Farní měsíčník
červen 2022  číslo 6  27. ročník
Zpravodaj Římskokatolické farnosti sv. Václava  Brumov-Bylnice  Sv. Štěpán  Sidonie
NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO,
SMILUJ SE NAD NÁMI
Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
vyjadřuje naši víru v nekonečnou Boží
lásku k lidstvu. Stejně jako je květen
považován v církvi za mariánský měsíc, je červen považován za zvláštní měsíc, kdy uctíváme Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Tato úcta nám připomíná nejdůležitější pravdu, že Bůh, kterého uctíváme, je láska, je to živý organismus hořící vroucí láskou ke svým tvorům.
Perníkové srdce, které si na pouti
mladí zamilovaní lidé dávají, bonboniéra ve tvaru srdce, která má ke Dni matek nebo na sv. Valentýna udělat radost
– všechny tyto věci se snaží odpovědět
na prastarou potřebu člověka. Jak velmi člověk touží po tom, aby se mu srdce darovalo a otvíralo. Přesto má sám
často srdce „zemdlené“. Čím víc dbá
o to, aby byl milován, tím méně je někdy sám připraven a schopen skutečně
milovat, dávat lásku, která v oběti získává konkrétní podobu. Perníkové srdce zůstává příliš často, především z časového odstupu, nedodrženým slibem.
Proto prosme v tomto měsíci a obracejme se na Ježíšovo srdce: Přetvoř naše
srdce podle srdce svého! Tam, kde naší
ubohé lidské lásce dochází dech, nám
může Kristova boholidská láska, představována Jeho Nejsvětějším Srdcem,
darovat druhý dech a pevný krok.
K tomu žehná a v modlitbě vyprošuje
P. Richard.

DUCHOVNÍ SLOVO

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se
rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.
(Řím 15,13)

www.farnostbrumov.cz
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JEŽÍŠI, NÁŠ POKOJI
Když je v nás pochybnost, tvá láska
k nám není o nic menší.
Ježíši, světlo našich srdcí, od svého
zmrtvýchvstání k nám stále přicházíš.
Ať jsme kdekoli, stále nás očekáváš.
A říkáš nám: „Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a naleznete odpočinutí“ (Mt 11,28).
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Ježíši Kriste, když si myslíme, že
jsme docela sami, ty jsi zde. Když je
v nás pochybnost, tvá láska k nám
není o nic menší. Chtěli bychom se odvážit riskovat kvůli tobě, Kriste. A slyšíme tvoje slovo: „Kdo dá život z lásky ke mně, nalezne jej.“ Ty jsi, Kriste,
spojen s každou lidskou bytostí bez výjimky. A ještě víc, ty, vzkříšený, přicházíš uzdravit skryté zranění duše. A pro
každého se otevírají brány nekonečné
dobroty srdce. Takovou láskou se naše
životy pomaloučku mění. Bože živý,
naši minulost ukrýváš do Kristova srdce a o naši budoucnost se postaráš.
Ježíši Kriste, tak mnoho dětí a mladých lidí, poznamenaných lidským
opuštěním, jsou cizinci na zemi. Někteří se ptají: má můj život ještě nějaký smysl? A ty nás ujišťuješ: pokaždé,
když ulehčíte trýzeň nevinného, děláte
to pro mne, pro Krista. Ježíši, náš pokoji, když naše rty mlčí, naše srdce ti
naslouchá a také k tobě mluví. A ty říkáš každému: odevzdej se docela prostě životu z Ducha svatého, tvá troška víry k tomu stačí. Ježíši, náš pokoji, ty nás nikdy neopouštíš. A Duch svatý nám stále otevírá cestu, abychom se
vrhli k Bohu jako do propasti. A přichází úžas: ta propast není propastí temnot, ale je to Bůh: hlubina soucítění
a nevinnosti. Ježíši, staň se naším pokojem. Ty pro nás nikdy nechceš otřesy
duchovní trýzně. Když chápeme, že to
všechno se děje v důvěře ve tvou lásku, slyšíme tvé volání: působením Ducha svatého si vytvoř srdce rozhodnuté přijímat všechno v jasu chval. Dechu Boží lásky, Duchu svatý, do hlubiny
naší duše vkládáš víru. Je jako vzmach
důvěry, který se v průběhu našeho života tisíckrát obnovuje. Tato důvěra
nemůže být než docela prostá, tak prostá, že ji může přijmout každý.
Z knihy Modlitba s Rogerem

 Duchovní obnova pro děti z třetích
tříd (před 1. sv. přijímáním)
 Setkání mladých na Mariánkách (Polsko)
 Chvály
 Slavnost Nanebevstoupení Páně
 Zpověď dětí 3. tříd (před 1. sv. přijímáním)
 První svaté přijímání

Duchovní obnova dětí
Svěcení vody na Bílou sobotu

Májové pobožnosti
Duchovní obnova dětí

Májové pobožnosti

SvěceníDuchovní
vody na Bílou
sobotu
obnova
dětí

NAŠE FARNOST DNES
Z FARNÍCH MATRIK – KVĚTEN 2022

Pochod pro život v Praze

Pokřtěni byli:
Jakub Strnad
Adéla Anna Dittrichová
Bylo:
 Modlitby za nenarozené děti a potřeby rodin
 Májové pobožnosti
 Pochod pro život
 Mše sv. za hasiče (sv. Florián)
 Fatimská pobožnost
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Pochod pro život v Praze

SvěceníDuchovní
vody na Bílou
sobotu
obnova
dětí
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hé. Programem nás provázela hudba,
děti měly možnost jít na skákací hrad.
Bylo zajištěno občerstvení, tombola,
ukázky hašení, … .
Na druhou květnou neděli připadl
i Den matek, kdo chtěl, mohl zakoupit
perníkové srdce.
Děkujeme SDH a jejím ženám, že
jsme s vámi prožili krásnou neděli.
Fm

Svěcení vody na Bílou sobotu

Bude:
 4. 6. Seslání Ducha Svatého – Vigilie
v 19. 00 hod.
 12. 6. Děkanátní setkání – Den pro
rodinu ve Valašských Kloboukách
od 14. 00 hod.
 13. 6. Fatimská pobožnost v 16. 00 hod.
 16. 6. Tělo a krev Páně - mše svatá
v 7. 30 a 18. 00 hod.
 19. 6. průvod Božího Těla – mše sv.
v 9.30 hod.
 24. 6. Nejsvětější Srdce Ježíšovo –
mše sv. v 7. 30 a 18. 00 hod.
 29. 6. sv. Petr a Pavel – mše sv.
v 7. 30 a 18. 00 hod. (mše sv. na poděkování k ukončení školního roku)
PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE
V BRUMOVĚ-BYLNICI
 7. 6. Mše svatá v Denním stacionáři
v 9.30 hod.
 15. 6. Poutní zájezd na Svatý Hostýn
!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!
 22. 6. Povídání s holubářem panem
Jendou Fojtíkem v 9.30 hod.
 30. 6. Ukončení školního roku v 9.30 hod.
PODĚKOVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮM
Víme, že každý má své práce dost,
ale přesto si farníci udělali čas na brigádu na Svatém Hostýně. Děkujeme
všem, kteří se starají o to, aby nám
poutníkům bylo u nebeské maminky
dobře.

Svěcení
na BílouHostýně
sobotu
Brigádavody
na Svatém

www.farnostbrumov.cz
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Duchovní obnova dětí

Farnice Maruška říkala, že ještě intenzivněji prožívá pobožnost „Cesty
světla“, když ví, že se přičinila o úklid
listí, aby byla přístupná a krásná pro
všechny.
Již teď děkujeme ochotným farníkům, kteří se zúčastní další brigády.
Pán Bůh odplať všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomáhají ve farnosti ( úklid,
výzdoba kostela, hudebníkům, organizátorům akcí, atd. ). „Svatá Maria, naše
nebeská Matko, oroduj za nás.“
Fm
OSLAVA SV. FLORIÁNA
Otec Richard sloužil 8. května mši
svatou za hasiče z Brumova a Sv. Štěpána. Za živé jsme děkovali a zesnulým
vyprošovali věčnou spásu.
„To oni s vypětím svých sil, na úkor
svých rodin a zdraví nás zbavují těch
hrozných chvil a na první místo své
zdraví staví.“
Při příležitosti oslavy sv. Floriána
Sbor dobrovolných hasičů (SDH Brumov 1875-2022) připravil na náměstí
pro veřejnost program. Přesvědčili nás,
že nežijí jenom pro sebe, ale i pro dru-

Mše sv. za hasiče

Svěcení vodyMše
na Bílou
sv. zasobotu
hasiče

DEN PRO RODINU (15. 5.)
Je velice významným dnem pro společnost. Rodina je důležitým faktorem
základu celé společnosti. V tento den
pořádala Malenka s brumovskou farností zábavné odpoledne pro rodiny.
Pořadatelé měli přání, abyste si v tento den odnesli příjemný zážitek. Akce
se konala na brumovském hradě, kde
měly děti přichystané různé hlavolamy,
malování na obličej, nechyběl klaun,
ukázka stříhání ovečky atd. . Úspěch
měl i velký bublifuk.
Na nádvoří bylo občerstvení. Zpívaly
zde děti z MŠ, umělecké školy, SCHOLA, …. Na závěr byla tombola. Tímto patří velké díky všem, kdo pomohli s touto
akcí. Ať Pán Bůh žehná návštěvníkům
za jejich štědrost a pořadatelům za přípravu krásného dne.
Fm

Svěcení vody na
Bílou
Den
pro sobotu
rodinu
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Den pro rodinu
Svěcení vody na Bílou sobotu

Den pro rodinu

POUTNICKÉ POLSKO – KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA, WADOWICE
Tímto pojednáním o Kalwarii Zebrzydowské a Wadowicích pokračujeme popáté v cyklu Poutnické Polsko.
Kalwaria Zebrzydowska – je město s 4 600 obyvateli, nacházející se
v nadmořské výšce 400 m a ležící v Malopolském vojvodství 28 km JZ od Krakova. Přívlastek Zebrzydowska nese
podle krakovského zemského hejtmana Mikołaja Zebrzydowského. Zdejší Pašijně-Mariánská svatyně je od r. 1999
zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Klášter Bernardýnů a bazilika Matky Boží Andělské je
postavena ve stylu holandského manýrismu, pak rozšířena v barokním slohu,
přecházejícím v rokoko. V kapli Zebrzydowských je umístěný zázračný obraz
Matky Boží Kalwarijské (legenda vypráví, že v r. 1641 kanuly z očí Panny Marie krvavé slzy a od té doby se tu dějí zázraky). Mikołaj Zebrzydowský v r. 1600
nechal pro řád cisterciáků postavit kostel a klášter. Protože mu zdejší krajina připomínala okolí Jeruzaléma, rozhodl se tu vytvořit uctívané místo, podobné Svatému městu. Na okolních pahorcích, které zabírají rozlohu až 6 km²,
bylo časem postaveno 40 kaplí.

Svěcení vody
na Bílou
sobotu
Wadowice
- bazilika

tentickými předměty a fotograﬁemi ze
života rodiny Wojtyłovy. Expozice muzea je členěna na 16 zón na 4 poschodích, rozloha expozice je 1200 m². Nachází se zde 200 autentických předmětů a 140 archivních fotograﬁí. Expozice
je rozdělena na etapy života Karola Wojtyły: rodný dům, dům - celý svět, putování po horách, 104 apoštolských cest,
odchod do Otcova domu, cesta ke svatosti.
Tomáš Surý

K ZAMYŠLENÍ

Svěcení
vody na Bílou
sobotu
Kalwaria
Zebrzydowska
- bazilika
Svěcení vody na
Bílou
Den
pro sobotu
rodinu

Svěcení vody na
Bílou
Den
pro sobotu
rodinu
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Wadowice – je město s 18 500 obyvateli v Malopolském vojvodství 35 km
JZ od Krakova. Město poprvé zmíněné v r. 1325 bylo zpočátku malým centrem, ale od konce 18. stol. se začalo
rozvíjet rychleji. V současné době, jako
rodné město papeže Jana Pavla II., je
významným poutním centrem. Centrum města tvoří náměstí Jana Pavla II.
s jeho rodným domem/muzeem, jeho
pomníkem/sochou a bazilikou Panny
Marie. Dne 18. 5.1920 se zde narodil Karol Wojtyła. Muzeum v jeho rodném domě bylo otevřeno dne 9.4.2014
a jeho „srdcem“ je byt, který měli pronajatý jeho rodiče od r. 1919. Byt se
skládá z obýváku, ložnice a kuchyně.
Byt je zařízený dobovým nábytkem, au-

ŽIVOT S DUCHEM SVATÝM NENÍ
BEZ STAROSTÍ, ALE VEDE K ŽIVOTU
A RADOSTI
„Protože Duch je naším životem,
podle Ducha také jednejme!“ Gal 5,25
S přáteli jsme často mluvili o darech Ducha svatého. Nebylo nám zcela jasné, jak se to stane, že je Jím někdo naplněn a obdarován. V Bibli čteme, že apoštolové začali mluvit v cizích
jazycích pod Jeho vlivem. Historie i současnost vypráví o lidech, kteří mají dar
uzdravování, proroctví, poznání… Jsou
tyto dary Ducha snad jen pro vyvolené?
Rozhodně ne! Duch svatý může působit v životě každého z nás takovou silou, jakou mu my sami dovolíme. Prosíme-li o to, aby nás naplňoval, a žijeme-li
duchovně, jak nás vybízí apoštol Pavel
(srov. Gal 5), odevzdáváme-li se zcela
do rukou Božích, pak si můžeme být jisti, že Duch začne v našich životech působit. Jeho ovocem je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost a mnohem
více…
www.farnostbrumov.cz
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Život, který můžeme žít v naplnění
Duchem svatým, je životem velmi plodným. Není to život bez starostí, bez práce, často nemusí být ani snadný. Jisté
ale je, že takový život je šťastný a přivádí nás stále více k Otci. Pokud tedy
chceme skutečně jednat podle Ducha,
dovolme mu, aby on sám byl naším životem!
Převzato z internetu
EUCHARISTIE JE JEDNOU Z CEST
Eucharistie je jednou z cest, po kterých k nám přichází zmrtvýchvstalý
Kristus. Skrze ni vchází do našich životů, do našich radostí i strastí.
„Chceš-li ke mně přijít, nemusíš
opouštět zemi,“ říká Bůh, „sám k tobě
přijdu, kvůli tobě jsem se stal pozemšťanem. Naříkáš si, že nejsi dost duchovní, abys mohl přebývat v mé blízkosti? Ale já - tvůj Bůh - jsem kvůli tobě vstoupil do hmoty. Od slunce východu do slunce západu beru
chléb a víno a proměňuji je ve své
tělo a krev.“ (podle W. Stinissena)
Ježíš říká: „Já jsem chléb života; kdo
přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy
žíznit. Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,35.54)
Touha lásky proniknout a sjednotit se s milovaným tak, že nás nic nerozděluje, se v lidském vztahu nikdy beze zbytku nenaplní. Bůh by
rád splnil náš sen už tady na zemi,
a proto nám dává sám sebe jako pokrm a nápoj. V eucharistii je Pán nejen blízko nás, ale přímo do nás vchází. Stává se pramenem našeho života.
Jako se chléb a víno stávají částí našeho života tím, že je přijímáme, tak se
s námi Ježíš v eucharistii sjednocuje
a prostupuje celou naši bytost.
Možná někdy závidíme učedníkům, že mohli žít v Ježíšově společnosti. My ale máme možnost poznávat ho lépe než oni. Setkáváme se
s ním totiž ve skrytosti. Učedníci Ježíše vídávali a domnívali se, že o něm
vědí vše, a že už pro ně neexistuje nic tajemného. On ale znamenal
mnohem víc, než byli schopni vnímat.
V eucharistii je všecko prosté a obyčejné. Jenže právě díky té prostotě nelpíme na vnějších projevech a jsme
uváděni hlouběji do Boží nesmírnosti. Bůh rád obrací naruby naše běžně
užívané pojmy. Pomocí malých a omezených prostředků - chleba a vína
- zjevuje svou nekonečnou velikost.
Já jsem s vámi po všechny dny. (Mt
28,20)
www.farnostbrumov.cz
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Paprsek světla do stínů dne
Na cestě našich otázek, starostí a bolestných zklamání je božský
Pocestný stále naším společníkem.
„Zůstaň s námi, Pane, neboť se připozdívá.“ Takové bylo pozvání, kterým se
dva učedníci jdoucí do Emauz večer
v den vzkříšení obrátili na pocestného,
který se k nim připojil. Plni smutku nepomysleli na to, že by tento neznámý byl
jejich mistr, který vstal z mrtvých. Přesto zakoušeli, jak jim „hořelo srdce“.
Mezi stíny dne, který se chýlil ke konci, a temnotou na jejich duši, byl tento pocestný paprskem světla, který probudil naději a otevřel jejich duše. „Zůstaň s námi,“ prosili. A on pozvání přijal. Krátce na to Ježíšova tvář zmizela, ale Mistr jako by „zůstal“ pod rouškou „rozlámaného chleba“, před nímž
se jim otevřely oči. Na jejich přání, aby
zůstal s nimi, odpověděl Ježíš mnohem větším darem: skrze eucharistii našel způsob, jak zůstat v nich.
Přijímat eucharistii znamená vstoupit
do hlubokého společenství s Ježíšem.
(Jan Pavel II.)
Převzato z internetu

SVĚDECTVÍ
SVĚDECTVÍ KARDINÁLA PAULA
CORDESE O PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE
JEŽÍŠE V EUCHARISTII
Výňatek z homilie papežského legáta na Národním eucharistickém kongresu v Brně dne 17. 10. 2015:
„Dovolte mi, abych homilii uzavřel
drobnou epizodou. Souvisí s liturgií ve
farnosti, kde jsem vyrostl. Vracíme se
tak zpátky do mé vestfálské domoviny.“
Na začátku 19. století tam byla malá
skupina muzikantů. Šlo o několik mladíků, kteří rádi hráli na housle a o církevních svátcích hráli také při bohoslužbě.
Tak tomu mělo být i na Boží Tělo. Jeden
z nich však onemocněl. Měl ho nahradit
jiný mladík, který také patřil k té skupině muzikantů a který byl židovského vyznání. Jmenoval se Abraham.
Abraham se hned po mši svaté ptal
svého kamaráda Franze Wackera: „Co
to bylo za hezké dítě, které pan farář držel pozdvižené, když se k nám během
mše obrátil?“
Ale kamarád na to řekl: „Jaké dítě?
Tam žádné dítě nebylo. To byla svatá
Hostie.“
Abraham však tvrdil: „Ale ano, bylo
to dítě.“
A stál si za tím. A tak kamarádovi nezbylo, než mu říct: „Jediné, co ti mohu

poradit, je, abys šel za panem farářem
a všechno mu povyprávěl.“
Jak příběh s Abrahamem pokračoval
dál? Abraham šel opravdu podle rady
svého kamaráda za farářem Johannem
Stahlem a vyprávěl mu o svém podivuhodném setkání s Kristem. A toto mimořádné liturgické znamení, které připomíná symbolem oběť praotce Abraháma
obětujícího Izáka na hoře Moria, bylo důvodem toho, že se tento mladík později
stal katolíkem. Přes prudké hádky v rodině se Abraham rozhodl pro Krista. Farář
Stahl ho pokřtil 26. 7. 1829.
„Vím, že je to příběh podivuhodný a
sluchu moderního člověka zní nevěrohodně. Ale já se za něj zaručuji. Osobně
jsem se seznámil s potomky obráceného mladíka Abrahama, kteří stále ještě
žijí v mém rodišti.“
Převzato: Pražské Jezulátko proměňuje náš život
Božské Srdce Ježíška,
narozené z Nejsvětější Marie Panny
v chlévě betlémském, požehnej celému
lidstvu, obnov naše srdce, ozař rodiny
svou láskou a nauč nás milovat Boha.
Amen.
ZÁZRAK V LASSINGU
V roce 1998 došlo v rakouském Lassingu k důlnímu neštěstí. Propadla se
těžní věž a s ní zmizelo v dole deset horníků. Záchranné práce trvaly už deset
dní. Při posledním pokusu se nečekaně
ozval záchranářům mladý horník Georg
Heinzel. Když se ho později ptali, jak to
mohl vydržet, odpověděl: „Musel jsem
to vydržet, nic jiného nešlo dělat. Začal
jsem se modlit a myslel jsem na to, že
mě Bůh zachrání.“
Ten mladý člověk ztracený ve tmě
hluboko pod zemí pochopil, že i když
spojení s lidmi bylo přerušeno a nikdo z
nich o něm nevěděl, věděl o něm Bůh.
A telefon k němu vždycky funguje.
Vedoucí záchranářů později poznamenal: „Vlastně jsem už chtěl hledání
ukončit, ale něco mi v tom bránilo.“
V novinách tuto příhodu nazvali: Zázrak v Lassingu.
Stříbrné vteřiny, Jiří Mikulášek

farní měsíčník

5

23.05.2022 22:08:54

Valašskokloboucký zpravodaj

červen 2022

Z HISTORIE
Rok 1983
Začal Nový rok 1983. Je to Svatý
rok, 1950 let od smrti našeho Vykupitele. 2. ledna byl na místním hřbitově pochován P. Blažej Josef Šebák, člen kongregace Těšitelů, který zemřel 28.12.
1982 v Sokolnicích u Brna v domově
důchodců. Tradiční pouť farnosti na sv.
Hostýn se konala 8. května, kde otec
biskup zahajoval poutní sezónu a poutníci mohli získat odpustky sv. roku. 1.
svaté přijímání dětí ze 3. tříd se konalo
v neděli 29. května na Slavnost Nejsvětější Trojice, bylo 80 prvokumunikantů. V Újezdě u Val. Klobouk zemřel tamější důst. pán farář P. Stanislav Gottwald. Působil tam 12 roků. Byl pochován na místním hřbitově. Náš kostel obdržel darem od ct. řehol. sester ze sv.
Sidonie krásný bílý ornát k Bohoslužbám, poprvé byl použit na svátek P. Marie Nanebevzaté. Dva autobusy farníků
jely na pohřeb bývalého duch. správce
brumovské farnosti P. Antonína Vrzalíka. P. Bůh zaplať všem, kteří ho v srpnové odpoledne v Kelči na jeho poslední cestě provázeli. Na svatováclavské pouti kázal P. Jaroslav Kašpar, kněz
důchodce z Val. Meziříčí, ranní mše sv.
byla s doprovodem dechové hudby.
Z výroční zprávy farního úřadu:
32 párů novomanželů si podalo ruku
ke společnému životu, pokřtěno bylo
96 dětí, pochováno bylo 65 farníků, zaopatřeno 44 osob.
Bylo pořízeno: 1) Vnitřní vybavení
kaple ve Štěpáně 10.481 Kč. 2) Železné zábradlí ke kostelu 7.476 Kč. 3) Zhotovení a montáž ozdobné mříže v podkúří 30.360 Kč. 4) Zhotovení pohyblivého Betléma sochařem Janem Bařinkou
z Popova 10.506 Kč. 5) Zhotovení lavic
na chóře 61.924 Kč. Za vše dobré, co
jsme od Tebe, Pane, v tomto roce přijali, zpíváme Te Deum laudamus.

SVATÝ HOSTÝN
Nad nížinou kolem řeky Moravy se
zdvihá hřeben kopců s výrazným vrcholem Hostýnem. S jeho temene lze přehlédnout celý kraj a včas zpozorovat blížící se nebezpečí. Proto na Hostýně stávalo už v nejdávnějších dobách opevněné hradiště. V těch dávných časech
vládli nad krajem pohanští bůžkové.
Temnota pohanství začala ustupovat
jasným paprskům Kristova světla a zcefarní měsíčník 6
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la se rozplynula příchodem svatých
zvěstovatelů křesťanství, Cyrila a Metoděje. Ti na Hostýně vztyčili kříž a postavili tu malý kostelík s obrazem Panny Marie, Svaté Matky Boží. Ten se stal
místem modliteb lidí ze širokého okolí.
Proto kopec dostal čestný název – Svatý Hostýn. Vždyť se tu Boží dlaň dotkla
země.
Z boku kopce vytéká pramen vody,
osvěžuje unavené poutníky, tiší bolesti, uzdravuje nemoci. K Matce Boží lidé
přicházeli se starostmi, s díky za dobrodiní a také s prosbami o pomoc v dobách, kdy jim hrozilo nebezpečí.
Největší smrtelné nebezpečí se řítilo na Evropu, když se z hlubin nekonečných dálek Asie hnalo obrovské vojsko Tatarů. Země duněla dusotem tisíců kopyt koní divokých jezdců a za nimi
zůstávala jen vypálená země a smrt.
Na obranu proti této záplavě se stavěla vojska králů, ale bez úspěchu. Prostí obyvatelé venkova a městeček neměli žádnou naději na záchranu. V důvěře
v mocnou ochranu Svaté Matky utíkali
na Svatý Hostýn.
12. května roku 1241 se Tataři přihnali, pod Hostýnem si zřídili tábor
a chystali se k útoku na bezbranné ubožáky, kteří úpěnlivě prosili Matku Boží
o pomoc. Nad Hostýnem náhle zhoustl
hrozivý mrak. Na něm stála Matka s Dítětem v náručí. Zaburácel hrom a z ruky
malého Ježíše svištěly blesky a zapálily
tatarské ležení. Zděšení jezdci se snažili zachránit útěkem na koních, ale blesky je srážely z hřbetů splašených zvířat.
Vítězný jásot zachráněných a chvalozpěvy díků zněly za prchajícími zbytky
tatarského vojska.
Děkovné poutě na Svatý Hostýn se
zmnohonásobily. Láska, obdiv, důvěra
a úcta k matce ochránkyni vzrostla.
Vyprávění o Svatém Hostýně

SVATÍ
Sv. Jan Křtitel (24. 6.)
Svým narozením otevřel svému otci
ústa, která on měl zavřená pro nedostatek víry při zprávě, že bude mít syna. Jan
odešel již v dětském věku na poušť, kde
později připravoval lid na Mesiáše nekompromisním požadavkem: „Čiňte pokání“. Byl na břehu Jordánu hlasem, který ukázal na Krista slovy: „Hle, Beránek
Boží, který snímá hříchy světa“.
Na rozdíl od ostatních světců je
u Jana slaveno přednostně jeho narození na svět, zatímco u ostatních odchod
do nebeské vlasti. Ten je u Jana připomí-

Sv. Jan Křtitel

nán jako jeho umučení 29. srpna pouhou památkou. Důvodem je význam
jeho povolání, pro které byl předurčen
a posvěcen již před svým narozením.
Jeho rodiči byli židovský kněz Zachariáš a Alžběta, manželé, kteří žili ve vesnici Ain Karim, asi 7 km západně od Jeruzaléma. Velmi dlouho se jim nedařilo
mít dítě, které bylo v Izraeli ceněno jako
Boží požehnání a pro pokročilý věk se
již vzdali naděje. Tehdy se Zachariášovi při jeho službě v chrámě zjevil anděl
a oznámil mu: „Tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna
a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost
a veselí a mnozí se budou radovat z jeho
narození. Bude veliký před Pánem, víno
a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí
k Pánu, jejich Bohu; sám půjde před ním
v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti
spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.“ (Lk 1,13-17) Zachariáš, místo aby
se zaradoval, zdráhal se uvěřit a byl za
to potrestán přechodnou němotou, která trvala až do obřízky Jana.
Při návštěvě Panny Marie se Janovi
dostalo mimořádné milosti již v matčině lůně. Narodil se pak půl roku před
Ježíšem. O Janově dětství a mládí je
v evangeliu dál pouze uvedeno: „Chlawww.farnostbrumov.cz
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pec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael.“
Jan jako omilostněné dítě si velmi
brzy zvolil asketický život v Judské poušti. Živil se stepními kobylkami a medem divokých včel. Na sobě nosil jednoduchý kus oděvu z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Už Janův vnější
vzhled a způsob života vzbuzoval pozornost, když asi kolem r. 28, přesně v patnáctém roku vlády císaře Tibéria, veřejně vystoupil.
Pobýval v blízkosti přechodů přes
řeku Jordán a tam lidi vyzýval k pokání. Hlásal blízký příchod Mesiáše a potřebu obrácení. Ponejvíce o něm čteme
ve třetích kapitolách evangelií Matouše a Lukáše. Markovo stručnější evangelium začíná tím, co je o Janovi psáno
u Izaiáše.
Jan stál v řece Jordánu a kajícníci, kteří se od něj dávali křtít na znamení pokání, vyznávali své hříchy, kterých pod vlivem Janových slov litovali. Jan zdůrazňoval, on křtí jen vodou,
ale po něm přijde někdo mocnější, kdo
bude křtít Duchem svatým. Vystupoval
jako prorok, který je nesmlouvavý a říká
každému, co má dělat, jakoby mu viděl
do srdce, a rovněž jako pokorný služebník Boží, který se považoval za nehodného Mesiáši rozvázat řemínek u obuvi.
Když Ježíš začal veřejně vystupovat,
Jan o něm řekl: „On musí růst, já však
se menšit.“ Totéž s Janem může snad
říci i každý opravdový křesťan. Za přirozenou křesťanskou touhu může každý
z nás považovat touhu, aby v něm rostl Ježíš. To je však možné jen tehdy, když
mu ve svém životě budeme uvolňovat
prostor umenšováním vlastního ega.
Ježíš o Janovi dosvědčil: „Pravím
vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy,
nikdo není větší než Jan; avšak i ten
nejmenší v království Božím jest větší
nežli on.“ (Lk 7,28) Tato slova mají mít
význam i pro naši touhu po nebi, kam
nás chce Ježíš dostat. Půjdeme podle
rad evangelia?
V tomto roce pro přednost slavení NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA se slavnost Jana Křtitele přesouvá
na 25. 6. 2022
Převzato z internetu

Vítej nám, Kriste, Spasiteli světa, ze Srdce tvého naděje nám vzkvétá, nebeská milost
z něho pramení, všem lidem
nese pokoj, smíření.
Kancionál 715

www.farnostbrumov.cz
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BLAHOPŘÁNÍ
Milí oslavenci, ať je váš život
dnes i stále prozářený úsměvem!
Nikdo není tak bohatý, aby se bez
něj obešel, a nikdo tak chudý, aby
ho nemohl darovat. Úsměv vytváří v domově štěstí, beze slov řekne
mnoho a ve starostech je oporou.
Fm

žíše Krista, láska Boží a společenství
Svatého Ducha ať je s vámi se všemi.“
To znamená, že milost, dar věnovaný
v Trojici, je darem skrze Syna v Duchu
Svatém a že stejně, jako se nám dostává milosti od Otce skrze Syna, tak
se v nás nemůže sdílení daru uskutečnit jinak než v Duchu svatém. Jestliže
se nám dostalo podílu, máme opravdu
Otcovskou lásku, Synovu milost a společenství s Duchem.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

Z LITURGIE
12. 6. 2022 Slavnost Nejsvětější Trojice
„Všechno, co má Otec, je moje;
Duch svatý z mého vezme a vám to
oznámí.“
1. čtení: Př 8,22-31
2. čtení: Řím 5,1-5
Evangelium: Jan 16,12-15
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl
bych vám ještě mnoho jiného říci, ale
teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé
pravdy. On totiž nebude mluvit sám
ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě
oslaví, protože z mého vezme a vám
to oznámí. Všechno, co má Otec, je
moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“
Ozvěna Slova:
Svatý Pavel v listu Korinťanům píše:
„Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden
Bůh. On to všechno ve všem působí.“
Všechno, co Duch jednotlivě rozděluje, je Otcovým darem skrze Slovo, neboť vše, co patří Otci, je zároveň Synovo. A tedy také to, co v Duchu dává
Syn, je vlastním darem Otcovým. A podobně: jestliže v nás přebývá Duch,
přebývá v nás rovněž Slovo, od kterého jsme Ducha přijali a ve Slově také
Otec. A tak se u nás naplňuje, co bylo
řečeno: Přijdeme k němu a učiníme
si u něho příbytek. Vždyť kde je světlo, tam je i jeho záře a také jeho působení, zářivá milost. O tom nás opět
poučuje sv. Pavel, tentokrát v 2. listě
Korinťanům: „Milost našeho Pána, Je-

Úmysl papeže: Za rodiny. Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl: Za nově vysvěcené
kněze. Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.

VTIPY
 Povídá matka synovi: „Honzíku,
se mnou nemůžeš spát v posteli, si
už velmi starý.“
„Ale otec je ještě starší a on může?“
 Vejde vedoucí provozu do dílny
a ptá se učně: „Už ti, chlapče, přidělil mistr nějakou práci?“
„Jo, mám ho vzbudit, kdybyste se
objevil.“

žába: „Je mi špatně.“ A ta druhá:
„Nepovídej, no jsi nějak zelená.“
 Víte, proč nechodí stonožky lyžovat? Protože než by si nasadily lyže
na všechny nohy, tak by bylo léto!

MŠE SV. V SIDONII
4. 6. Za rodiče Janu a Aloise
Kostkovy
11. 6. Za rodiče Měšťánkovy
a rodiče Machů
18. 6. Za živé a zemřelé 70-níky
ze Sidonie a spolužáky z Brumova
25. 6. Za Annu a Josefa Bělejovy

farní měsíčník
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ÚMYSLY MŠÍ SV. NA MĚSÍC ČERVEN 2022
1.

ST

18.00

2.

þT

18.00

3.

PÁ

7.30
18.00

4.

SO

5.

NE

7.30
19. 00
7.30

6.

PO

9.00
10.30
7.30

7.

ÚT

18.00

8.
9.

ST
þT

18.00
18.00

10. PÁ
11. SO
12. NE

18.00
7.30
7.30
9.00

17. PÁ

10.30
16.00
18.00
18.00
7.30
18.00
18.00

18. SO

7.30

19. NE
20. PO

7.30
9.30
7.30

21. ÚT

18.00

22. ST
23. þT
24. PÁ

18.00
18.00
7.30
18.00

25. SO

7.30

26. NE

7.30
9.00

13.
14.
15.
16.

PO
ÚT
ST
þT

27. PO

10.30
7.30

28. ÚT
29. ST

18.00
7.30
18.00

30. þT

18.00

Za + rodiÿe Marii a Jana þastulíkovy, + syna Jana, + dceru Ludmilu, duše v oÿistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + z rodiny Drcmanovy, Matyášovy, duše v oÿistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za nemocné
Na podĚkování Pánu Bohu za dožití 85 let a 60 let manželství, + rodiÿe Macháÿovy a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za živé a + ÿleny živého rŢžence
Seslání Ducha Svatého – Vigilie
Na podĚkování Pánu Bohu za 91 let života, + z rodiny, duše v oÿistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Marii Fojtíkovou, + Pavla Lukáÿe, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za farníky
Za + rodiÿe Charvátovy, jejich + dĚti Josefa a Jaroslavu, + zetĚ Miroslava a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Anežku a Emila Lorencovy (25. a 30.výroÿí), Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + Marii a Jana Surých, jejich + rodiÿe, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + manžela Františka, + syna, vnuka, + bratra a jeho syna, + rodiÿe z obou stran, + Boženu,
duše v oÿistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Stanislava Baÿo, + rodiÿe Kolínkovy a Baÿovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Václava Lysáka a jeho + syna
Za + Josefa Polácha, jeho + rodiÿe, sourozence, duše v oÿistci, s prosbou o dary Ducha svatého
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Stanislava Divoše, + dceru Petru, + rodiÿe Divošovy, + syna, + rodiÿe Šebákovy, 3 + syny,
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za farníky
Za živé a + z rodiny HoŐákovy
Za + Zdenka a Adélu Mrazíkovy, jejich + rodiÿe a živé dĚti s rodinami
Za + Elišku a Miroslava BeŁovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + rodiÿe Šeré, 4 + syny, + rodiÿe SolaŐovy, jejich + syny a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiÿe BližŁákovy, jejich 5 + dĚtí, 3 + zetĚ, + snachu, 5 + vnukŢ, Boží pomoc a ochranu
pro živou rodinu
Na podĚkování za všechny pŐijaté milosti pro rodinu Liškovu, Manišovu, Šebákovu, EsteŐákovu
a Skálovu, s prosbou o Boží ochranu
Za + Marii a Josefa Lysákovy z Bylnice, + pravnuÿku Emiÿku a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky – PrŢvod Božího TĚla
Na podĚkování za dožití 50 a 60 let života sourozencŢ Vilímkových, dar zdraví a Boží požehnání
do dalších let
Za + rodiÿe Lysákovy, + syna, dceru, vnuÿku, zetĚ, + Radka Ivaniše, duše v oÿistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + VĚrku Strnkovou a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Ludmilu a Stanislava Fojtíkovy a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Jana a Stanislava Zvoníÿkovy a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Ladislava Strnada, + vnuka Vojtíška, + rodiÿe z obou stran a ochranu Panny Marie pro celou
živou rodinu
Za + rodiÿe Emílii a Jaroslava VaŁkovy, + rodiÿe HoŐákovy, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro celou živou rodinu
Za + rodiÿe Strnadovy, jejich + dĚti a ochranu Panny Marie Pomocnice kŐesŘanŢ pro živou rodinu
Za + rodiÿe Macháÿovy, MackŢ, Šenovské, + sestry Marii a Alenu, duše v oÿistci a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za farníky
Za + manžela VojtĚcha, jeho + rodiÿe, + bratry, + synovce Petra, za dar zdraví, pomoc a ochranu
Panny Marie pro celou rodinu
Za + Annu, Josefa a Terezii VanÿuŐíkovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Na podĚkovaní Pánu Bohu za 60 let života Jaroslavy s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha
Svatého do dalších let
Za + Antoníny a Emílii Šimoníkovy, + syna JiŐího, dvoje + rodiÿe, rodinu Zimkovu a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + z rodiny HoŐákovy, Matušincovy, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
celou živou rodinu
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