všemožné zábrany, když se chceme vylepšit, nebo
když po nás druzí požadují, abychom se
změnili. Je možné se změnit? Ke změně lze dospět za určitých podmínek.
První je pohled druhého na nás a láska
k sobě samému.
Pokud nemilujeme sami sebe, začne se v nás objevovat přehnaný strach
z poznávání vlastních chyb a nedostatků. Nejsme s to jim čelit, a tím spíše je
uznat sami před sebou i před bližními.
Chybně se totiž domníváme, že by přiznání se k vlastní křehkosti mohlo způsobit ještě větší odmítnutí naší osoby
druhými lidmi. Začneme se tedy uzavírat a ukrýváme své slabosti; maskujeme je před sebou, před Bohem i před
lidmi. A právě strach o sebe je zdrojem izolace, osamělosti, podezřívavosti a agrese vůči druhým. Láska k sobě
samému, sebepřijetí nás učí skutečné
vnitřní svobodě: svobodě vůči bližním
i vůči sobě samému.
Bůh nemiluje člověka pro to, kým je,
ale výlučně proto, že je, že ho stvořil.
Jeho láska je ryzím darem. Bůh od nás
neočekává nic než přijetí jeho bezpodmínečné lásky. Přijímá člověka v jeho
aktuální skutečnosti s veškerými omezeními, slabostmi, zraněními. Bůh učinil
náš život dobrým; avšak být dobrý ještě
neznamená být dospělý, dokonaný. Náš
život před námi stojí jako úkol ke splnění; je jako zrno hozené do země, které - aby mohlo přinést užitek - musí růst.
Růst však začíná umíráním toho, co je
v nás staré, neduživé, neuspořádané.
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Láska k sobě, přijetí vlastního života je základem rozhodnutí se pro životní kreativitu, rozhodnutí se pro překračování lidských omezení. Láska k sobě
samému vyžaduje obrácení. Pokud by
v přijetí chyběl záměr růst, obrátit se,
nastoupila by v životě rezignace, jejímž
důsledkem by byla pouhá vegetace.
Převzato: vira.cz

 6. 9. v 10.30 hod. mše sv. ,,dožínková“
na poděkování Pánu Bohu za úrodu
 13. 9. v 15.00 hod. Fatimská
pobožnost
 26. 9. Adorační den farnosti
 28. 9. v 7.30 a 10.00 hod. ,,hodová“
mše sv.
 Kurz pro pastorační pracovníky od října 2020

NAŠE FARNOST DNES
Z FARNÍCH MATRIK – ČERVENEC A SRPEN
2020
Sezdáni byli:
Monika Křeková (Štítná nad Vláří)
a Lukáš Dinka (Bratislava)
Iveta Běloňová (Drnovice)
a Daniel Mana (Brumov - Bylnice)
Pokřtěni byli:
Stela-Anna Vaňková
Natálie Fojtíková
Martin Macháč
Tereza Vaculčíková
Viktorie Hauerlandová
Antonín Hauerland
Miriana Miklasová
Tomáš Bečák
Pohřbeni byli:
Anna Kostková 94 let
Anna Lysáková 85 let
Ing. Vladimír Mudrík 37 let
Marie Ginterová 83 let
Marie Švachová 88 let
Pavla Hruzková 71 let
Bylo:
 Modlitby za nenarozené děti a naše
rodiny
 Mše sv. u kapličky sv. Cyrila
a Metoděje na Březové
 Fatimské pobožnosti
 Pěší pouť na Svatý Hostýn
 Evangelizační odpoledne v centru
Zlína „Milované město“
 Mše sv. u kapličky sv. Anny
 Mše sv. v Bylničkách
 Posvěcení obnoveného Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze
 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Bude:
 1. 9. v 18. 00 hod. mše sv. na zahájení
školního a katechetického roku
 2. 9. v 7. 00 hod. pouť na Sv. Hostýn
se stacionářem
 5. 9. v 18. 00 hod. modlitby
za nenarozené děti a naše rodiny

Novokněžské požehnání

NOVOKNĚŽSKÉ POŽEHNÁNÍ PŘI FATIMSKÉ
POBOŽNOSTI
13. 7. 2020 nám udělil novokněžské
požehnání P. Vojtěch Radoch. Existuje
rčení, že pro novokněžské požehnání
se mají i boty prošlapat. A proč?
Protože nám udělí první požehnání nový
zástupce Ježíše v Církvi. Je to velká
milost od Pána.
,,Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium.“ (Mk 16, 15)
J. L.

SJEDNOCOVÁNÍ
Bylo rozhodnuto, že od 1. 9. 2020
všechny farnosti v našem děkanátě
sjednotí své postoje během mše svaté.
Dosud totiž každá farnost měla nějaké
odlišnosti. Takže se budeme učit, kdy
pokleknout, kdy sedět či stát, abychom
se všichni sjednotili, což je dobré. S Boží
pomocí to jistě brzy zvládneme.
(Viz strana 7)
teM

PĚŠÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
Když se měla konat pěší pouť na Svatý Hostýn, bez váhání jsem přijala nabídku od kamarádky, která mě oslovila, jestli bych se nechtěla přidat. Už je
to víc jak 25 let, kdy jsem naposledy
tuto pouť šla a nevím s jakým pocitem
jsem ji tehdy dokončila. Teď jsem cítila, že tam mám jít znovu, že Panna Maria si mě tam volá přes moji kamarádku. Blížil se ten den a já s úplnou lehkostí, s klidem v srdci, balila sebe i své
děti, které mě taky doprovázely. Poča-
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MINISTRANTSKÉ AKCE
V pátek 24. 7. 2020 při mši sv. v 18
hodin byli v naší farnosti přijati další 3
noví ministranti: Dominik, František
a Jaroslav. Po patřičné přípravě, o kterou se postarali už zkušení starší ministranti Ondřej a Josef, je přijal a do „ministrantského“ oblékl o. Richard. My
farníci jsme jim zatleskali. Všichni jsme
na závěr dostali zvláštní požehnání.
TeM

Poutníci na Sv. Hostýně
sí nám moc dobré nehlásili, ale v duchu jsme všichni věřili, že P. Maria se
o všechno postará. Hned ráno před mší
svatou, kterou nám o. Richard sloužil
a žehnal všem poutníkům, sluníčko už
vycházelo a celý pátek nás provázelo.
Cestou jsme se modlili růžence, zpívali si a každý jsme si nesli v srdci úmysl, který jsme chtěli u naší Matičky vyprosit. Cesta byla dlouhá, Kašava pořád
v nedohlednu, ale každý šel s úsměvem
na tváři, i když nohy už jsme všichni cítili. Jak neuvěřitelné bylo, že jsme došli
do Kašavy suchou nohou, když všude
kolem pršelo. Někdo by řekl, náhoda,
ale všichni víme, že to P. Maria vyslyšela naše prosby a tímto bych jí chtěla poděkovat, že se o nás stará. Druhý den
ráno sluníčko už nevyšlo, my byli odpočinutí, připraveni naši pouť dokončit.
Další poutníci přibyli, už nás byla celá
armáda, která se šla poklonit k Matičce a vzdát díky za její ochranu. Cesta
by se zdála, že bude náročná, jít čtyři
hodiny do kopce po pátečním dnu se
nedá zvládnout, ale když všechno odevzdáme Bohu a P. Marii, tak se nemusíme ničeho bát. Ba naopak, můžeme být
šťastní, že máme komu své pocity, starosti, ale i radosti předat. Hostýnské vrchy nám daly zabrat, ale náš cíl byl nablízku. Šli jsme všichni společně a zpívali: ,,Nastokrát buď pozdravena, ó Matičko Hostýnská….“. Moje touha byla
naplněna, ten Duch, který tam vane se
nedá popsat, každému bych přála, aby
pocítil, jak úžasná je tam láska….
M.K.
V pátek 17. 7. sloužil o. Richard mši
svatou již v 5.30 hod. za pěší poutníky
k Matičce Hostýnské.
Duchovní otcové a my farníci, kteří jsme zůstali doma jsme se modlili za příhodné počasí pro ně. V sobo-
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tu před obědem jsem přijela s dětmi
na Hostýnek. I když jsem nešla pěšky,
setkala jsem se v mlze s milými poutníky. I přes únavu z nich vyzařovala
radost, že to zvládli. Na kolech přijeli i manželé Ptáčkovi. Odpoledne byla
mše svatá. V přímluvách byla prosba
za poutníky, jejich rodiny, představené,
kteří se starají o naše město.
V neděli jsme se modlili společně křížovou cestu na téma – P. Štěpán Trochta.
Přichystal ji p. Stanislav Strnad a na kytaru zpěvem doprovodil p. Jenda Šerý. U 4.
zastavení mě dojalo, že kněz Š. Trochta
nemohl pochovat svoji maminku – pohřbu se mohl zúčastnit pouze v civilu.
Vzpomínal na maminčina slova při svěcení na kněze: ,,Dnes ti volají Hosana….“
a zítra: ,,Ukřižuj, ukřižuj…“ Po křížové cestě jsme šli na mši, a pak do svých domovů. Někteří si pouť prodloužili do pondělí.
V.R.
Děkujeme všem účastníkům červencové pouti na Hostýnek za modlitby. Zvláště patří poděkování
p. Stanislavu Strnadovi za přípravu, organizaci a krásný průběh putování. Též děkujeme p. Janu Šerému za hudební doprovod. S Božským dítkem Máti, rač jim požehnáni dáti.
Fm

Výlet do Kovozoo - Staré Město

Přijetí nových ministrantů

Mše sv. na skautském táboře ve
Študlově

Lisovna oleje původem z Brumova
- Rožnov pod Radhoštěm
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1. sv. přijímání 28. 6. 2020

POUTNICKÉ MEXIKO – ZJEVENÍ
SV. MICHAELA ARCHANDĚLA
V SAN MIGUEL DEL MILAGRO

Mše sv. u kapličky sv. Anny

MŠE SV. U KAPLIČKY SV. ANNY
26. 7. byla mše u kapličky sv. Anny.
O. Richard nám připomněl v kázání
1. čtení.
Šalamounovi se ukázal v noci ve snu
Hospodin a řekl: ,,Žádej, co ti mám dát.“
Šalamoun na to: ,, Kéž bys tedy dal
svému služebníku srdce vnímavé, aby
mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat
mezi dobrem a zlem.“ Šalamoun prosí
Boha o moudrost a dostává i to, oč
nežádal - bohatství a slávu. Všem
Aničkám popřál P. Richard moudrost
a dobré srdce.
V.R.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem,
kteří se podíleli na prázdninových
akcích pro naše děti.
Fm
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Tímto příběhem o Zjevení sv.
Michaela Archanděla v San Miguel
del Milagro pokračuje několikadílný
cyklus o významných poutních místech
ve Spojených státech mexických.
Městečko San Miguel del Milagro,
jehož dominantou je kostel sv.
Michaela Archanděla, se nachází
ve státě Tlaxcala v centrálním Mexiku.
Tlaxcala je nejmenší z 31 států, které
tvoří Mexickou republiku.
Dne 25. dubna roku 1631 se Diegu
Lázarovi, jednomu z prvních konvertitů
ke křesťanství, když se zrovna zde
účastnil procesí, zjevil svatý Michael
Archanděl, který s ním hovořil a žádal
ho, aby sdělil místním obyvatelům,
že to je vůle Boží, že na tomto místě
bude na jeho počest vystavěn chrám.
Požehnal tomuto suchému místu, kde
vytryskl pramen údajně zázračné vody.

Později se ověřilo, že voda byla
opravdu zázračná, protože vyléčila
nemocné.
Tento kostel má červenou fasádu,
to ho činí jedním z nejkrásnějších
ve státě Tlaxcala. Před kostelem se
nachází studna, která byla podle
tradice požehnána svatým Michaelem
Archandělem. Voda ze studny je věřícími
považována za zázračnou a za léčivou
od různých nemocí. Původní kostel,
postavený po zjevení, byl v roce 1643
zbořen, aby byl postaven větší, který
se zachoval po menších či větších
rekonstrukcích až do současnosti.
Tomáš Surý

K ZAMYŠLENÍ
TŘI MARIÁNSKÉ SVÁTKY V ZÁŘÍ
V první polovině září si církev připomíná tři svátky, které jsou spojeny s Pannou Marií: 8. 9. slavíme její narození, 12.
9. je památka Jména Panny Marie a 15.
9. jde o památku Panny Marie Bolestné.
Během roku si připomínáme výročí
některých křesťanů, kteří zvlášť vynikajícím způsobem uskutečňovali a šířili kolem sebe dobro. Jsou to svátky svatých,
nejrůznějších lidí z dob dávných i současných, např. sv. Matka Tereza z Kalkaty, jejíž sté výročí narození si 26. srpna připomínal celý svět, nejen křesťané.
Mezi všemi svatými vyniká Panna Maria, Matka Ježíše Krista, proto se během
roku slaví více mariánských svátků. Vypovídají o její jedinečné účasti na životě
a díle jejího Syna. V září jsou to tedy tři
svátky.
8. září – svátek Narození Panny
Marie
Přestože není v evangeliu uveden den
narození, je Narození Panny Marie jedním z nejstarších mariánských svátků
slaveným odedávna 8. září. V ten den byl
také posvěcen chrám na místě, na kterém se dle tradice narodila Panna Maria; byl zasvěcen též sv. Anně, její matce.
www.farnostbrumov.cz
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12. září – památka Jména Panny
Marie
Jméno Panny Marie nosí mnoho dívek a žen v každé době, je neustále moderní. Toto jméno zaznívá stále v jazycích všech národů, v krásných lidových
písních i ve vrcholných skladbách nejvýznamnějších hudebních skladatelů.
Na mnoha místech se v tento den slaví
poutní slavnost.
15. září – památka Panny Marie
Bolestné
Boží Matka stála vedle kříže, na kterém byl ukřižován její Syn. Byla to pro
ni obrovská bolest. Tajemné Simeonovo proroctví, které jí bylo řečeno 40 dní
po narození Ježíšově, to vyjadřuje slovy: „Tvou vlastní duši pronikne meč.“ (Lk
2, 35) Tato událost je schopna hluboce
oslovit každého, kdo se nad ní zamyslí.
Inspirovala nesčetné umělce – výtvarníky, básníky, spisovatele, hudební skladatele.
Výtvarní umělci zobrazují Pannu Marii
stojící vedle kříže nebo držící po Ježíšově smrti v rukou jeho tělo. Tak ji znázorňuje také světoznámá socha, Michelangelova Pieta, umístěná v chrámu sv. Petra ve Vatikánu. Tu vytvořil Michelangelo
jako mladý umělec.
Stejný motiv, i když jinak ztvárněný,
má po mnoha desetiletích i jeho poslední dílo, v jehož dokončení mu zabránila
smrt. Báseň začínající slovy „Stabat Mater“ byla během dlouhé řady staletí zhudebněna mnoha skladateli. Mezi nimi
vyniká jedno z vrcholných děl Antonína
Dvořáka, právě jeho světoznámé oratorium „Stabat Mater“. Pohled na ukřižovaného Ježíše a Matku Bolestnou stojící
vedle kříže byl vždy a je stále velkou útěchou, posilou a pomocí pro ty, kdo těžce trpí.
Mateřská láska Panny Marie objímá
všechny lidi. Tisícileté a stále nové zkušenosti jsou vyjádřeny mnoha takovými
tituly Panny Marie jako např. „Uzdravení
nemocných“, „Těšitelka zarmoucených“,
„Naděje naše“, „Matka ustavičné pomoci“, „Útočiště hříšníků“, „Matka milosrdenství“, „Brána nebeská“ a jinými krásnými slovy vděčnosti a lásky. Svědectvím
toho je i množství poutních míst proslavených zázraky.
Papež Benedikt XVI. s pohledem
na Pannu Marii stojící u kříže, napsal:
„K její mateřské dobrotivosti, stejně
jako k její panenské čistotě a kráse, se
utíkají lidé všech dob a ze všech částí světa ve svých potřebách a nadějích, ve svých radostech i ve svém utrpení, ve své osamocenosti, stejně jako
ve vzájemném sdílení. Lidé vždy zakoušeli obdarování její dobroty, zakoušewww.farnostbrumov.cz

li nevyčerpatelnou lásku, kterou právě
ona rozdává z hlubin svého srdce. Svědectví vděčnosti, které se jí projevuje
na všech světadílech a ve všech kulturách, představuje uznání oné čisté lásky. Maria, Panna i Matka, nám ukazuje,
co je láska a kde se nachází její původ
a její stále se obnovující síla.“ (Encyklika Bůh je láska, odst. 42).
Převzato: cirkev.cz

MATKA TEREZA – MALÉ VĚCI
S VELKOU LÁSKOU
Často jsem slyšel hovořit Matku Terezu
z Kalkaty. Někdo, kdo jí naslouchal,
mohl říci: “Proč ji vlastně poslouchám?”
Říkala velmi jednoduché věci, mluvila
slovy, jakými se vyjadřuje malé dítě, ale
měla na své posluchače velký vliv. Byla
pokorná. Pamatuji se na jedno setkání
v Římě, kdy se sešlo čtyři tisíce kněží.
Při této příležitosti nám řekla: ,,Bůh vás
nepovolal, abyste byli úspěšní. Povolal
vás, abyste byli pokornými nástroji v jeho
rukou.” Když se jí jednou novináři zeptali:
,,Co je svatost?”, odpověděla: ,,Být
svatý znamená dělat malé věci s velkou
láskou.” Často děláme opak. Pokoušíme
se o velké věci, ale s malou láskou. A to
je důvod, proč z nás Zlý nemá strach.
Dělejme malé věci s velkou láskou,
buďme pokorní v tom, co děláme,
a ďábel od nás bude muset utéct!
Budeme pravdivými svědky Krista.
Převzato: pastorace.cz

ZDRÁVAS, MARIA …
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán
s tebou, požehnaná jsi mezi ženami
…
Tajemný dar
V Betlémě svítalo. Poslední poutník
odešel a zmizela i hvězda, která se usadila nad chudou chýší a ukazovala cestu
třem králům. Panna Maria hleděla něžně
na spící děťátko.
V tu chvíli vrzly dveře do stáje. Jako
by je otevřel spíše závan větru než lidská
ruka. Na prahu se objevila stařena, oblečená do hadrů, jejíž tvář zakrýval černý plášť.
Maria sebou trhla, jako kdyby uviděla zlou sudičku. Ježíšek ale spinkal dál.
Osel a vůl přežvykovali seno a slámu
z hromady, kterou měli před sebou. Nová
příchozí nebyla hodna jejich pohledu.
Maria hleděla upřeně na to podivné
zjevení. Každý krok této neznámé ženy trval věčnost. Stařena se přiblížila až k jeslím. Ježíšek najednou otevřel oči dokořán. Maria se velmi podivila, když v očích
dítěte i ženy uviděla stejné světlo naděje.
Stařena se nahnula k dítěti. Maria zadržela dech. Stařena cosi usilovně hledala v záhybech roztrhaných šatů. Čas se
nekonečně vlekl, než to našla. Maria ji
dál znepokojeně sledovala. Konečně stařena vytáhla z hadrů jakousi věc. Ukrývala ji ale dál v dlani a až po chvíli ho dala
dítěti.
Jaký tajemný dar to byl? Co to
po všech darech pastýřů a králů mohlo
být? Maria viděla nad jeslemi s Ježíškem
jen její ohnutá záda. Poté se stařena narovnala, jakoby osvobozená od nezměrného břemene, které ji táhlo k zemi. Její
ramena se srovnala, hlavu zvedla téměř
až ke stropu, tvář ji zázračně omládla,
vlasy zjemněly a rozzářily se jako hedvábí. Když odešla od jeslí a zmizela v temnotě, z níž se před tím vynořila, Maria konečně ten tajemný dar uviděla.
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V Ježíškových ručičkách se lesklo červené jablko. Tou stařenou byla Eva – první žena, matka všech lidí, která odevzdala Mesiášovi plod prvního hříchu. A nyní
– s Ježíšem – se zrodilo nové stvoření.
A všechno zase mohlo začít novým způsobem.
V modlitbě Zdrávas Maria opakujeme
s Alžbětou nádhernou větu: ,,Požehnaná
ty mezi ženami.“ O Marii se často říká, že
je novou Evou. Jedna známá píseň tvrdí, že anděl svým oslovením AVE, kterým
pozdravil Marii v Nazaretě, obrátil jméno
EVA, aby ukázal, že Mariiným souhlasem
s Boží zvěstí jakoby všechno začíná znovu
od začátku. Maria je žena, která vede lidstvo k vítězství nad hadem pokušitelem.
Bruno Ferrero, Zdrávas, Maria

SVĚDECTVÍ
V POSLEDNÍ CHVÍLI
Jistý toulavý bezdomovec zachránil
před utopením čtyřletého chlapečka. Jeho
matka se mu chtěla odvděčit, ale on nepřijal nic, jen dobrý oběd. Ve snaze přece jen
odměnit zachránce svého syna mu dala to
nejvzácnější, co chlapeček na sobě měl:
Zázračnou medailku na stříbrném řetízku. Matka natolik naléhala, až si jej bezdomovec přece jen nechal obepnout kolem krku.
Slíbil, že ji bude vždy nosit. To však
v jeho životě, naplněném neřestí a hříchem, nezměnilo nic. Po mnoha letech
těžce onemocněl, takže musel do nemocnice. Kněze, který ho oslovil, s výsměchem
a kletbami odmítl. Až když vyšlo najevo, že
kněz a bezdomovec pocházejí ze stejného kraje, rozpředl se mezi nimi rozhovor.
Řeč o Bohu a o svátostech však bezdomovec rozhodně odmítal. Nakonec se otočil ke stěně a zvolal: ,,Ať ten kněz konečně odejde!“ Ale kněz neodešel, protože si
na jeho krku všiml řetízku se Zázračnou
medailkou. S údivem se ještě vyptával,
zda to není památka od jeho matky. Tehdy nemocný začal vyprávět… Kněz si vlastně vyslechl příhodu ze svého dětství. Klekl
si k posteli nemocného a se slzami v očích
se modlil. Muž byl v rozpacích a postupně si uvědomoval, že chlapeček, kterému
kdysi zachránil život, klečí vedle něho. Takový jasný důkaz Boží milosti už stařec nemohl odmítnout. Celou tíhu svých hříchů
kajícně složil ve svátosti smíření a pokojně
zesnul v Pánu.
Maria, Útočiště hříšníků, pomohla v poslední chvíli.
Zázračná medailka, Karl M. Harrer, Peter J. Matuška
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Z HISTORIE
ROK 1972
Na tento rok bylo naplánováno pořízení dvou nových zvonů v celkové
váze 740 kg, jako náhradou za ty, které byly koncem poslední války rekvírovány. Ale už v druhé polovici tohoto roku bylo patrno, že k lití zvonů nedojde. Totiž při odlévání zvonů (jiných)
v Halenkově praskl tavící kelímek a tavící pec se stala neschopnou provozu.
Mistr zvonař Josef Tkadlec se omlouvá,
že pro havarijní stav pece k zhotovení
našich zvonů opravdu v 1972 nedojde,
ale že rozdělanou práci chce provést
a dokončit v roce příštím. Proto se farní
úřad zaměřil na shánění ﬁnancí, takže
na běžném účtu se octnul obnos Kčs
107 831,-. Z toho se vydalo na potřebný
kov: měď a cín 36 196,30Kč a na zařízení pro elektric. pohon se odeslala záloha ve výši 20 000,-Kčs. Na běžném
účtu zbývá hotovost 51 635,-Kčs.
Výroční zpráva far. úřadu za tento
rok mluví, že v našem kostele si podalo ruku k společnému životu 37 párů
snoubenců a jinde 5, celkem bylo 42
svateb. Bylo pokřtěno 100 dětí a zemřelo 63 farníků. Bylo podáno 15 150
sv. přijímání.
Dne 30. 4. se uskutečnila pouť
na Sv. Hostýn: poutní zájezd tří autobusů, s cílem Bystřice pod Host. Pak se
použilo místní autobusové linky na Hostýn a zpět. Byla i pěší malá skupinka (2 dospělí a 6 mladých z Návojné,
ale konali cestu jen tam). Májové pobožnosti byly denně a četla se knížka
„Život Panny Marie“. První sv. přijímání bylo 11. června a bylo 91 provokomunikantů.
Eucharistická slavnost Božího Těla
byla v kostele a byla dvě zastavení po způsobu z loňska. Upustilo se
od průvodu s Nejsv. svátostí kolem kostela z důvodů praktických: venku se
průvod nemůže rozvinout pro zatáčky věřící na sebe nevidí, je obtížné jednotně zpívat a to se ani nemyslí na postavení patřičného oltáře. 6. srpna byla
tradiční provodovská pouť. Z farnosti
odjely 3 autobusy poutníků.
Letos o vánocích se zavádí nový pořad služeb Božích. Nebude jitřní, jak bývala na Hod Boží v 5 hod. ráno, ale jako
první mše sv. vánoční bude „večerní“
na Štědrý večer o 1/2 10 hod. večer,
druhá mše sv. „ranní“ normálně v 8
hod. a třetí slavná jako velká opět normálně v 10.30 hod.

Z LITURGIE
28. 9. 2020 SLAVNOST SVATÉHO
VÁCLAVA
„Kdo svůj život pro mě ztratí,
nalezne ho.“
1. čtení: Mdr 6,9-21
2. čtení: 1Petr 1,3-6;2,21b-24
Evangelium: Mt 16,24-27
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo
chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi
svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by
chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo
však svůj život pro mne ztratí, nalezne
ho. Neboť co prospěje člověku, když
získá celý svět, ale ztratí svou duši?
Nebo jakou dá člověk náhradu za svou
duši? Syn člověka přijde ve slávě svého
Otce se svými anděly a tehdy odplatí
každému podle jeho jednání.“
Ozvěna slova:
„Kdo by si chtěl svůj život zachránit,
ztratí jej, kdo však svůj život pro mě
ztratí, nalezne jej.“ Při vzpomínce
na svatého Václava nelze tuto větu
neopakovat. Celý svůj život, i když
krátký, ztratil pro Boha, pro službu
jemu i národu, kterému chtěl dát tu
nejušlechtilejší podobu, proměnit jej
ve společnost novou, proniknutou
křesťanským duchem. Věděl, že jen
křesťanství může stmelit tvořící se
stát, zajistit jeho existenci. V úkolu,
ke kterému byl povolán a ke kterému
celou svou duší přilnul, vytrval až
do prolití krve. Chtěl zůstat svému
bratru bratrem, a tak raději položil svůj
život, než by zvolil cestu násilí. Neboť
miloval Boha, své nejbližší, svůj národ,
každého člověka.
Cesta lidských dějin je od vtělení
Ježíše Krista jedním velkým dramatem,
které bude mít své rozuzlení třeba až
za tisíce nebo miliony let. Avšak uvnitř
tohoto záhadného dějství, kterým je
našemu slabému zraku lidská historie,
existují pro nás přes dálku staletí
překvapující lidé, jejich životy a v nich
tajemné vyvažování viny a oběti.
Zákonem této rovnováhy, na které
stojí náš duchovní vesmír, je pro nás
LÁSKA.
Děkujme Bohu za život sv. Václava,
za jedinečný vzor lásky a oběti. Kéž
bychom podle jeho vzoru žili moudře
a spravedlivě a vždy v duchu lásky
k člověku jednali s lidmi, se kterými
žijeme. To je klíč k dosažení naší spásy,
to je naplnění zákona lásky.

www.farnostbrumov.cz
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GESTA A DRŽENÍ TĚLA
PŘI MŠI SVATÉ
Eucharistie utváří církev. Ti, kdo přijímají eucharistii, jsou mnohem úžeji
spojeni s Kristem. Stejným poutem je
Kristus spojuje se všemi věřícími v jednom jediném Těle: v církvi. (Katechismus katolické církve)
Drazí farníci, chceme tuto jednotu,
která je jedním ze znaků církve, projevit také sjednocením postojů a gest při
mši sv. Po dohodě s kněžími děkanátu,
na základě všeobecných pokynů k římskému misálu z roku 2000 (nejnovější
vydání z roku 2015) a upřesnění norem
diecézním biskupem otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, jsme se rozhodli sjednotit postoje při mši sv. v našem děkanátě následujícím způsobem:
Části mše sv., které je potřebné
sjednotit:
Zpěv před evangeliem (sedíme) ledaže
namísto toho je: Zpěv Aleluja (nebo nesení evangeliáře nebo obojí) (stojíme)
Přinášení obětních darů (obětní průvod) (sedíme)
Výzva (Modlete se, bratři a sestry) nebo
(Modleme se, aby Bůh přijal) (sedíme)
včetně odpovědi lidu
Modlitba nad dary (stojíme)
Preface (stojíme)
Svatý (Sanctus) (stojíme)
Eucharistická modlitba (proměňování)(klečíme)Poklekneme až po vztažení
rukou nad kalichem a miskou–(epiklese)
Po odpovědi na výzvu (Tajemství víry)
až do doxologie včetně „AMEN“ (Skrze
něho a s ním...) v lavici (klečíme nebo
sedíme) mimo lavice (klečíme nebo
stojíme)
Otče náš (stojíme)
Pozdravení pokoje (stojíme)
Beránku Boží (Agnus Dei) (klečíme)
Hle, Beránek Boží (klečíme)
Tyto úpravy zavádíme od 1. 9. 2020

Milí oslavenci, kteří slavíte
jmeniny nebo narozeniny v měsíci
září, Vám všem přejeme na přímluvu
svaté mučednice Ludmily, ať jdete
vytrvale v jejích stopách, ať jste
pevní ve víře a bohatí na dobré
skutky. Ať Vám všemohoucí Bůh
sešle hojnost požehnání.
Fm

www.farnostbrumov.cz

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Evangelizační úmysl: Modleme se,
aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.

 Policejní hlídka zastaví v obci vozidlo:
,,Pane řidiči, blahopřejeme vám. Jste první
řidič, který touto obcí projel bez přestupku.“
,,Sláva! Tak to bych si už mohl udělat
řidičák.“

Národní úmysl: Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou
sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.

 ,,Aleši, přiznej se, kdo za tebe udělal
ten domácí úkol?“
,,Ani nevím, paní učitelko, včera jsem
přišel domů tak unavený, že jsem šel
hned spát.“

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
 Paní Nováková si lehce poranila nohu.
Lékař jí udělal na týden sádru a přikázal
jí, aby bolavou nohu nenamáhala a týden
rozhodně nechodila do schodů.
Po týdnu sádru sundal a říká pacientce:
,,To je úleva, že ano?“
,,No, jéje! To byste neřekl, jak bylo náročné
lézt s taškami plnými nákupu do šestého
patra po okapu.“

MŠE SV. V SIDONII
 5. 9. Za rodiče Fojtíkovy
 12. 9. Za rodiče Kolínkovy
a Bielikovy
 19. 9. Za rodiče Švarcovy
 26. 9. Za Josefa Zůbka
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ÚMYSLY MŠÍ SV. NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2020
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