Ročník XI.

BŘEZEN 2017

č. 3

Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

Křížová cesta
Kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života...
Pobožnost křížové cesty
Už Panna Maria, apoštolové a první
křesťané
s úctou
navštěvovali
v Jeruzalémě místa, kde Pán Ježíš trpěl.
Pod názvem křížová cesta, je pobožnost
doprovázení Krista od Piláta na Golgotu
známa od roku 1458.
Křížová cesta, rozjímání o poslední
cestě Pána Ježíše, je velkou inspirací
a posilou ke změně života. A to nejen
v době postní.
Každý ze čtrnácti příběhů může být totiž
i příběhem naším. Všude si můžeme
uvědomit, jak moc nám Ježíš v bolestných životních situacích rozumí. A jak jej naše
osobní hříchy stále znovu zraňují.
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ :
ÚJEZD - pátek 15.00 se mší sv.

Neděle 13.30 se svátostným požehnáním
(5.3.: senioři; 12.3.: manželé;
19.3.: rodiče prvokomunikantů;
26.3.: biřmovanci; 2.4.: děti prvokomunikanti

DRNOVICE – čtvrtek 17.00 se mší sv.

Neděle 14.30 se svátostným požehnáním

SLOPNÉ – pátek 17.00 se mší sv.

Neděle 17.30 se svátostným požehnáním

NEDĚLE 9.4.2017 - SPOLEČNÁ POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY PŘÍRODOU
VE VYSOKÉM POLI – začátek v 13.30 hodin
Podrobnosti na poslední straně
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APOŠTOLÁT MODLITBY
Denní modlitba apoštolátu:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i
utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za
záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro
svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou
našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši
biskupové na měsíc březen 2017:

Úmysl všeobecný: Nebyl dosud stanoven
Úmysl misijní: Podpora pronásledovaných křesťanů. Za pronásledované křesťany,
aby zakoušeli podporu celé církve skrze modlitbu i hmotnou pomoc.
Úmysl národní: O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia (EG,
č. 43).

Z FARNÍCH MATRIK :
V měsíci únoru 2017 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
28. ledna 2017
Vlasta Strušková
Vysoké Pole 95

76 let

18. února 2017:
Josef Ovesný
Újezd 119

83 let

1. února 2017:
Josef Šimonů
Horní Lhota 175

59 let

21. února 2017:
Jan Polčák
Vysoké Pole 69

79 let

16. února 2017:
František Struška
Vysoké Pole 102

66 let

55 let

17. února 2017:
Marie Žabková
Drnovice 89

27. února 2017:
Ivana Váňová
Újezd 367

86 let

Odpočinutí věčné dej jim Pane
a světlo věčné ať jim svítí
Ať odpočívají v pokoji, amen.
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Po zimě přichází jaro. I ve vztazích?
V našem životě se střídají období
V našem životě se střídají období, kdy je v nás přítomna láska, s obdobími, kdy
přítomna není, nebo když ji nevnímáme. Někdy v sobě cítíme lásku k nepřátelům,
odumírání agresivity a vzrůstající pokoj, který sjednocuje všechny lidi. A jindy jsme
zase zmatení a vše nám připadá příliš tvrdé. Tehdy nemáme daleko k pláči a nářkům, že
na nás Bůh zapomněl. To my ale zapomínáme! Zapomínáme, že se v životě se střídají
období jako v průběhu roku, že je tu jaro, stejně jako nevlídnost zimy. Zapomínáme, že
i zima je důležitá, že si příroda potřebuje odpočinout a mráz je ke znovuzrození jara
nezbytný. Přicházejí období dešťů a období sucha, a obě se navzájem doplňují.
I temnota je důležitá
Musíme projít zimou utrpení a časy, kdy nám modlitba připadá obtížná a lidé nás
už ani trochu nepřitahují, jaro však není daleko. Smrt v rodině, neúspěch v práci, nemoc,
zrádný přítel, to vše zraňuje naše srdce a vrhá nás do období temnoty. Tato temnota je
ovšem důležitá. Musíme se učit být v ní silní a pokojní, nebojovat s ní, ale vyčkávat.
Musíme se naučit přijímat zimu jako Boží dar a pak zjistíme, že už roztává sníh
a objevují se první květy.
V životě s Ježíšem to tak je – spojuje se zde čas a věčnost, chvíle společenství
a chvíle věrnosti. Patří sem jaro, kdy nastává čas společenství, pokoje a radosti. Ale je tu
i doba věrnosti a tehdy jsme nablízku Ježíši, který prožíval mnohem větší muka než
kdokoli z nás, a spolu s ním prosíme: „Ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale
jak ty chceš.“ (Mt 26,39).
Pozor na zimní sny
V časech zimy si musíme dát veliký pozor, abychom se nenechali svést náhražkami.
Možná trávíme příliš mnoho času neužitečnou činností nebo v nekonečných hovorech,
a utíkáme tak před osamělostí
a mučivou úzkostí. Žijeme-li ve vztahu,
sníme o tom, že s někým jiným by
všechno bylo lepší. Na všechny zimní
sny si ale přesto musíme dávat veliký
pozor. Musíme se učit, jak žít i v čase
zimy, protože i ten je nutnou součástí
každého vztahu.
Lidské společenství se skutečně rodí
teprve ve chvíli, kdy překoná napětí
a agresi. Až když zpracujeme i tato
období a platí to pro život v manželství
i vztahy v zaměstnání, můžeme novým
způsobem objevit druhého.
Zpracováno podle knihy:
Jean Vanier – Krása lidskosti
Mgr. Jiřina Šenovská
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Postní doba nás zve na cestu domů
Příprava na Velikonoce
Začněme od konce postní doby - od Velikonoc.
Jsou to ústřední svátky všech křesťanů: celé jádro a
síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a
oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto tajemství
získává člověk sjednocením s Kristem skrze křest.
Není potom divné, že jedním z hlavních úkolů
postní doby je vyvrcholení přípravy katechumenů
na křest. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na
obnovu křtu o Velikonocích.
Postní období je i příhodným časem k obnovení
chápání křesťanského života jako velkého putování
do domu Otcova. Toto období začíná na Popeleční
středu udělováním „popelce” - sypáním popela na
hlavu s výzvou: „Obraťte se a věřte evangeliu.”
(Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své poslání
na
zemi,
aby
smířil
lidstvo
s Otcem
a aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro všechny
lidi, kteří od něho pocházejí a k němu směřují.
(Poznámka: druhá varianta doprovodných slov k sypání popela na hlavu: „Pamatuj, že
jsi prach a v prach se navrátíš.")
Cesta k Otci, aneb Bůh není mrzutý
Nejasné přesvědčení, že Bůh je s námi nespokojen, že je tvrdý, mrzutý, mstivý
a lhostejný, prostě takový, jací bychom byli na jeho místě my, v nás zabíjí naději, víru,
lásku a život vůbec... Celé Zjevení nám však říká, že Bůh není jako my. Je Otec,
původce lásky. Právě o tomto mluví Ježíš v podobenství o milosrdném otci
a marnotratném synu (srov. Lk 15,11).
Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje každému z nás. Svou láskou nás naplňuje ale do té
míry, jak se jí otevřeme. Jeho láska a tvůrčí moc má možnost změnit náš život. „Syn
vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem
přiběhl, objal ho a políbil..." (Lk 15,20)
Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství. (Jan Pavel II.)
Hřích a pokání, aneb život z vlastních sil. Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu,
snaha dosáhnout štěstí a naplnění života pouze vlastními silami. Toto vše vede člověka
ke hříchu, jenž je bariérou v přijímání Boží lásky, někdy přímo jejím odmítnutím.
Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, nechat se Bohem milovat
a v síle této lásky se pak vydávat po jeho cestách. Cesta obrácení s sebou přináší jak
“negativní” aspekt: osvobození od hříchu a zla, tak aspekt “pozitivní”: rozhodnutí pro
dobro. V této perspektivě lze pak slavit svátost pokání, jakožto zásadní bod cesty
obrácení pokřtěného člověka.
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Konkrétní kroky v postní době, aneb staletími osvědčené prostředky na cestě
obrácení:
- Modlitba
Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat s Pánem vše
důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem naší lásky k bližním, modlíme-li
se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým tato služba může prospět.
Několik tipů:
* Učiň z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem.
* Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních příležitostech.
* Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně.
* Vyprávěj o Bohu dětem.
* Účastni se liturgického života své farnosti: křížové cesty, bohoslužby smíření...
* Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje.
Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti
- Půst
Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je
v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj
dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe.
Několik tipů:
* Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování...
* Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen jednou se najez
dosyta a odřekni si maso.
* Přinášej páteční oběť - může mít různé formy: zřeknutí se masa, omezení konzumu.
To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo přijít k dobru lidem v nouzi. Smyslu
páteční oběti odpovídají také různé formy osobní a společné modlitby stejně jako služba
a pomoc druhým.
* Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a jinak trpící
Zřeknutí znamená, když k nutkání „muset mít" řekneme ne. Zřeknutí se znamená
svobodný, zodpovědný a uvědomělý život.
- Almužna, činění dobra
„Almužnou“, činěním dobra – tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo
to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné
prostředky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery,
rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, unavené... Zřeknutím se něčeho ve prospěch
bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem.
Několik tipů:
* Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu.
* Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé.
* Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi.
České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství,
milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost,
radost i bolest.
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- Smíření
Několik tipů:
* Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření není především něco, co musí být
protrpěno, ale něco, co musí být slaveno. Smíření s Bohem a s bližním je pramenem
radosti.
* Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při bohoslužbě,
pokání a ve svátosti smíření.
* Nech v sobě působit smíření, které Ti bylo dáno.
* Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku – objevuj
v druhém to dobré – vzpomeň na to vše společné pěkné.
Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření znamená vyměnit zlo
za spásu.

Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)
Co se událo v únoru?
Arcidiecézní fórum mládeže
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Zástupci mládeže z farností ze všech 21 děkanátů olomoucké arcidiecéze se od 10. –
12. února 2017 sešli na Arcidiecézním fóru mládeže, aby se inspirovali, hledali nové
cesty a zamýšleli se nad pojmem evangelizace, a co vůbec můžeme nabídnout nevěřícím
či hledajícím mladým lidem. Nemohli se setkat nikde jinde než na místě spojeném
s věrozvěsty svatým Cyrilem a Metodějem na Velehradě.
A protože fórum mládeže je především o tom, že biskup diecéze naslouchá mladým,
nechyběl mezi asi 200 mladými delegáty ani otec arcibiskup Jan Graubner. Ten nejen
mladým po celý víkend naslouchal a diskutoval s nimi, ale také předával při sobotní
a nedělní bohoslužbě své myšlenky a při katechezi vyzýval mladé, aby se nebáli
vykročit za ideály, které si často nastolují, i když ví, že je jich těžké dosáhnout.
Za celý víkend byli mladí rozdělení do skupinek, s kterými absolvovali tři setkání,
ve kterých nejprve rozebírali radosti i strasti života mládeže v jejich farnostech, následně
hledali společně odpovědi na otázky evangelizace a nakonec vše shrnuli ve třech
otázkách, které se staly podkladem pro tvorbu závěrečného prohlášení z podnětů všech
skupinek. Jednotlivé body pak byly delegáty připomínkovány a následně tiskovým
týmem (složeným z delegátů) upraveny do podoby pro hlasování. V neděli dopoledne
bylo závěrečné prohlášení znovu připomínkováno, a následně většinou přítomných
delegátů schváleno. Při závěrečné farní mši svaté zástupci delegátů přednesli
memorandum otci arcibiskupovi a všem přítomným věřícím.
Všechny delegáty i ostatní mladé ve farnostech nyní čeká zodpovědný úkol. Nyní by
měli přijít s prohlášením do pastoračních rad svých farností, přednést ho a následně
hledat možnosti, jak pracovat s jednotlivými body. Tím, že jsou farnosti rozmanité,
může být rozsah a konkrétní podoba realizace v některých bodech různá. Cílem je
nechat se inspirovat tím, co můžeme nabídnout a jak oslovit mladé hledající přátele,
s kterými se dennodenně setkáváme, a tak naplnit Ježíšovu výzvu: Jděte do celého světa
a hlásejte evangelium.
Znění závěrečného poselství:

V. Arcidiecézní fórum mládeže Velehrad 2017
My, mladí lidé, jsme se sešli na 5. arcidiecézním fóru mládeže na Velehradě ve dnech 10 – 12.
února 2017. Společně jsme diskutovali a zamýšleli se nad potřebou evangelizace v dnešní době.
Z našeho setkání vzešly podněty, které chceme nabídnout jako inspiraci našim farnostem.
Za co jsme vděčni:







za přijetí a podporu, které se nám dostává ve společenství církve;
za každé povzbuzení ze strany kněží a zasvěcených osob;
za rodiny, které nepodlehly genderové ideologii, jsou tvořeny otcem, matkou a dětmi a žijí
autenticky svou víru;
za mladé, kteří se nasazují ve službě druhým;
za všechny, kteří se v naší arcidiecézi věnují mladým lidem, za komunity, hnutí, řehole, řády,
instituty, centra pro mládež a církevní školy;
za ideál evangelia, který církev hlásá a ze kterého neslevuje navzdory měnícím se
společenským trendům;
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za to, že učení církve je smysluplné, udává směr i mantinely a je návodem na plnohodnotný
život.

V čem vidíme příležitosti ke změně:







toužíme po tom, aby naše farnosti žily jako společenství, která jsou otevřená, táhnou za jeden
provaz a mohou tak oslovovat i nevěřící;
chceme být aktivní v životě farnosti, a proto prosíme při spolupráci o větší důvěru kněží
i farníků;
uvítali bychom otevřené kostely, přístupné fary a možnost podílet se na činnosti pastoračních
rad;
prosíme o autentický příklad života kněží a jasná, výstižná kázání, která by nás povzbudila
ve víře;
v přípravě na biřmování považujeme za důležité zaměřit se na budování osobního vztahu
s Bohem;
byli bychom vděční, kdyby byla více zohledňována naše jedinečnost v rozmanitosti přístupů
při pořádání akcí pro nás mladé.

Jak konkrétně chceme přispět k oživení života v našich farnostech, k hledání cest a k hlásání
evangelia:






chceme se veřejně angažovat a využívat svá obdarování pro dobro farnosti a společnosti;
chceme být vnímavější k nevěřícím vrstevníkům a zpřístupnit jim naše akce;
chceme hledat cestu zejména k žákům 2. stupně skrze vytváření společenství, organizování
víkendovek a volnočasových aktivit, a to i novým způsobem;
nabízíme farnosti zapojení do správy webů, tvorby grafiky, vkládání ohlášek na internet
a šíření informací přes sociální sítě;
nabízíme zapojení mladých do příprav na biřmování a prosíme o formační kurz pro vedoucí
biřmovanců.
Připravilo Mládežnické spolčo

Akce na měsíc březen/duben
3. března
11. března
31. března
1. dubna

Večer chval v Dolní Lhotě (17:30)
Večer chval v Újezdě (18:00)
Mládežnická mše svatá (Valašské Klobouky)
Arcidiecézní setkání mládeže (Zlín)

Svatí z kalendáře
SV. JAN Z BOHA
Juan Ciudad (1495 - 1550) svátek 8. března
Pastýř, voják, prodavač knih, kajícník, otec chudých a nemocných,
světec a zakladatel řádu milosrdných bratří.

Jan z Boha se narodil jako Joao Cidade Duarte
(španělsky Juan Ciudad) v roce 1495 - tři roky po objevení
Ameriky Kryštofem Kolumbem v Montemor-o-Novo,
jednom malém portugalském městečku asi sto kilometrů
jihovýchodně od Lisabonu. Z nikdy neobjasněných příčin
-8-

zmizel jako osmiletý chlapec z domu svých rodičů a byl přijat v 300 kilometrů
vzdáleném domě knížecího správce u Toleda jako pastýř ovcí a koz. Zde zůstal
až do svých 37 let, kdy krátké nepříliš šťastné intermezzo roku 1523, když se nechal
naverbovat jako voják, přerušilo jeho pastýřský život.
R. 1532 se nechal Juan Ciudad opět naverbovat jako žoldnéř a dostal se během tažení
Karla V. proti Turkům až do blízkosti Vídně. Osmani odtáhli a Juan Ciudad se vrátil
přes rodné Portugalsko zpět do Španělska. Krátce se podílel jako námezdní dělník
na výstavbě opevnění v Ceutě v severní Africe a následně se pokusil o štěstí
na Gibraltaru, kde se živil jako podomní knihkupec. Čtyřicátý rok života jej zastihl
vyčerpaného dobrodružným životem. Poznal tento svět z mnoha jeho stránek a snad
proto se jeho další životní pouť a hledání stávají více a více duchovními. R. 1538
přesídlil do Granady. Doufal, že jako knihkupec nalezne v tomto lidnatém a rozvíjejícím
se městě lepší možnosti výdělku.
Charismatická slova jednoho kázání Patera Jana Avily však změnily všechny jeho
dosavadní i budoucí plány. Během kázání padl v davu jeden muž z okolostojícího davu
na zem a se strašnými výkřiky: „Milosrdenství! Slitování!" se začal tlouct pěstmi
a kameny. Jako pomatenec byl Juan Ciudad odveden z místa kázání do blízkého
královského hospitálu, kde definitivně padl do těžko pochopitelného labyrintu lidského
utrpení. Skrze duchovní vedení Patera Avily však vyšel úspěšně z této duchovní krize.
Nyní byl jen a jen Bůh jeho světlem a jako Bohem dotčený a podivuhodně proměněný
člověk vykonal posvátnou pouť do mariánské svatyně v Guadalupe.
Ačkoli sám byl bezdomovcem, začal odvážně r. 1539 budovat útulek pro
bezdomovce a chudáky a převzal sám péči o jejich potřeby. Podporován mnoha
dobrodinci mohl si brzy pronajmout dům a zbudovat v něm azyl pro potřebné. Tento
malý špitál byl však v jeho představě něco více než tehdejší existující špitály, které
osobně poznal. Intuitivně zavedl v hospitále princip rozdělování nemocných podle
chararkteru a potřeb jejich onemocnění, dále poskytl každému nemocnému jeho vlastní
lůžko a akceptoval tak právo nemocných na soukromí. Staral se, aby jeho nemocní
získali tu nejlepší možnou medicínskou péči. Přímo příkladné byly v jeho hospitálu
hygienické podmínky. Zvláštní péči věnoval duševně nemocným. Starost a péče o duši
pacientů byla v jeho úsilí právě tak důležitá jako tělesné pohodlí jeho chráněnců.
Ve svém druhém domě, jenž mu poskytl arcibiskup, mohl pak dále a efektivněji rozvíjet
své poslání. Stal se průkopníkem moderní ošetřovatelské péče.
Jeho život se odvíjel dál v okruhu chudých a nemocných malých lidí a těch, kteří žili
na okraji světa v bídě a špíně. Mezi nimi také nalezl své první pomocníky. Ale byli to
muži ze zcela jiných společenských poměrů, kteří se rozhodli Juana následovat v jeho
úsilí a nést je i do jiných krajů Španělska. Byli to muži odvážných činů, šlechtici, kteří
za sebou měli docela pohnutý život. Někteří se od Juana a jeho díla zpočátku zcela
veřejně distancovali a opovrhovali jím, ale brzy pochopili, proč tento muž nosí přízvisko
"z Boha". Ochránce práv chudých, bratr všech a ten, kdo neohroženě hájil práva
nuzných a odstrkovaných, ten kdo byl vždy připraven podat pomocnou ruku, to byl Jan
z Boha. S charakteristickým voláním: "Čiňte dobře bratři!!!" (a tak sami sobě) procházel
městem, sbíral almužny, dotýkal se lidských srdcí okoralých lhostejností a neláskou. Byl
mužem, který dokázal budovat mosty lásky a důvěry a tím získal i mnoho podporovatelů
a dobrodinců svého díla.
-9-

Záchrana nemocných, které vynášel z hořícího královského hospitálu, byla jeho
současníky komentována jako zázrak. Jeho spontánní pomoc tonoucímu chlapci
v ledově studené řece se mu stala osudnou. Umírá po těžké nemoci dne 8.3.1550
v domě svých dobrodinců. Blázen a žebrák z Granady známý po celém Španělsku byl
triumfálně pohřben za účasti všech obyvatel Granady a jako Otci chudých a nemocných
se mu dostalo r. 1630 blahořečení a r. 1690 i svatořečení církví. Jeho zcela duchem
evangelia prodchnutá spiritualita lásky k maličkým zanechala své stopy po celém světě
i v Čechách a na Moravě.
Modlitba
Bože, tys naplnil svatého Jana soucitem a láskou k nemocným. Pomáhej i nám, abychom
důstojně prokazovali milosrdenství svým bližním a jednou byli připočteni k těm, pro
které je připraveno tvé království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen
převzato z www.milosrdni.cz

Duchovní injekce
Bůh mi jednou všechno odpustí, nyní si můžu dělat, co chci
„Nelze pohoršovat druhé obojakým životem, protože pohoršení je destruktivní“ – kázal
papež František. „Obrácení nelze odkládat“ – vybízel dále. „Nesvádět ke hříchu druhé“
– tato naléhání z evangelia (Mk 9,41-50) komentoval papež František při kázání v kapli
sv. Marty. Co je to pohoršení? Pohoršení znamená říkat jedno a dělat druhé, tedy
obojaký život. Dvojakost ve všem. Někdo říká: „Jsem silně katolicky založený. Chodím
na mši, patřím k tomu či onomu sdružení...“ Život však není křesťanský, nedává-li
takový člověk zaměstnancům spravedlivou mzdu, pokud lidi sdírá, pokud dělá nečisté
obchody a pochybně recykluje peníze... Vede tak dvojaký život. Někteří katolíci jsou
takoví a působí tak pohoršení. Kolikrát jen jsme ve svém okolí slyšeli někoho říkat:
„Než být takovýmto katolíkem, tak to je lepší být ateistou“. Toto je pohoršení, které ničí
a sráží dolů. Děje se tak denně, stačí sledovat televizní noviny nebo číst tisk. Noviny
podávají spoustu skandálů a dělají skandálům velkou reklamu. A skandály působí
destrukci. Papež v této souvislosti zmínil jako příklad jednu významnou firmu na pokraji
úpadku, jejíž vedení chtělo předejít spravedlivé stávce. Lidé neměli prostředky
na základní potřeby, protože nedostávali mzdu. A ředitel, katolík, trávil zimní dovolenou
na pláži kdesi v teplých krajích. Lidé to však věděli. A toto je skandál. Ježíš mluví
v evangeliu o těch, kdo působí pohoršení. Představ si, že přijdeš do nebe, zaklepeš
na bránu a řekneš: „To jsem já, Pane. Pamatuješ na mne? Chodil jsem do kostela, byl
jsem blízko, dělal jsem to a to, nevzpomínáš si, jak jsem dával na sbírky?“ - „Ano,
pamatuji. Všechny ty dary byly špinavé. Všechny byly ukradeny chudým. Neznám tě.“
Taková bude Ježíšova odpověď těm, kdo pohoršují svým dvojakým životem.“ „Obojaký
život plyne z následování vášní vlastního srdce, hlavních hříchů, jež jsou zraněními po
prvotním hříchu,“ pokračoval papež s odkazem na biblické čtení z knihy Sírachovcovy
(5,1-10): „Nespoléhej na svůj majetek a neříkej: Mám všeho dost.“ „Neodkládejme
obrácení,“ vyzval. „Nám všem a každému z nás dnes prospěje zamyslet se nad tím, zda
ve svém životě máme nějakou obojakost, zdání spravedlnosti, snahu zdát se dobrými
katolíky, ale ve skutečnosti jednáme jinak; zda tu není nějaká obojakost, nějaká přílišná
důvěra, která říká: „Pán mi pak všechno odpustí, budu pokračovat.“ A jestli se něco
takového vyskytuje, pak je třeba si říci: „Tak to dál nejde, změním se“. Avšak dnes,
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nikoli zítra. Přemýšlejme o tom. Využijme Pánova slova a přemýšlejme o tom, že Pán je
v tomto ohledu velice neústupný. Pohoršení působí destrukci.“
převzato z webu České sekce Radio Vaticana

Ze světa
Kontroverzní zákon o potratu prošel francouzským parlamentem
Francouzské Národní shromáždění dalo ve čtvrtek zelenou kontroverznímu návrhu
zákona o trestání provozovatelů webových stránek se „zavádějícími informacemi“
namířenými proti potratům. V budoucnu tak bude možno trestat tvrzení nebo
vyobrazení, která mají za cíl odradit ženy od potratu, až dvěma roky vězení nebo
pokutou ve výši 30 000 EUR. Francouzští biskupové již předem vyjádřili obavy
ze zneužití tohoto zákona. V dopise prezidentu Françoisi Hollandovi předseda biskupské
konference, arcibiskup Georges Pontier, napsal, že potrat je „závažný zákrok, který silně
zatěžuje svědomí“. Takovéto „dramatické rozhodnutí“ může ženy uvrhnout
do existenční krize. Právníci spatřují obtíže v rozlišování mezi pokusem zabránit potratu
a svobodou projevu. „Vždy je choulostivé trestat údajné lži a tvrzení, když stát definuje,
co je pravda,“ uvedla v listopadu aktivistka na obranu soukromých údajů Adrienne
Charmetová. Každý má právo vyslovovat se proti potratům. Zde však jde spíše
o definování nesprávné prezentace faktů, řekla Charmetová. Evropský soud pro lidská
práva ve Štrasburku v jednom ze svých rozsudků objasnil, že provozovatelé
protipotratových webových stránek mohou být potrestáni pouze tehdy, když vyzývají
k násilí nebo obtěžují ošetřovatelský personál.
převzato z webu RC Monitor

Citát měsíce
Kdo se nemodlí, nepotřebuje, aby ho ďábel svedl z cesty. Vrhne se do pekla sám.
sv. Terezie z Avily

Slovníček
Biret
Biret je liturgická pokrývka hlavy, v dnešní podobě je kolem hlavy kulatý, s čtyřrohým tuhým
dýnkem, na němž jsou tři, popřípadě čtyři zaoblené
rohy. Kardinálové nosí biret červený, biskupové
a někteří jiní preláti fialový a ostatní klerici černý.
Členové některých řeholí, např. premonstráti, nosí
biret bílý. Biret se nosí při některých liturgických
úkonech, nikdy však u oltáře a také ne při
modlitbě.
převzato z www.revue.theofil.cz
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Cesty českého národa
24. díl
VZKŘÍŠENÝ NÁROD DOSAHUJE POSLEDNÍHO CÍLE SVÉHO:
SAMOSTATNOSTI STÁTU
Devatenácté století v dějinách českého národa vyplněno jest probuzeneckou činností
a úsilím nejprve o naše národní vzkříšení jazykové a kulturní, potom politické
a hospodářské. Duchovenstvo katolické církve ve všech těch snahách a zápasech ať již
jazykových, hospodářských nebo politických stálo vždy na prvém místě, podporujíc
každé úsilí pro obnovu české slávy, svobody a samostatnosti. Před světovou válkou
národ náš představoval již národ po každé stránce vyspělý a schopný dosáhnouti
nejvyššího svého cíle a ideálu: samostatnosti státní.
To se stalo ve strašné světové válce, jež pohřbila starou Evropu a kladla základy
k Evropě nové. Náš národ tehdy pochopil velikost chvíle a usiloval nejen o obnovení
starobylého státu českého, nýbrž o vzkříšení říše Velkomoravské, k níž náleželi
i Slováci.
Katolíci a boj o státní samostatnost
Při budování nynějšího československého státu spolupůsobily tradice
svatováclavská, husitská i vzpomínky na povstání Slováků pod Hurbanem r. 1848. První
pluky československých legií na Rusku byly nazvány podle národních světců Václava
a bratří Cyrila a Metoděje. Legionářů, kteří byli členy katolických spolků, se zjistilo
6749. Bylo mezi nimi 2281 Orlů, tři kněží a dva pozdější teologové. 281 Orlů dostalo
různá vyznamenání, z jejich řad vyšlo 41 důstojníků. V Itálii sloužilo několik zajatých
vojenských duchovních národní věci stejně platně jako jiní, třeba jim nebyl přiznán
charakter legionářů. Ruský legionář kněz Josef Chadim byl správcem legionářské
nemocnice na Ruském Ostrově u Vladivostoku. Po návratu do vlasti byl jmenován
kapitánem. Francouzský legionář Milosrdný bratr Karel Lašťůvka byl pro neohroženost,
s kterou v dešti střel ošetřoval raněné, vyznamenán mimo jiné i československým
válečným křížem.
Obecně se uznávají zásluhy amerických katolíků o národní českou věc. Věnovali na
dílo revoluce 600 000 dolarů (20 milionů Kč), nepočítaje v to jiné podpory a zásilky.
Ve Francii bojovalo 2267 členů amerického katolického Sokola. P. Alfons Biskup,
benediktin z Chicaga, kněz dobrovolec si získal svou obětavostí lásku jak amerických,
tak i evropských krajanů. Po válce byl jmenován od prezidenta kapitánem a vyznamenán
československých válečným křížem. Čeští duchovní američtí poslali v listopadu 1917
Benediktu XV. memorandum, v němž jej žádali, aby při navrhování mírových podmínek
pamatoval i na československý národ. Když přijel americký prezident Wilson do Evropy
na mírovou konferenci, vznesl k němu sv. Otec prosbu, aby se ujal rakouských malých
národů, zvláště Čechů.
List, kterým se papež již r. 1916 přimlouval za omilostnění dr. Kramáře,
odsouzeného na smrt, lze viděti vystavený v legionářském muzeu v Praze. Když české
poselstvo rozvinulo koncem května 1917 na říšské radě ve Vídni státoprávní národní
program, vyslovil mu český klérus svůj vřelý souhlas: „Z lidu jsme vzešli, s lidem
cítíme.“ V červenci r. 1918 se ustavil v Praze Národní výbor, aby připravoval doma
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převrat. Katolickou stranu v něm zastupovali čtyři členové s Mons. Šrámkem v čele.
Když koncem října 1918 vídeňská vláda dovolila, že česká delegace smí jet do Ženevy
domluvit se tam se zahraničními vůdci revoluce, jel tam za katolickou stranu dr. Hruban.
Dr. Benešovi velmi na tom tehdy záleželo, aby mohl za hranicemi poukázat na to, že
všechny české strany souhlasně usilují o samostatný československý stát.
Případnými slovy se loučil nynější prezident (míněno T. G. Masaryk) r. 1918
v Rusku s československým vojskem. V listě, psaném v březnu, v den jeho narozenin,
psal: „Čechové všech stran a frakcí pochopili příkaz velké doby a shlukli se ve svorný
šik; našli se Čechové i Slováci v živé jednotě.“ Tak katolíci – domácí i zahraniční –
splnili svou povinnost vůči národu. Stáli s ostatními v jedné frontě a nezradili, ač na ně
bylo působeno z mnoha stran. Netlačili se do popředí, ale stáli věrně s národem,
ač mohli předvídat, že v novém státě budou odkázání sami na sebe a že bude jim nutno
vésti těžké boje o svá práva a svobodu.
Pokračování příště
podle knihy Cesty, kterými šel český národ v dobách, slávy, úpadku a nového vzkříšení
od E. Brynycha připravil a upravil Vojta Chupík

Cena času
Chceš-li se dovědět, jakou cenu má jeden rok,
zeptej se studenta, který nezvládl zkoušku.
Chceš-li se dovědět, jakou cenu má jeden měsíc,
zeptej se matky, která přivedla dítě na svět příliš
brzy.
Chceš-li se dovědět, jakou cenu má jeden týden,
zeptej se vydavatele týdeníku.
Chceš-li se dovědět, jakou cenu má jedna hodina,
zeptej se snoubenců, kteří se nemohou dočkat další schůzky.
Chceš-li se dovědět, jakou cenu má jedna minuta, zeptej se toho, komu ujel vlak,
autobus či uletělo letadlo.
Chceš-li se dovědět, jakou cenu má jedna vteřina, zeptej se toho, kdo přišel o někoho
blízkého při nehodě.
Chceš-li se dovědět, jakou cenu má jedna milisekunda, zeptej se toho, kdo vyhrál
stříbrnou medaili na olympiádě.
Čas na nikoho nečeká.
Popadni každou chvilku, která ti zbývá, a nepusť ji – bude pro tebe velmi cenná.
Sdílej tyto okamžiky s tím, koho si zvolíš, a budou ještě vzácnější.
(Guy Gilbert – Ať se ti život povede, Portál 2012)
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MYŠLENKY NA MĚSÍC
BŘEZEN
TOMÁŠ ŠPIDLÍK
SLYŠET BOHA V RANNÍM VÁNKU
(krátká rozhlasová zamyšlení)
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005
1. Náboženství od nás nežádá, abychom oplývali city, ale abychom zachovávali
přikázání. Nemáme být těmi, kteří říkají „Pane, Pane“, ale těmi, kdo plní Boží
příkazy.
2. Evangelium nám nařizuje, že máme milovat bližní a nepřátele, pravděpodobně je to
proto, že jde o stejné lidi.
3. Všechny ctnosti se snadno pěstují na dálku, ale obtížně se uskutečňují zblízka.
4. Pravá křesťanská láska se umí přenést přes antipatie osobní, rasové, stavovské,
národní. Všichni se ale nevědomky často dopouštíme jedné chyby: dostatečně
neoceníme dobré vlastnosti člověka, s nímž se denně stýkáme.
5. Člověk se podobá Bohu, když odpouští.
6. Pravé křesťanství nečeká, až se změní svět, ale věří, že ho změníme my sami.
7. Láska není možná bez oběti a právě oběť jí dodává opravdovou hodnotu.
8. Kdo opravdu hledá Boha, najde ho i v druhých, protože všichni jsou Božím obrazem
a Božími dětmi.
9. Abychom byli šťastní, k tomu není potřeba měnit svět, ale je třeba najít ke všem
věcem správný postoj.
10. Modlitba předpokládá čistotu života, ale na druhé straně také sama očišťuje, vede
k mravní čistotě.
11. Kdo věří v Boží prozřetelnost, v inspiraci Ducha svatého, je duchovně stále mladý.
Stále něco nového od Boha přijímá a je ochoten se den ze dne něco nového naučit.
12. Na světě jdou vždycky dva hříchy pospolu – jeden toho, kdo zlo dělá, a druhý toho,
kdo je trpí.
13. Úzké okolí křesťana má být posvěceno jeho přítomností, Duchem svatým, který žije
v jeho srdci. Nejdřív ovšem musí očistit svůj vlastní chrám, a teprve pak může očistit
vše, s čím přijde do styku.
14. Kdo se naučil hovořit s Bohem jako s Otcem, mluví s ním i při všem, co dělá a co
vidí kolem sebe.
15. Zlé myšlenky jsou jako hadi; pustíš-li je do ráje srdce, usadí se tam a udělají si tam
hnízdo, svou líheň.
16. Křesťanství přináší radostné poselství, že v Kristu se spojil Bůh a člověk v jednu
osobu, a proto je neoddělitelná láska k Bohu a k bližnímu.
17. Mít rád druhé jako sebe sama – to má větší cenu než všechny oběti dohromady.
18. Musíme se rozhněvat proti ďáblu, ne proti hříšníkovi. Je dobré vzplanout proti zlu,
ne proti lidem.
19. Jako chrám posvěcuje celé město, tak lidská duše je povolána k tomu, aby
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posvěcovala okolí, v němž žije.
20. Bůh žádá od těch, které volá ke své službě, věčně mladé srdce. Život v Kristu je stále
dospívání, a proto vyžaduje stále změny.
21. Když člověk hřeší, svobodně se ničí, podobně jako když někdo pije jed.
22. Každému člověku dal Bůh jeho čas, aby se mohl rozvinout a stát se tím, kým ho Bůh
chce mít už od věčnosti.
23. Duše vidí Boha podle toho, jak má čisté srdce.
24. Neboj se dojmů, boj se rozhodovat pod jejich vlivem.
25. Křesťané, kteří rádi vyhledávají samotu, v ní dokážou vidět moře Božího
milosrdenství, a proto si umějí odpočinout. Ale brzy nato pospíchají, aby pomohli
těm, s nimiž mají soucit.
26. Kolik času člověk ztratí každý den zbytečně? Ztrácíme sami sebe, ne čas.
27. Každý z nás má dějiny vlastního života. Jsou v něm různé etapy a každé z nich dává
Bůh potřebný čas. Všechny ale mají jeden smysl – setkání s Kristem.
28. Milosrdenství není shovívavost, tolerantnost vůči hříchu, ale postoj, který umožňuje
nápravu, návrat.
29. Život je příliš krátký na to, abychom četli jen dobré knihy. Musíme si najít ty
nejlepší, tedy především ty, z nichž čerpáme Boží moudrost.
30. Je potřeba naplnit srdce Boží milostí, světlem Ducha svatého. A je-li srdce už jednou
naplněno, začne vyzařovat i navenek.
31. Nejkrásnější schopností člověka je láska, a ta se musí projevit i v práci.
Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Jana Hazuky,
faráře v Horní Lhotě v letech 1928 – 1942
Únorový výpis z hornolhotské kroniky je zakončen v našem farním zpravodaji
v polovině válečného roku 1944, kdy nacistické Německo stálo před totální porážkou
vlivem vítězného tažení spojenců protihitlerovské koalice. Události této doby se hluboko
zapsaly do vzpomínek těch, co je prožili a je jich vlivem pokročilosti věku stále méně.
Prozaik a básník ve své publikaci vzpomínkových esejů a úvah Paměť esejisty (Atlantis
2006) poznamenává, že „dnes, po více než 70 letech je všechno to, co se v tragických
čtyřicátých letech stalo v Evropě a ve světě, překryto hustou vrstvou hořkých, vítězných,
nenávistných, účastných, vyčítavých, pyšných, komerčních, nejasných, vypočítavých,
neúplných, pokorných, zbožných i bezbožných, pedantských i nadneseně romantických
interpretací. Stále však potkáváme lidi, kteří se zejména ve chvílích nejistoty ohlížejí
do válečných let. Češi se v tehdejším obecném úprku od lidskosti nakonec zastavili
na straně vítězů. Ale ti lidé, kteří v duši znovu a znovu bojují druhou světovou válku, zdá
se, v hloubi tuší, že není až tak úplně jasné, jak to tenkrát vlastně doopravdy dopadlo.
A možná mají pravdu, ve skutečnosti jsme byli skoro všichni téměř smrtelně poraněni
a na pokraji porážky se octla celá naše kultura, tedy naše schopnosti pravdivého
vnímání a vyjádření skutečnosti... Jak jest však dobře známo, největší válečníci se
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nevyskytují mezi těmi, kteří opravdu prošli frontou. Tisíce kulí a granátů se dodnes
dovolávají ti, kteří si moc nezastříleli, kteří snad ani nebyli cílem palby, protože se
narodili, když už bylo po všem.“ (Pavel Švanda P.E.)
V roce 1944, jak je zaznamenáno ve farní kronice, ceny všeho stále stoupají. 1 kg
masa stojí načerno 100 K, 1 l slivovice 1.500 K, nové šaty až 20.000 K, vysoké boty
9.000 K, 100 kg žita 3.000 K atd. Po povstání na Slovensku v Banské Bystrici se
i ve zdejším kraji začali objevovat partyzáni. Když jsme četli v kostele evangelium na
poslední neděli po sv. D., každý snad při slovech „aby váš útěk nebyl v zimě...“ myslel
na útěk před frontou, která se kvapně blíží od východu i od jihu. O svátcích vánočních
byla celá obec vzrušena, když gestapo sebralo p. Dominik Raka (asi 70-ti letého) i jeho
manželku a uvěznili asi 6 týdnů ve Zlíně. Stalo se tak, když jejich syn, čet.strážmistr se
ztratil, a bylo podezření jak mezi obyvateli, tak u úřadů, že se dal k partyzánům.
Po válce jsme se dověděli, že byl pouze schován u bratra zde.
Zima r. 1944 – 45 nebyla naštěstí nijak tuhá, ani sněhu mnoho nebylo. To byla
záchrana jak chudého lidu, tak partyzánů. Neboť ač žijeme v lese, dřeva není, protože se
musilo odevzdávat. V zimě přešla naší farností spousta vojska hlavně maďarského a též
německého, jež ustupovalo před Rusy. Bojová morálka Maďarů byla mizerná. Nejraději
by šli domů.
Do všech vesnic ve farnosti se nastěhovalo do škol německé vojsko, jež mělo
za úkol připravit zákopy pro ustupující vojsko a pak budovat tankové překážky ze dřeva.
Asi bezmála ½ roku se ve školách nevyučovalo. Také civilní obyvatelstvo (muži) byli
nuceni pomáhat při zákopech. Rovněž při budování překážek. Zákopy byly
nad vesnicemi v polích i v lesích. Takové překážky byly: jedna v Horní Lhotě v kopečku
pod vodojemem, v Sehradicích jedna před stolařem Ulrichem a jedna blíže ke kříži
u zvonice. Němečtí vojáci bydleli též po domech. Dva bydleli též 6 týdnů na faře.
Chovali se celkem slušně, ale stále doufali v obrat ve válečném štěstí a ve vítězství.
Dnes jsou již buď na věčnosti (Pán Bůh jim odpusť!), a nebo v zajateckých táborech
v Německu.
Na četnické stanici byli ubytováni 3 SSmani, kteří měli dohlídat na činnost našich
četníků
a pozorovat chování obyvatelstva. Každý pořádný vlastenec se jim vyhýbal, jen náš p.
řídíci Hlavinka s nimi kamarádil. Obr vlastenec! Chodil za nimi na stanici, hrál s nimi
žolíka a s nimi si i tykal! Také pisatel těchto kapitol s ním po mém příchodu kamarádil,
ale brzy poznal jeho šalebnou hru rozešel se s ním. Ani ohledy na výchovu školní
mládeže nemohly tomuto rozchodu zabránit. Bohužel i někteří lidé, zvláště
z představených zdejší raifaisenky se mlčky postavili na stranu p. řídícího – bezvěrce!,
ač sami katoličtí předáci! Jak vidět, prudentia pastoralis (zkušenost duchovního rádce) se
vždycky pastýři samému nevyplácí! To věděl Dobrý pastýř, a proto řekl: „Odměna vaše
je hojná v nebesích“, budete-li jí jinak hodni, třeba dodati. 20. listopadu 1944 byl nálet
na Zlín a při něm zahynul mládenec Antonín Nášel ze Sehradic v krytu v zemi. Ke konci
dubna 1944 zaslechli jsme u nás první mocné dělové rány ze Slovenska, které neustaly
do konce války.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
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ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Misericordiae Vultus – Tvář milosrdenství - pro všechny, kdo chtějí Božímu
milosrdenství otevřít srdce, přinášíme text této buly v tomto i následujících číslech
našeho farního zpravodaje.
Motem následující patnácté kapitoly buly papeže Františka je láska, božská ctnost,
kterou milujeme Boha nade všechno pro něho samého a svého bližního jako sebe z lásky
k Bohu. Jak často je dnes toto citováno, skloňováno atd. v literatuře, básních, písních,
divadelních hrách, přáních, při různých příležitostech, v programech všech médií snad
na celém světě. Podle toho by se člověk domníval, že se lidé všude mají rádi. Ale je
tomu tak opravdu? Vždyť plodem lásky je milosrdenství, kterého je v současnosti tolik
zapotřebí. To vše připomíná již sv. Augustin z Hippo (354 – 430) ve svém pojednání In
epistulam Johannis ad Parthos traktatus, 10,4: „Dovršením všech našich děl je láska. To
je náš cíl, kvůli němu běžíme, běžíme k této metě, až tam dorazíme, najdeme tam
odpočinutí, neboť láska je „svorník dokonalosti“ (Kol 3,14) a je formou všech ctností.“
Náš moderní svět dosáhl fantastické moci a vědění, jak uvádí Jean Vanier. Člověk dobyl
Měsíc, ponořil se do tajemství hmoty a odhalil obrovské zdroje energie. Ano, dosáhli
jsme úchvatného vědění, ale jediné skutečné vědění, které je pro přežití lidského
pokolení nezbytné, nám chybí: poznání, jak proměnit násilí a nenávist ve vlídnost
a odpuštění, jak zastavit řetěz agrese na slabých, jak v rozdílnosti vidět hodnotu, ne
hrozbu, jak lidem zabránit, aby záviděli těm, kdo mají víc, a jak je podnítit, aby se dělili
s těmi, kdo mají méně. Skutečným problémem dneška je odzbrojení – nejen na
mezinárodní úrovni, ale i na rovině naší osobní agresivity. Je možné, aby lidé strhli
bariéry předsudků a strachu, které od sebe oddělují skupiny a rasy, a aby vytvořili jeden
lid? Copak jsme odsouzeni skutečně k válce, anebo lze dosáhnout míru? (CLA 256 –
257 J.V.) Vždyť Ježíš hlásá: „Jděte a naučte se, co znamená: milosrdenství chci, ne
oběť.“ (Mt 9,13)
Článek 15 – V tomto Svatém roce můžeme učinit zkušenost otevření srdce vůči těm,
kdo žijí v těch nejvíce beznadějných existenciálních periferiích, jež moderní svět často
dramatickým způsobem vytváří. Kolik je ošidných a bolestných situací v dnešním světě?
Kolik zranění na těle nese množství těch, kdo nemají hlas, protože jejich křik zeslábl
či zanikl v důsledku lhostejnosti bohatých národů. V tomto Jubileu bude církev ještě
více volána hojit tato zranění, poskytovat úlevu olejem útěchy, obvazovat
milosrdenstvím a léčit nezbytnou solidaritou a pozorností. Neupadejme do lhostejnosti,
která ubíjí, do zvykovosti, která uspává duši a brání objevovat novost, do cynismu, který
ničí. Otevřme své oči a pohleďme na bídu světa, na rány tolika bratří a sester zbavených
důstojnosti a nechme se vyprovokovat jejich voláním o pomoc. Naše ruce ať stisknou
jejich ruce. Přitáhněme je k sobě, aby pocítili vroucnost naší přítomnosti, našeho
přátelství a bratrství. Jejich křik ať je i náš, abychom tak společně mohli prolomit bariéru
lhostejnosti, která často suverénně kraluje, aby zakrývala pokrytectví a egoismus.
Vroucně si přeji, aby křesťanský lid během Jubilea přemýšlel o skutcích tělesného
a duchovního milosrdenství. To bude způsob, jak probouzet naše svědomí, často
ukolébané pohledem na dramata chudoby, a jak hlouběji pronikat k jádru evangelia,
ve kterém jsou chudí božským milosrdenstvím upřednostňováni. Ježíšovo kázání nám
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tyto skutky milosrdenství prezentuje, abychom mohli chápat, zda žijeme jako Jeho
učedníci či nikoli. Objevme znovu skutky tělesného milosrdenství: dávat najíst tomu,
kdo má hlad, a napít žíznivým, odívat toho, kdo nemá co na sebe, přijímat cizince,
pomáhat nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé. A nezapomínejme na
skutky duchovního milosrdenství – radit pochybujícím, učit neznalé, napomínat
hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky, trpělivě snášet protivné lidi, modlit se k Bohu
za živé i mrtvé.
Nemůžeme utéci před Pánovými slovy, podle nichž budeme souzeni: zda dáme najíst
hladovému
a napít žíznivému, přijmeme cizince a oblečeme toho, kdo nemá co na sebe, zda budeme
mít čas být s tím, kdo je nemocný a ve vězení (srov. Mt 25,31 – 45). Stejně tak budeme
tázáni, zda jsme pomáhali vyvádět z pochybností, které stahují do strachu a často jsou
zdrojem osamocení, zda jsme uměli přemáhat neznalost, v níž žijí miliony lidí, zejména
děti, kterým se nedostává pomoci, aby mohly vyváznout z chudoby, zda jsme byli
nablízku tomu, kdo je osamocen a sklíčen, zda jsme odpustili tomu, kdo nás uráží, a
odmítli každou formu zášti a nenávisti vedoucí k násilí, zda jsme byli trpěliví podle
příkladu Boha, který má trpělivost s námi, a nakonec zda jsme Pánu v modlitbě
svěřovali svoje bratry a sestry. V každém z těchto „nejmenších“ je přítomen sám
Kristus. Jeho tělo se stává znovu viditelným jako tělo, které je zmučené, bolavé, bité,
podvyživené a na útěku.., abychom jej rozpoznali, dotýkali se jej a poskytovali mu péči.
Nezapomeňme na slova svatého Jana od Kříže: „Na sklonku života budeme souzeni
podle lásky.“
Mgr. Vladimír Měřínský

Křesťan a islám (6)
6. Nynější krize a křesťanská charita
Z vlastní zkušenosti víme, že řada lidí vyjadřuje
znepokojení nad pomocí poskytovanou uprchlíkům, když
na naše potřebné se tak často nedostává. Někdy bývá
nepřímo kritizováno křesťanství, které prý svou pomoc
poskytuje kdekomu.
Když čteme Nový zákon, snadno zjistíme, že Ježíš nás napomíná, abychom za
bližního pokládali každého, kdo je reálně v nouzi, a to bez ohledu na jeho národnost,
barvu kůže, náboženské přesvědčení. Jedná se o velmi dobře známé podobenství o
dobrém Samaritánovi (srov. Lk 10, 25-37). Toho bylo v antice rozhodně třeba, protože
pro Žida byl primárně bližním zase Žid, stejně jako pro příslušníky ostatních národů to
byli zase jejich soukmenovci, i když Starý zákon vybízí také k projevům solidarity a
ohleduplnosti vůči přistěhovalcům a otrokům. Tato univerzální solidarita je rodnou
sestrou univerzality poselství spásy a následně všeobecnosti Kristovy církve. Zároveň je
ale třeba důrazně podtrhnout, že pomoc křesťan rád poskytuje skutečně potřebnému,
ale nikoli podvodníkovi a taškáři, který chce zneužívat jeho naivitu. Skutek
milosrdenství prokázaný potřebnému nás skutečně připodobňuje našemu Pánu. Když
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projevujeme dětinskou důvěřivost a necháme se napalovat, určitě nás to s Pánem
nespodobuje.
Křesťan by však měl mít zároveň na paměti, že jeho prvním bližním je především
spolubratr ve víře. V rané církvi shledáváme charitní pomoc poskytovanou všem
potřebným, ale zároveň primárně odpovědnost, již křesťané projevovali vůči svým
bratřím a sestrám ve víře, kteří se ocitli v nouzi, jak o tom svědčí například široce pojatá
sbírka v různých církevních obcích po celém Středomoří ve prospěch chudých křesťanů
v Jeruzalémě a v Palestině. V prvních staletích bylo takových sbírek na podporu
pronásledovaných, jejich rodin, postižených epidemiemi a přírodními katastrofami
bezpočet.
A tady je třeba hlubokého zamyšlení. Mnozí se zasazují za pomoc uprchlíkům, což
není jistě tak úplně špatně, nicméně západní křesťané zapomínají na své bratry a sestry
ve víře, kteří vydávají svědectví v zemích, kde vládne islám. Jejich postavení ve
společnosti se v jednotlivých zemích různí, a to podle toho, jaký vliv má ve společnosti
radikální islám. Není tajemstvím, že mnozí z nich každoročně přicházejí o život! A
západní svět, Evropa i většina západních křesťanů to z různých důvodů nebere příliš v
potaz. Jestliže poskytujeme pomoc muslimským uprchlíkům, neměli bychom za to
důrazně požadovat, aby se v muslimských zemích jednalo skutečně lidsky s našimi
bratřími ve víře?!
pokračování příště
Z publikace Křesťan a islám připravil Vojtěch Chupík

Pořad bohoslužeb v březnu 2017 – farnost Újezd
1. března: Středa
POPELEČNÍ
STŘEDA
Začátek postní doby
Den přísného postu

6.30 Új.:
15.30 Új.:

17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

2. března: Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:

3. března: Pátek
Ferie
První pátek v březnu

15.30 Új.:

17.00 Sl.:
6.30 Új.:
4. března: Sobota
Ferie
16.00 Lo.:

BS
Za + Marii Fiedorovu, její dceru Marii, syna
ŠF
Václava, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
SV
rodinu Drgovu
Za zemřelé rodiče Stružkovy, zemřelou rodinu, duše AM
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
OS
Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, duše
v očistci, dar zdraví a pomoc Boží pro živou rodinu
Za Vlastu Tománkovu, + rodiče z obou stran, Janu
Machů, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu.
ADORAČNÍ DEN V DRNOVICÍCH
Za + Stanislava Pavelku, jeho rodiče, bratra, sestry,
švagry, švagrové, + rodinu Zvončákovu, dar zdraví
KA
a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za + Josefa Bližňáka, syna, dvoje rodiče, pomoc
Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za Josefa Mikulku, Vlastu Mikulkovu, dceru Lenku,
rodiče Mikulkovy, syna Stanislava s manželkou,
ŠF
dceru Marii a Boží požehnání pro živé rodiny
Za farníky
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7.00 Új.:
5. března: Neděle
1. neděle postní
b. fialová,
307,783,315

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.30 Új.:

6. března: Pondělí
Ferie
7. března : Úterý

Za + rodiče Barcuchovy, syna Stanislava
s manželkou, dceru Anastázii Machů, dceru Annu
Vaňatkovu, zetě Jaroslava Strbáka a dar zdraví
pro živou rodinu

SJ

Za + rodiče Lukášovy a dar zdraví pro živou
Rodinu

15.30 Új.:

Za + rodiče Bodlákovy, dva syny, rodiče Novotné,
sestřičku Makrínu Bodlákovu, strýce Josefa
Bodláka, duše v očistci a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Miloslava Fiodora k nedožitým devadesátým
narozeninám, dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za zemřelé rodiče Zichovy, syna Jendu, dceru
a zemřelou rodinu Florešovu, dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny

17.00 Sl.:

9. března : Čtvrtek
17.00 Dr.:
Ferie
Sv. Františky Římské,
řehol.
10. března: Pátek
15.30 Új.:
Ferie
Sv. Jana Ogilvie,
17.00 Sl.:
řeholníka
11. března: Sobota
6.30 Új.:
Ferie
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
12. března: Neděle
2. neděle postní

KA
SV

17.00 Dr.:

Sv. Perpetuy a Felicity

8. března : Středa
Ferie
Sv. Jana z Boha,
řeholníka

Za + Miroslava a Vlastu Stružkovy, jejich rodiče,
dar zdraví pro živou rodinu a duše v očistci
Za + Petra Kozubíka
Za + Josefa Mozgvu (výroční mše sv.)
Za + Annu Opravilovu (výroční mše sv.)

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za rodiče Stružkovy, Antonína Fojtíka, prarodiče
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Kořenkovy, syna Stanislava,
jejich zemřelé rodiče, sourozence a duše v očistci
Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich + sourozence
a Boží požehnání pro živou rodinu
Na úmysl dárce
Za manžela Josefa Ďulíka jeho syna Josefa, rodiče
Ďulíkovy, Belžíkovy, + sourozence a živou rodinu
Za živou a + rodinu Krausovu, Hlavenkovu,
Kouřilovu, Čvešperovu, Pechovu a duše v očistci
Za farníky (sv. křest)
Za rodiče Matoškovy, rodiče z obou stran, Karla
Slabiňáka, duše v očistci a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Měřínskou
a Chmelíkovu a duše v očistci

13. března: Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

14. března: Úterý
Ferie

17.00 Dr.:

Za Františka Strušku, syna Stanislava, dceru Věru
a požehnání pro živou rodinu

15. března: Středa
Ferie

15.30 Új.:

Za rodiče Balouchovy, dva syny, vnuka, zetě, duše
v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za Jaroslava a Františku Matulíkovy, rodiče a živé
rodiny

17.00 Sl.:
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16. března: Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:

Za + rodiče Tkadlecovy, prarodiče, + rodinu
Hnaníčkovu, Kmoníčkovu, zetě Františka a Boží
ochranu pro živou rodinu

17. března: Pátek
Ferie
Sv. Patrika, biskupa

15.30 Új.:

18. března: Sobota

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Za + Františka Húště, rodiče Húšťovy, syna, snachu,
rodiče Šomanovy a živou rodinu
Za + Marii Belžíkovou, rodiče z obou stran,
sourozence, švagry a duše v očistci
Za farníky
Za + Josefa Kuželu, rodiče Kuželovy, Králíkovy,
jejich + děti a duše v očistci

Sv. Cyrila Jeruzalémského,
biskupa a učitele církve

17.00 Sl.:

7.00 Új.:
19. března: Neděle
3. neděle postní

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

20. března : Pondělí
Slavnost
Svatého Josefa,
snoubence PM
21. března : Úterý
Ferie

22. března : Středa
Ferie

23. března : Čtvrtek
Ferie

24. března : Pátek
Ferie
25. března : Sobota
Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ
PÁNĚ
Změna zimního času
na letní

RA

ŠF

Za + Janu Surou, Františka Běhunčíka, rodiče
Čechovy, Běhunčíkovy a pomoc Boží pro živou
AM
rodinu
SV
Za + rodiče Machů, prarodiče, jejich příbuzné doma
i v cizině, + rodiče Trunkátovy, jejich syna a zetě
KA
Za + Josefa Šimoníka, živou a + rodinu Šimoníkovu, MJ
Machů a duše v očistci
Za + Jana Běloně, syna, dceru a Boží požehnání
pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Marii a Bohumila Pavelkovy, jejich rodiče,
MJVP
Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu MJUj

17.00 Dr.:

Za + Marii a Jana Pavelkovy, jejich rodiče, dva
bratry, švagry, švagrovou, zetě Františka a Josefa,
duše v očistci, pomoc a Boží ochranu pro živé
rodiny.

15.30 Új.:
17.00 Sl.:

Za + rodiče Kozubíkovy, dva syny, dva zetě, vnučku
a + Františku Kozubíkovu
Za + Aloise a Kristýnu Frajtovy, sestru Marii,
vnučku, pravnuka, duše v očistci a Boží ochranu pro
živou rodinu

17.00 Dr.:

za zemřelou Marii Jurčagovu, zemřelého manžela
Josefa a dar zdraví pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + rodiče Častulíkovy, dceru, syny, zetě, duše
v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Gjondlovy, živou a + rodinu Hlavoňovu,
Emílii Raškovu a dar zdraví pro živou rodinu

17.00 Sl.:
7.00 Új.:
9.30 Dr.:

16.00 Lo.:

SV

SJ

Za + rodiče Stružkovy, sourozence z obou stran, za
AM
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou MJ
rodinu
Za farníky
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7.00 Új.:
26. března : Neděle
4. neděle postní 5

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:
27. března : Pondělí
Ferie

17.30 Új.:

28. března : Úterý
Ferie
29. března : Středa
Ferie

18.30 Dr.:
17.30 Új.:
18.30 Sl.:

30. března : Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

31. března : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:

Za + rodiče Machů, jejich sourozence, prarodiče
Machů, syna Františka, s manželkou, syna Josefa
Machů, Anastázii Machů, dar zdraví a Boží pomoc
pro živou rodinu
Za zemřelého Josefa Kováře
Za + rodiče Vaňkovy, dceru, syna, + Františka
Kořenka, duše v očistci a pomoc Panny Marie
pro živou rodinu
Za + Josefa Fojtíka, + rodinu Holou, Fojtíkovu
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Mozgvu, jeho rodiče, rodiče
Jandíkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Marii Marcaníkovu, tchána, + rodinu a dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Jaroslava Machů, syna Jaroslava, dvě manželky
a duše v očistci
Za zemřelé rodiče Urbanovy, Mozgvovy, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Prchlíkovy, vnuka Pavla, dary
Ducha Svatého a Boží požehnání pro celou rodinu.
Za + Jana Václavíka, rodiče Okaté, Václavíkovy,
manžely Pastyříkovy, Zdenku Vávrovu, duše
v očistci a živé rodiny
Za + Aloise Váňu, jeho rodiče, + rodinu Šimonů,
Boží ochranu pro živou rodinu a duše v očistci
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OSMISMĚRKA
„Tak jako všechny řeky ústí do moře, tak se naše slzy vlévají... (viz tajenka).“
Jan XXIII.
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BOROVICE, BROSKVOŇ, BŘÍZA, BUK, DUB, HABR, HRUŠEŇ, JABLOŇ,
JALOVEC, JAVOR, JEDLE, JILM, JÍROVEC, MODŘÍN, OLŠE, OŘEŠÁK, PYL,
ROK, SMRK, TOPOL
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Pastýřský list pro první neděli postní
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do doby velkého postu, času mimořádných milostí, které jsou spojeny především s obrácením a pokáním. Ptáme se: jaké obrácení se od nás očekává? Za co máme
dělat pokání?
O dnešní společnosti se říká mnoho kritických věcí. Jeden novinář píše: tvrzení, že naše
doba je pokroková a posouvá se vpřed, je strašně mylné. Dnešní názory na sexualitu jsou
ve skutečnosti jen oživením starého pohledu na svět. V pohanském Římě byla prostituce
velmi rozšířená a zhoubná homosexualita byla běžná stejně jako zneužívání žen a dětí.
Tehdy ovšem otřásla světem křesťanská morálka. Obětavá láska, sexuální čistota
a manželská věrnost byly pro lidi tehdejší doby něčím šokujícím.
Tehdejší křesťané se prostě nepřizpůsobili duchu doby. Pochopili, že křesťanská morálka je založena na Kristově čistotě a lásce, která hledá dobro druhého a sebe staví
do pozadí. Křesťané nemohli žít jako pohané, protože jejich pohled na svět a na sebe
sama byl naprosto odlišný. V srdci a v duši byli jedno s Kristem. Jejich odlišnost
přinášela nepřijetí, vyloučení ze společnosti, ba dokonce i mučednictví. Z jejich obětí
však vyrostla nová Evropa.
Dnešní svět vypadá jako neschopný budovat věrná manželství a šťastné rodiny. Dospělí
často vidí jen sebe a ne dobro dětí, když spolu žijí bez manželství, nebo se rozvádějí
a děti okrádají o zdravé rodinné zázemí. Mnohé děti už neznají příklad věrné lásky,
nemají představu zdravé rodiny a neumějí překonávat krize vztahů, odpouštět a nově
darovat důvěru, protože se to nenaučili od svých rodičů. Taková společnost ztrácí naději
na budoucnost. Kdo jiný, když ne křesťané, by mohl dnešnímu světu ukázat cestu?
Papež František se velmi snaží pomoci všem, kteří zažili v životě neúspěch,
i v manželství, ale vyzval nás, abychom věnovali velkou pozornost manželství a rodině
jak při výchově dětí a přípravě snoubenců, tak při doprovázení mladých manželství,
abychom se učili žít ze svátosti manželství. Mnozí snad i nevědomky touto svátostí
pohrdají, když žijí spolu bez svatby. Jako by tím Bohu říkali: „Nebudeme čekat, až nám
dáš právo na manželský život, my si ho vezmeme sami. Nestojíme o tvou pomoc
a požehnání, my to zvládneme po svém.“ Nebo prodají svou víru za peníze, o které by
uzavřením manželství přišli. Jiní oslaví svatbu v kostele, ale žijí, jako by svátost
manželství byla záležitostí jen svatebního dne. Ve skutečnosti, kdo opravdu pozval
Ježíše nejen na svatbu, ale také do manželského života, ten zakouší, že i jazyk těla a živá
1

gesta lásky se v jejich manželství stávají liturgickou řečí, stálým prožíváním svátosti.
Papež si přeje, aby zkušenější manželské páry pomáhaly těm mladším. V některých
farnostech už s tím máme dobrou zkušenost. Rád bych, aby se tato služba rozšířila
do všech farností. Rád bych nabídl rodinné poradenství a různé kurzy, které pomohou
rozvíjet kvalitní manželský život, a pomohou ve chvílích zkoušek. V každém děkanátu
už působí pobočka Centra pro rodinu. Zajímejte se, prosím, o jejich nabídky a pomozte
jim jako jejich spolupracovníci.
Jednou z důležitých akcí může být Vaše účast na letošním „Národním pochodu pro
rodinu a pro život“ v Praze 22. dubna, který podporuje celá biskupská konference.
Je důležité takto reagovat na koncepci rodinné politiky představené Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR, která odmítá představu rodiny jako společenství otce a matky
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v trvalém svazku a děti. Svou účastí zdůrazníme, že rodinu vnímáme jako základní
buňku společnosti i církve.
Postní doba je příležitostí k novému začátku. Víme, co se od nás očekává. Víme, že nás
křesťany nemohou nahradit lidé, kteří nepoznali Boží lásku a nedostali zvláštní pomoc
ve svátosti manželství. Poznaný úkol se nám může zdát těžký, ale právě jeho plnění
může být cílem postního snažení.
My křesťané jsme poznali, že mocný Bůh se z lásky k člověku stal bezbranným dítětem
a sám sebe nabídl jako smírnou oběť za nás. Dal nám moc stát se Božími dětmi. Naučil
nás dívat se na věci z úhlu věčnosti, dal nám úžasnou svobodu a zbavil nás strachu.
Svobodní od světa i od sebe jsme schopni hledat dobro druhých a být šťastní z toho, že
přispíváme ke štěstí jiných. Svou morálku stavíme na pravidlech Božího království,
a i když jsme někdy považováni za blázny, ukazujeme, že jsme našli samu Boží
moudrost, která pomáhá reálnému světu víc než zhoubné ideologie. Jsme sice jen slabí
lidé, ale ukazuje se na nás Boží moc, když věříme v Kristovo vítězství. Osvědčili to
i naši předkové, kteří si zachovali vnitřní svobodu i za tvrdých totalit dvacátého století
a pomohli je přemoci.
Právě dnes záleží na každém z nás. Jestli se přizpůsobíme duchu doby a necháme se jím
ovládnout, my sami přispějeme k zániku současné společnosti. Jestli však najdeme
odvahu lišit se od okolí, být viditelným a srozumitelným znamením Božího království
a vydávat svědectví Kristu, ukážeme Evropě cestu k lepší budoucnosti. Evropa vyrostlá
z křesťanských kořenů bude mít budoucnost, když křesťané budou zdravou solí země
a světlem světa. Jako se světlo nestaví pod nádobu či pod postel, nemůže se křesťanství
skrývat v soukromí. Křesťané mají zodpovědnost za společnost kdysi křesťanskou
a musí se jako zodpovědní chovat nejen v soukromém, ale i v hospodářském
a politickém životě. Dar víry jsme dostali k tomu, abychom mohli být užiteční.
Přijměme tuto nabídku a náš národ bude požehnaný službou křesťanů, kteří se rozhodli
kvasem evangelia znovu prokvasit svět ve všech jeho strukturách. To je náš společný
úkol pro dobu postní. Obnovou rodiny dojdeme k pravé velikonoční radosti.
Všem, kdo toto pozvání přijmou, upřímně děkuji a ze srdce žehnám
arcibiskup Jan

POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
V OLOMOUCI 2017
Drazí bratři a sestry, zvláště vy, mladí chlapci a děvčata!
Církev může obohatit život každého člověka, neboť v ní přebývá a promlouvá sám
milující Bůh. Vy mladí jste její důležitou součástí. Vaším prostřednictvím může
evangelium pronikat tam, kam se jinak dostává jen obtížně. Ne nadarmo Vaši delegáti
v minulém měsíci během fóra mládeže diskutovali na téma evangelizace. Zaujalo mě,
kolik odvahy a nadšení v sobě nosíte. Zároveň ale vnímáte nejedno nebezpečí, které se
snaží uhasit Vaši touhu po Bohu a odvahu otevřeně o něm hovořit.
Vzpomeňme na slova papeže Františka, která pronesl na Světovém dnu mládeže
v Krakově, když prohlásil, že nemáte být pohovkovou mládeží. Naopak, vyzýval Vás
k odvaze, když řekl: „Milí mladí, je mnoho lidí, kteří Vás nemají rádi a chtějí Vás
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omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíme bránit naši svobodu! Bůh nás
zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními hybateli. Podněcuje
nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět Vás žádá, abyste byli
protagonisty dějin, abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své budoucnosti
rozhodovat druhé. Pán chce, aby se tvoje ruce proměnily ve znamení pokoje,
společenství a stvoření. Ježíš tě volá, abys v životě zanechal stopu, která poznamená
dějiny.“
Při různých příležitostech papež František upozorňuje, že naše doba je spletitá, protože
se uchyluje k netolerantnímu relativismu všeho a využívá ty nejsofistikovanější způsoby
manipulace, včetně těch mediálních. Mnozí kapitulovali, pravdu nehledají a spokojují se
s konzumní mentalitou. Stávají se pohovkovou mládeží. Ne nadarmo se říká, že nejhorší
nesvoboda je ta, kdy si zotročený své omezení vůbec neuvědomuje. Orientovat se dnes
ve světě, nerezignovat na hledání pravdy a udržet si schopnost kriticky myslet, přivádět
druhé k setkání s Boží láskou, to vyžaduje velkou námahu a pořádnou odvahu.
Jak odpovědět na tak naléhavé výzvy?
Jak se povzbudit na osobní cestě víry?
Jak získat odvahu hovořit druhým o evangeliu a Ježíšově lásce?
***
Milí mladí,
scházejte se ve svých společenstvích, společně se modlete, inspirujte svůj život slovy
Písma, ale studujte také učení církve, přemýšlejte, diskutujte o něm a hledejte ACO
2017/ 02 Příloha č. 2
způsoby, jak ho uskutečňovat v praxi. Vodítkem Vám v tom mohou být materiály, které
připravuje Sekce pro mládež. Například knížka „Křesťan ve víru světa“ shrnuje učení
církve o lidské důstojnosti, rodině, společnosti, politice a ekonomii. Uprostřed
společenství, ve kterém je přítomen sám Ježíš, dostanete odvahu k hlásání evangelia.
Společně najdete i vhodné způsoby.
Mimořádnou příležitostí k vzájemnému povzbuzení je blížící se Celostátní setkání
mládeže v Olomouci, které se ponese v duchu Božího slova: Nebojte se!
Přijeďte na setkání a pozvěte mladé ze svého okolí, jak věřící, tak ty, kteří teprve hledají.
Jeden den našeho setkání chceme prožít i s rodinami. Proto zvu na sobotu 19.srpna i vás
tatínky a maminky spolu s Vašimi dětmi. Přijeďte mezi mladé, ukažte jim svou
přítomností, že je možné prožívat rodinný život, přijímat děti a radovat se ze vzájemné
lásky.
***
Milí bratři a sestry,
spojme se v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo v Olomouci s osobní láskou
Ježíše a prožilo, že církev jim má co nabídnout. Kéž mladí lidé pocítí blízkost Panny
Marie, jejíž slova z Magnificat budou provázet následující tři Světové dny mládeže.
***
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Mladí přátelé,
těším se na setkání s vámi už při Arcidiecézním setkání mládeže ve Zlíně v sobotu 1.
dubna a pak na celostátním setkání od 15. do 20. srpna v Olomouci.
S přáním všeho dobra od Pána každému z Vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v březnu 2017
_______________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

4.3.:
11.3.:
18.3.:
25.3.:
31.3.:

17.
18.
1.
3.
4.

4.
5.
6.
7.
8.

15.
1.
2.
3.
4.
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