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V síle kříže se bolest proměňuje.
Víra druhého člověka nám pomáhá věřit tam, kde už sami nemáme sil.
Naděje druhého člověka nás drží tam, kde už se chceme pustit.
Láska druhého člověka miluje tam, kde nám už láska schází.
Ukřižovaná láska nám dodává právě onu víru, naději a lásku.
Někdy jsme doslova zaplaveni bolestí, nemocemi, zlem.
I když některá bolest na tomto světě zůstane,
Jeho kříž nám dává sílu ji nést…
Požehnané a radostné svátky Velké noci Vám vyprošují P. Jan a P. Jiří

Závažnost situace – a jak dál?
Prožíváme úsek života, který se dotýká nejen našeho pozemského života, ale také
našeho úsilí o život věčný. Podmínkou dosažení věčného života je naše víra. Pán Ježíš
řekl, když rozesílal apoštoly:„Jděte do celého světa a učte všechny národy. Kdo uvěří
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a dá se pokřtít, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen.“ Apoštolové šli a budovali
církev založenou Kristem na Petrovi. Tato církev až do dnešní doby volá lidi, učí je
Božím pravdám a ukazuje cestu ke spáse. V současné době jsme jako křesťané z důvodu
bránění infekční nákaze odtrženi od zdroje našeho duchovního života, od spojení
s Kristem skrze Eucharistii. Nevíme, jak dlouho ještě budeme bez slavení Dne Páně, bez
účasti na mši svaté, bez přijímání Těla Kristova. Každá mimořádná situace jednou skončí
a my se budeme vracet do normálního života. Opět zaznějí zvony na našich kostelích,
které nás budou volat na mši svatou. Opět dostaneme možnost svaté zpovědi, účasti
na pobožnostech, Vyvstane otázka: Co v nás zanechala tato doba odloučenosti od života
církve, nebo když jsme byli s církví spojeni jen skrze média? Obnovíme ducha horlivosti?
Budeme vést boj o víru, abychom se zmocnili věčného života, jak povzbuzuje svého žáka
sv. Pavel? Bez víry se nelze líbit Pánu… Jak jsme připraveni na normální život křesťana?
Neutrpí naše horlivost? Záleží jen na nás samých.
V dějinách vyvoleného národa, jak čteme ve Starém zákoně /2(4) Král 24-1n/. čteme
o odvlečení Judovců do babylonského zajetí. Asi 80 let trvalo toto jejich vyhnanství, kdy
neměli chrám, neměli bohoslužbu, byli odtrženi od Hospodina, svého Boha. V Babylonii
vzpomínali na Sion a plakávali, modlili se, naslouchali Božímu slovu, které jim předčítali
ti, kdo měli svitek Písma, a uměli číst. Většina z nich však knihy Písma neměla, číst
neuměli a poselství Božího slova si předávali ústním podáním. Když uplynula doba
vyhnanství a král Kýros jim dal svobodu, byla to prakticky třetí generace lidí. Jen málo,
malinko bylo těch, kteří jako děti byli odvlečeni do vyhnanství a viděli původní
Šalomounův chrám. Uchovali si víru, a i když za velmi těžkých podmínek, vybudovali
chrám a obnovili bohoslužbu. Oproti těmto vyhnancům máme výhodu. Boží slovo
přichází skrze média až do našich domovů. Má ale modlitba důležité místo v naší rodině?
Usilujeme o to, aby dar víry byl předáván další generaci? Nepoddáváme se tomu, že si
zvykáme na život bez nedělní bohoslužby? Všechny Vás burcuji slovy sv. Terezie
z Avily:„Nedejte se k spánku svésti!!!“ Požehnané Velikonoce
P. Jan Můčka

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Vysvobození ze závislostí. Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem
závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii
nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství církve byl v březnu 2020 přijat:
14. března: Viktor Machala
Horní Lhota
xxx
V měsíci březnu 2020 odešla na věčnost a byla pohřbena:
12. března: Marie Hlavičková 92 let Březnice 535 (Újezd)
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Modlitba k Panně Marii
Maria,
ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy
a naděje.
Svěřujeme se Tobě, Uzdravení nemocných,
jenž jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu, víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš, aby se, jako v Káni
Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí po této chvíli zkoušky.
Pomoz nám, Matko božské lásky, abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš, který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi, aby nás – skrze kříž – přivedl k radosti vzkříšení. Amen.
papež František

Papež František: Nemějte strach
Svatosti, blíží se Velikonoce „za zavřenými
dveřmi“ a bohoslužbami dostupnými pouze
na internetu, v televizi či rozhlase. Mnozí to
budou vnímat jako další bolest uprostřed
utrpení. Jak prožít Velikonoce v pandemii?
„V pokání, soucitu a naději. A v pokoře,
protože nezřídka zapomínáme, že v životě se
vyskytují „tmavé zóny“, temné chvíle.
Myslíme si, že mohou nastat jenom pro
někoho jiného. Tato doba je však temná pro
všechny, nikoho nevyjímaje. Je poznamenána
bolestí a stíny, jež vstoupily do domu. Je to
jiná situace než ty, které jsme prožili. Také
proto, že nikdo nesmí zůstat nedotčen, těchto svízelných dnů se účastní každý.“
V promluvě jste řekl, že postní doba může pomoci nalézt smysl všeho, co se děje: jak?
„Doba přípravy na Velikonoce, modlitbou a půstem, nás cvičí v tom, abychom byli
solidární s ostatními, zejména s těmi, kdo strádají. V očekávání záblesku světla, které
znovu osvítí všechno a všechny.“
Je v této době zvláště potřebné se modlit?
„V mysli se mi vybavuje, jak apoštolové volali v bouři na Ježíše: »Mistře, hyneme«
(Mk 4,38). Modlitba nám umožňuje chápat naši křehkost. Je to volání chudých, těch,
kdo hynou, a vnímají nebezpečí a samotu. A v obtížné a beznadějné situaci je důležité
vědět, že je tu Pán, ke kterému se lze přimknout.“
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Jak nám může pomoci Bůh?
„Podporuje nás mnoha způsoby. Dodává nám sílu, je nám nablízku jako učedníkům,
kteří Jej v bouři prosili o záchranu. Anebo když podal ruku tonoucímu Petrovi.“
Kde mohou nevěřící nalézt oporu a povzbuzení?
„Nechci rozlišovat věřící od nevěřících. Všichni jsme lidé a jako lidé jsme všichni na
stejné lodi. A nic lidského nesmí křesťan považovat za cizí. Tady se pláče, protože to
bolí. Všechny. Lidství a utrpení jsou společné. Pomůže nám součinnost, vzájemná
spolupráce, smysl pro odpovědnost a duch obětavosti, jež se rodí na mnoha místech.
Nedělejme rozdíly mezi věřícími a nevěřícími, jděme ke kořeni: k lidství. Před Bohem
jsme všichni děti.“
K dramatům způsobeným virovým onemocněním Covid-19 patří umírání v izolaci,
bez útěchy příbuzných, kteří se nesmějí přiblížit, aby se nenakazili. Denně dochází
k srdceryvným scénám v nemocnicích měst Bergamo, Brescia a Cremona. Někteří se
těsně před smrtí loučí s manželem, manželkou a dětmi prostřednictvím ošetřovatelů.
Co to vzbuzuje ve vaší mysli a srdci?
„V těchto dnech mi vyprávěli jeden příběh, který mne velice dojmul a zarmoutil, také
proto, že reprezentuje to, co se děje v nemocnicích. Jedna starší paní pochopila, že
umírá a chtěla se rozloučit se svými drahými. Ošetřovatelka tedy vzala mobil a
navázala videospojení s vnučkou, takže babička mohla vidět tvář svojí vnučky a odejít
s touto útěchou. Je to ta nejzazší potřeba mít někoho, kdo tě drží za ruku a naposledy
doprovází. Je tolik ošetřovatelů a ošetřovatelek, kteří plní tuto extrémní přání,
dopřávají sluchu, naslouchají bolestem samoty a berou za ruku. Bolest toho, kdo
odešel bez rozloučení, působí ránu v srdci těm, kdo zůstali. Děkuji všem těmto
ošetřovatelům a ošetřovatelkám, lékařům a dobrovolníkům, kteří se navzdory
mimořádné únavě, trpělivě a se srdečnou dobrotivostí sklánějí, aby vynahradili
vynucenou nepřítomnost příbuzných.“
„Váš“ Piemont je jedním z nejvíce virem postižených regionů. Kvůli nachlazení jste
tam před nedávnem nemohl vykonat návštěvu. Co byste rád řekl piemonťanům?
„(Papež mluví v piemontském nářečí:) »Ochránkyně našeho dávného plémě, střež mě,
dokud si mě smrt nevezme: jako voda v řece život plyne, ty však Madono zůstáváš«. Je
to mariánská báseň-modlitba od Nina Costy k Těšitelce zarmoucených. Co je více než
toto: »jako voda v řece život plyne, ty však Madono zůstáváš«. Piemonťanům tedy
říkám: modlete se k Madoně Těšitelce, s vírou a důvěrou.“
Tato planetární krize se vyznačuje také sítí solidarity, tvořené mnoha tisíci lidmi, kteří
přinášejí oběti pro dobro ostatních. Až se všechno skončí, prospěje to něčemu
v budoucnosti?
„Jednou provždy to bude všem lidem připomínat, že lidstvo je jediné společenství. A
také to, jak důležité a rozhodující je všeobecné bratrství. Musíme přemýšlet o tom, že
to bude trochu jako po válce. Nebude už „ten druhý“, nýbrž my. Z této situace totiž
budeme moci vyjít pouze všichni společně.“
Odkud musíme jako lidské bytosti začít?
„Musíme si ještě více hledět kořenů: prarodičů, starých. Vytvářet mezi sebou
opravdové bratrství. Ukládat si do paměti tuto obtížnou zkušenost, kterou prožíváme
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všichni společně. A jít kupředu s nadějí, která nikdy neklame. Toto jsou klíčová slova
nového začátku: kořeny, paměť, bratrství a naděje.“
Z telefonického rozhovoru redaktora italského deníku La Stampa s papežem ze dne 16.3.2020

Modlitba
Hospodine,
dobrý
Bože,
obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme
nejen
svou
omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme,
že ty jsi všemohoucí. Ty jediný
jsi Pán.
Jen tobě patří všechna moc
a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých
práv a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme
na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme
znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony
a antikoncepcí, chovali se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony
i pravidla myšlení. Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je
už jen naše nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.
Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, že v zemích bez deště je hlad
a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby
byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost
a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost
manželským slibům, práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, na jistotu
domova a zdravé morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct špatného
příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, milionům počatých dětí jsme nedovolili
se narodit a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy,
zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.
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Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej nám
znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda,
Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit
tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe
nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby
v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen.
Jan Graubner

Dopis kardinála Duky dětem a studentům
Milé děti, žáci, žákyně, studenti a studentky,
píši vám tento dopis, protože myslím, že je to
důležité. Budu rád, když si ho přečtete a budete
o něm přemýšlet.
Před několika týdny se změnily naše životy ze dne
na den. Nikdo to nečekal, nikdo na to nebyl ani
v nejmenším připravený. Byli jsme zvyklí, že žijeme
v bezpečné a svobodné době.
Že můžeme chodit, kam chceme, a můžeme se vídat s lidmi, které máme rádi,
kdykoliv na to máme chuť. Že můžeme libovolně cestovat. I když se vám třeba často
nelíbilo, že od pondělí do pátku musíte do školy, byla to jistota. Nic z toho najednou
neplatí. Školy jsou zavřené, nesmíte do kina a nemůžete se vídat s kamarády, jak jste
byli zvyklí. Dokonce vám dospělí říkají, že raději nepůjdete ani na návštěvu za dědou
a babičkou, abyste je neohrozili. Venku skoro nikdo nechodí, život jako by zmizel.
Všechno vypadá — zahalené do roušek — strašidelně, pocit jistoty a bezpečí jako by
se vytratil.
Bůh na nás sesílá různé zkoušky. Jsem starý muž a zažil jsem takové životní zkoušky,
o kterých vy se už učíte jen v dějepisu a neumíte si je moc představit. Koronavirus
a jeho šíření je trochu jiný, protože se týká nás všech a je na nás, jak v této zkoušce
obstojíme všichni společně. Každý z nás máme svou velkou roli a je důležité, jak se
k ní postavíme. Zvládnutí situace není v rukou jen naší vlády a státu, našich skvělých
a odvážných doktorů a zdravotníků nebo třeba hasičů, vojáků či policistů. Je v rukou
každého z nás, a tím teď myslím i vás, děti, žáky, studenty.
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Svět se obrátil vzhůru nohama nejen vám, ale i vašim rodičům, prarodičům a
učitelům. Je toho na ně hodně a dělají všechno možné, aby se o vás dobře postarali.
Chtěl bych, abyste si toho všimli. Abyste viděli, co pro vás vaši nejbližší dělají, co se
děje kolem vás a že i vy můžete pomoct. Ted' vidíte lásku, o které mluvil Pán Ježíš, v
pravém slova smyslu v přímém přenosu. Lidé si pomáhají navzájem, šijí roušky,
starším lidem chodí na nákupy. Mladí zdravotníci, často ještě nedostudovaní, jsou
připraveni na okamžik, kdy budou povoláni do služby, aby se mohli starat o nemocné,
skauti pomáhají už od samého počátku.
Možná se zdá, že je to strach, který lidi spojil. Já si to ale nemyslím. Vidím, že to byla
láska, která lidi spojila. Láska k bližnímu, obětavá a maximálně pokorná. Taková, jaká
má být, a která v tom světě před epidemií jako by nebyla tolik vidět.
I vy můžete pomoct a já vás o to prosím. Plňte svoje úkoly na dálku svědomitě.
Poslouchejte svoje rodiče a učitele; věřím tomu, že i těm méně oblíbeným už se po vás
moc stýská a udělali by všechno pro to, abyste mohli zase normálně společně svádět
boj se vzděláním ve třídě. Rodiče se snaží být vám ku pomoci při plnění vašich
školních povinností, ale ani oni nezvládnou všechno. Když budete bez odmlouvání a s
radostí přistupovat k vaší škole na dálku, pomůžete
tak všem a všichni si toho budou moc vážit. Vždyť
vy, děti, jste ti Pánem Ježíšem nejmilovanější a ve
vás je naděje. A jsem přesvědčen, že je mezi vámi
mnoho takových, kteří jednou jako dospělí budete
pomáhat při řešení dalších, jiných těžkých zkoušek,
které přijdou. A k tomu budete potřebovat
vědomosti, znalosti a zkušenosti, které i teď
získáváte tak intenzivním, nezvyklým způsobem při
vyhlášení nouzového stavu.
Na začátku dopisu jsem psal, že „jako by se ztratil
pocit jistoty“. Záměrně jsem použil podmiňovací
způsob, kondicionál, jak se učíte vy větší v českém
jazyce. „Jako by"...
Ve skutečnosti se ale jistota neztratila. Jsem si jist,
že Bůh nás má rád. Že i tato zkouška má svůj důvod. Nevím, možná se má ukázat, že i
mobily, tablety a komunikace na dálku, všechno, co vaši rodiče nemají rádi a my staří
tornu tolik nerozumíme, má svou světlou stránku a může nás posunout dál. Možná se
má ukázat, že umělá inteligence pro lidstvo nemusí být hrozbou, ale naopak nám
pomůže přežít, či vyvarovat se nemoci, třeba díky chytré karanténě. Anebo třeba jen
Bůh viděl, že je načase, abychom se zklidnili, začali v tichosti svých duší přemýšlet a
našli k němu zpět tu správnou cestu, cestu lásky a pokory.
Vám dětem moc děkuji, že se učíte a pomáháte svým rodičům a učitelům. Že jim
dáváte radost a smysl všechno zvládnout. Vážím si toho.
Myslím na vás a vám všem, vašim rodičům, prarodičům, blízkým, přátelům, učitelům,
kamarádům a všem lidem vyprošuji Boží milost.
kardinál Dominik Duka OP arcibiskup pražský a primas český
-7-

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

Nouzový stav
Ani v nejdivnějších snech by zřejmě nikoho z nás nenapadlo, co všechno se může udát
během jednoho měsíce, jak moc to ovlivní a změní naše životy; jisté však je, že
zpočátku nepřikládal zprávám o novém viru téměř nikdo velkou váhu.
Na přelomu února a března nás čekala pouť do Svaté země (píší o ní ve farním listu
manželé Šenovští), takže jsme spíš všichni s lehkými obavami sledovali, zda vůbec
odletíme. Silným zážitkem bylo odbavení na letišti ve Vídni, kde si mě a kamarádku
(maminku tří dětí) - šly jsme z naší skupiny jako poslední - z neznámých důvodů
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vyhlédli a identifikovali zřejmě jako podezřelé pasažérky, a po zdlouhavém vstupním
pohovoru (s tlumočnicí) následovala kompletní speciální prohlídka veškerých
příručních zavazadel včetně doma důkladně zabalených velkých kufrů. Věci byly
zpřeházené, ale nic se neztratilo; ani valašský lék, který byl uveden přímo v pokynech
na cestu, a který jsme proto pravidelně důsledně konzumovali, abychom tak předešli
možné nákaze nejen virem.
V Izraeli jsme strávili krásný týden a všem bych přála pouť na tato místa zažít
a prožít. Den po našem návratu se pro turisty uzavřel Betlém a po několika dnech už
byl vyhlášen zákaz konání veřejných bohoslužeb i v kostelích v Jeruzalémě, Jerichu,
atd…, prostě na místech, která jsme krátce předtím navštívili. S ohledem
na současnou situaci bude ale zřejmě pěkně dlouho trvat, než se znovu obnoví
turistický ruch, poutnictví a kdoví, jaká bezpečnostní opatření to s sebou ponese.
Díky pandemii virové choroby COVID-19, která nabrala na síle, tak dojmy z pouti
nestačily ani odeznít. Den po dni jsme
mohli sledovat, jak pod vlivem událostí
ve světě, především v Itálii, přicházíme
o všechny dosavadní jistoty…zůstává
snad jediná - že slunce ráno vyjde a večer
zapadne…, a to naštěstí v posledních
dnech svítí docela dost, což má jistě
zvláště nyní blahodárný vliv na
psychickou pohodu lidí.
Usnesení, opatření a nařízení všeho druhu postupně výrazně omezila veškeré dění
v naší zemi. Nikdy by nás zřejmě nenapadlo, že by v dnešní době mohlo postupně
současně dojít k plošnému uzavření škol a školek, obchodů, služeb, hospod, uzavření
hranic, uzavření kostelů ve smyslu konání veřejných bohoslužeb, také omezení
volného pohybu osob a povinnému nošení roušek! A nezbývá nám nic jiného, než toto
všechno vydržet a strpět v zájmu ochrany zdraví, věřit, že krizový štáb země ví, co
dělá, s celou touto neznámou situací, o které ani nevíme, jak dlouho bude trvat, se
nějak popasovat a zároveň si uchovat duševní zdraví.
Jak moc stoupla počítačová gramotnost učitelů během posledních 14 dní, by mohli
vypovědět pouze oni sami. Člověk se nestačí divit, kolik nových možností a nápadů,
jak vyučovat a učit mimo školní třídu, učitelé objevili a začali realizovat, a děti velice
rychle pochopily, že jim nezačaly prázdniny, ale nastala domácí škola. Některé děti si
již vyzkoušely, že formou videohovoru přes mobilní telefon lze uskutečnit třeba
i hodiny hry na hudební nástroj. Zřejmě nejvíce náročná je tato situace pro rodiče více
dětí, kteří pracují z domu nebo např. matky samoživitelky, kterým po návratu z práce,
obtěžkaným taškou s nákupem, začíná druhá směna; navíc v případě, že jejich dětem
škola moc nejde, jim nezbývá nic jiného, než si učivo nejprve nastudovat.
Zajímavé také bude, jak velké městské školy provedou zápisy do 1. tříd bez
přítomnosti dětí (na vesnicích přece jenom učitelé místní děti znají) a člověk by
nechtěl být v roli žáků připravujících se na přijímací zkoušky na střední a vysoké
školy či v roli maturantů (i když ti si možná přejí, aby škola zahájila vyučování
až po 1.6.2020 a letos by se tak maturity vůbec nekonaly).
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Omezení pohybu nás uzavřelo do našich domovů a jistě je to nezvyklá situace pro celé
rodiny, které se jindy běžně společně sešly jen na pár hodin, a nyní spolu musí trávit
nejen celé dny, ale i týdny… Co to udělá s mezilidskými vztahy, to ukáže čas; záleží
na toleranci, trpělivosti a vzájemném porozumění všech zúčastněných. Když už bude
doma hrozit nebo přímo zavládne ponorková nemoc, máme naštěstí vždycky možnost
vyrazit do rozkvétající jarní přírody (jaká je to výhoda proti městu) a vyčistit si hlavu
na čerstvém vzduchu. Pobyt a pohyb venku je také dobrou prevencí proti tloustnutí.
Z vlastní zkušenosti vím, že v krizových situacích člověk uspokojuje především
biologické potřeby (hlad jídlem) a má tendenci nepohodu zajídat, případně si dělat
zásoby... Při množství negativních zpráv, které se na nás denně valí ze všech médií
a omezení pohybu na delší dobu tak reálně hrozí, že z „karantény“ vyjdeme o pár kilo
těžší.
Omezení chodu ekonomiky začíná dopadat na řadu firem, živnostníků a převážně
i žen, které musely zůstat doma s dětmi a čím déle bude celá tato situace trvat, tím
větší s sebou přinese možné oprávněné obavy o ztrátu zaměstnání, ztrátu zakázek
a finanční nejistotu či existenční problémy pro celé rodiny.
Současný stav je jistě nejnáročnějším pracovním obdobím pro všechny zdravotníky,
příslušníky bezpečnostních složek, prodavače, atd…kteří slouží v tzv. 1. linii, a to
i s ohledem na pracovní vypětí a velké riziko nákazy jich samých, ale i jejich rodin.
Sami jistě pociťujeme, že nám chybí setkávání s blízkými lidmi, přímý kontakt
s rodinnými příslušníky, přáteli a snažíme se to řešit alespoň prostřednictvím
sociálních sítí nebo telefonů. Potěší i černý humor v podobě fotografie, obrázku
či videa parodující současnou situaci. Zároveň zjišťujeme, bez čeho všeho se musíme
a dokážeme obejít.
Mnoha pacientům či lidem v domovech pro seniory však díky jejich nemohoucnosti
není možné ani zavolat. Jak těžce musí tuto izolaci a osamění prožívat, když jsou
v těchto zařízeních již 2 měsíce zakázány návštěvy. O to víc je náročnější i práce
ošetřujícího personálu, který je pro tyto lidi jediným spojením s okolním světem.
V nouzovém stavu se také ukázalo, jak se naše společnost dokáže semknout
a fungovat v krizové situaci. Firmy a vědecké instituce ze dne na den zareagovaly
na vzniklý nedostatek veškerých ochranných prostředků a začínají vyvíjet, vyrábět,
měnit dosavadní sortiment a mnohé své výrobky darovaly či poskytly za cenu
výrobních nákladů. Vlna dobrovolnictví, solidarity a pomoci všeho druhu od hlídání,
vyučování, provádění a roznosu nákupů, šití roušek, atd… přichází nejen od lidí, kteří
se třeba najednou ocitli bez práce či od studentů, kterým zavřeli školy, ale od všech
ostatních, kteří prostě chtějí pomáhat druhým. A to je dobrá zpráva!
A konečně, prožíváme dobu postní, letos tedy velmi zvláštní. (A neméně zvláštní
budou také blížící se Velikonoce).
Mnozí si dali postní předsevzetí (alkohol, kafe, cigarety, atd.), a najednou přišel půst
zcela jiného druhu; nejprve omezení počtu účastníků na 100, pak 30, až nakonec
zákaz veřejných bohoslužeb, zrušení veškerých pravidelných církevních akcí a aktivit,
pobožností, možnost konání pohřbů pouze v úzkém rodinném kruhu... Vede nás to
jistě k hlubokému zamyšlení o naší víře, vztahu k církvi, k místní církvi, v rámci které
jsme se pravidelně účastnili bohoslužeb, o prožívání neděle, prožívání víry v rodině,
o tom, zda a jak jsme využívali příležitostí, abychom mohli dobře prožít mši svatou,
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např. i ve všední den, o našem vztahu k modlitbě, atd. A padne také myšlenka, kolik
lidí se nakonec vrátí do kostelních lavic…
V této situaci nabízí mnoho farností online přenos bohoslužeb, společných modliteb
a nezastupitelné místo (hlavně pro starší a nemocné bez přístupu k internetu) mají také
naše křesťanská média – Radio Proglas a TV NOE, která v nastalé situaci změnila
vysílací schéma a mimo jiného denně vysílají živé přenosy mší svatých. Tato média
žijí především z darů svých posluchačů a diváků, proto bych chtěla vybídnout ty, kteří
je sledují, aby toto jejich dobré dílo finančně podpořili. (Čísla bankovních účtů:
TV NOE: 6100000961/8040, Radio Proglas: 4200043003/5500)
(Občané ze Slopného, kteří chtějí přispět na TV NOE nebo Radio Proglas mohou své
příspěvky
jako
obvykle
předat
paní
Jarmile
Váňové
st.,
a to do 14 dní po zrušení opatření o omezení pohybu osob. Peníze budou poté
odeslány hromadným darem s následným rozpisem dle jednotlivých dárců.)
připravila Jarmila Váňová
Prožíváme duchovní cvičení, o kterém nevíme,
jak dlouho bude trvat.
Musíme se zříkat mnoha věcí, zříkejme se jich
z LÁSKY k Bohu, k lidem, nabídněme to Bohu
jako DAR.
Prožíváme samotu; uvědomme si, nejsme sami,
Bůh je s námi; dejme Bohu prostor, aby k nám
mohl mluvit.
A kdyby náhodou přišel kříž, nesme ho
s vědomím, že je to JEŽÍŠŮV KŘÍŽ.
Ať
toto
mimořádné
duchovní
cvičení
přinese mimořádné duchovní dary!
(myšlenek Jana Graubnera)

Roušky
Troufám si tvrdit, že s pravděpodobností hraničící s jistotou, se slovem a symbolem
roku 2020 stane ROUŠKA/ROUŠKY. Jestli jsme se dosud s těmito ochrannými
prostředky setkali pouze v ordinacích nebo při provádění prašných stavebních prací,
v současné době bez nich prostě nesmíme vyrazit na veřejnost a jsme nuceni je nosit
i v zaměstnání.
Díky tristnímu stavu zásob ochranných pomůcek, stoupajícímu počtu nakažených
a nutnosti chránit sebe i ostatní, se tak celý národ pustil do vlastní výroby a spontánně
začal šít roušky nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní, kterým se ochranných
prostředků nedostávalo.
Ze dne na den vznikly návody, střihy a videa, jak co nejrychleji a nejlépe ušít roušku.
Roušky začaly šít maminky na mateřské, ženy na OČR, krejčové v divadlech,
seniorky, vietnamská komunita a dokonce i vězni. Tuším, že každý, kdo má doma šicí
stroj, ho v březnu určitě použil. Zásoby látek, nití, nejrůznějších gumiček, šňůrek
a provázků pod rukama šikovných švadlen zmizely tak rychle, že na tuto situaci
musela zareagovat vláda a zrušit zákaz prodeje v galanteriích. Bylo až tragikomické
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sledovat, že páteří naší ekonomiky se staly tržby galanterií, prodej šicích strojů
a práce žen všech věkových kategorií. (Šicích strojů se podle e-shopů prodalo během
jednoho dne tolik, jako jindy za pět měsíců.)
Samotný vývoj kolem roušek bych v čase popsala asi jako: Blázni v rouškách…Nikdy
bych s rouškou ven nevyšel, vypadal bych jak blbec…Snad jen v nejnutnějším případě
bych ven vyšel s rouškou…Když to bude potřeba, nasadím si roušku…Normální je
nosit roušku…Bez roušky už bych ven ani nevyšel; chráním sebe i ostatní...(Roušku
už nikdy nesundám…)
Přestože si člověk rozumem zdůvodní, že je v současné situaci nutné chránit sebe
i ostatní, jaksi si těžko zvyká na striktně danou
povinnost roušku nosit.
Z roušky se během krátké doby stal módní
doplněk. Klasické bílé, černé, prostě
jednobarevné, nahrazují i barevné, vzorované,
sladěné k dalšímu oblečení… Člověk se až
neubrání pocitu sledovat, s jakouže rouškou
dnes vystoupí před kamery naši politici,
reportéři nebo moderátoři… Někteří už odložili
kravaty a roušku sladili s kapesníčkem na klopě
saka.
Postupně se také dovídáme, že na barvě roušky vlastně záleží; jakási vědma a kartářka
totiž dnes v článku na internetu přímo tvrdí, že barva vaší roušky – „masky“ může
ostatním prozradit vaše momentální rozpoložení či naznačit, čeho se bojíte...
Další k opatření chránit si obličej přistoupili alternativním způsobem a vyrobili si
ochranný prostředek z PET lahve, ze sáčku do vysavače, anebo používají přímo
plynovou masku. Když zlínským Kauflandem kráčel rychlým krokem mladý muž
s plynovou maskou na obličeji, vybavila jsem si po prvotním šoku branná cvičení,
která jsme pravidelně absolvovali na základní škole…předcházelo jim měření obličeje
pro určení velikosti masky speciálním přístrojem, a pak samotné poplachy, při kterých
jsme se v teplákových soupravách a neprodyšných pláštěnkách, se sáčky na rukou
a nohou a maskách na obličejích přesunovali do krytu – do sklepa újezdské školy.
A o tom, že nás ani v krizových situacích neopouští humor, svědčí třeba sousoší
T. Bati a J. A. Bati ve zlínském parku, jejichž obličeje jsou už několik dní také
opatřeny ochrannými rouškami.
Tipuju, že selfie nebo fotografie s rouškou jsou uloženy v mnoha mobilních
telefonech jako památka na toto zvláštní období. Roušky ve spojení s brýlemi
a čepicemi snadno způsobí vtipné situace u regálů se zeleninou: „Ahoj“, „Dobrý
den... jo ahoj, to jsi ty?...“ Také doufám, že některý z politiků brzy pocítí nutnost
nechat si upravit vlasy, aby pochopil, že podobné pocity má i několik dalších milionů
lidí, a že je nutné, co nejdřív znovuotevřít holičství a kadeřnictví; jinak se totiž
v kombinaci s rouškami za pár týdnů skutečně přestaneme poznávat (strojek na vlasy
je až krajní řešení).
Přeju nám všem, abychom mohli ROUŠKY už brzy odložit…
Jarmila Váňová
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POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ
26. 2. – 4. 3. 2020
Na přelomu měsíce února a března jsme se stali na několik dní poutníky do Svaté
země a rádi bychom se s vámi podělili o naše poznatky a zážitky.
Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že se vydám na pouť do Svaté země, nebylo to mým
snem. Jsem povahy spíše bojácné, cizí jazyk moc neovládám, let letadlem
nevyhledávám a po dobrodružství netoužím, zvláště v této nejisté době. Překvapil mě
manžel, který přišel s myšlenkou, že si k šedesátinám přeje navštívit Svatou zem
a farnost Luhačovice v brzké době pouť organizuje. V první moment jsem tuto
myšlenku úplně zavrhla, ale co by neudělala milující manželka pro svého muže.
Úvodní setkání poutníků proběhlo v neděli 9. února v Luhačovicích. První pohledy,
zda někoho znám a kdo všechno se na tuto pouť chystá. A také asi i uklidnění – jede
otec Hubert, manželé Šůstkovi, dvě sestřičky, které znám z dřívější doby, dvě holky
ze Slopného, mladí i starší, dokonce i senioři, tak snad to půjde.
První den pouti – Popeleční středa. Začínáme na tom nejsprávnějším místě – v kostele
Svaté rodiny v Luhačovicích, kde otec Hubert slouží prosebnou mši svatou a uděluje
nám popelec a požehnání na cestu. 45 poutníků odjíždí do Bratislavy, kde se k nám
přidává dalších 10 účastníků, mezi nimiž je i otec Miroslav Pohár, farář
řeckokatolické farnosti Sečovce, který je naším průvodcem. Společně míříme do
Vídně, kde zvládáme všechny důležité formality odbavení na letišti a po klidném letu
přistáváme v Tel Avivu asi hodinu po půlnoci. Čeká nás další přesun, teď už
autobusem, do Betléma, do hotelu Star, kde asi kolem třetí hodiny ranní uléháme.
Druhý den pouti – čtvrtek. Vítá nás krásný, slunečný den a pohled na Betlém
z restaurace našeho hotelu je nádherný. Dopoledne jsme strávili prohlídkou památníku
holokaustu Jad vašem, což doslova znamená „památník a jméno“ nebo také „ruka
a jméno“. Památník byl vybudován na Herzlově hoře severně od města Jeruzaléma.
K jeho otevření došlo na základě zákona izraelského parlamentu – Knesetu.
Posláním památníku je uctít památku 6 milionů Židů, kteří byli zavražděni v období
nacismu. Zároveň také dokumentuje historii židovského národa během holocaustu.
K těmto účelům slouží knihovna a rozsáhlý archiv, který je jedním
z nejobsáhlejších archivů dokumentů o holocaustu na světě. Je v něm nashromážděno
více než 62 miliónu stran dokumentů, přes 267 tisíc fotografií a několik dalších
tisícovek dokumentárních filmů. Knihovna zase
uchovává přes 86 000 knih a téměř 4 000 periodik.
Nachází se zde díla napsaná v nejrůznějších světových
jazycích. Nejvíce jsou zastoupena díla v němčině,
angličtině a hebrejštině, ale najdete zde také řadu
francouzských, polských, ruských a jidiš knih.
V neposlední řadě se památník snaží předat odkaz
holocaustu dalším generacím.
Odpoledne jsme navštívili horu Sion, která je jedním
z nejposvátnějších míst v Jeruzalémě – místo poslední
večeře Páně, nachází se zde kostel Zesnutí Panny Marie a také hrob izraelského krále
Davida.
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Každý den jsme slavili mši svatou a ta dnešní byla v kostele sv. Petra in Gallicantu
(U kokrhání kohouta). Den jsme zakončili večerní vycházkou k bazilice Narození,
i když jsme trošku bloudili v uličkách Betléma.
Třetí den pouti – pátek. Někteří poutníci si
přivstali a vydali se na ranní chvály,
na pátou hodinu ranní do baziliky Narození
Páně. Pro všechny tento den začal netradičně a
to nákupem upomínkových předmětů. Otec
Miroslav velmi dobře zná zdejší poměry a ví,
kde se dá dobře nakupovat a to za poloviční
cenu. Ale není to jednoduché vybrat z velké
nabídky, na nikoho nezapomenout a nevydat se
ze všech peněz, vždyť do konce pouti je ještě daleko. Přesouváme se na Pole pastýřů,
kde nejdříve slavíme mši svatou – venku je příjemné jarní počasí a my zpíváme
vánoční koledy jak v češtině, tak ve slovenštině. Je to zvláštní pocit, který je ještě
umocněn krásným výhledem do okolí. Další naší zastávkou je bazilika Narození Páně.
Chrám Narození Páně postavila nad jeskyní, v níž se narodil Ježíš Kristus, v letech
327 až 333 byzantská císařovna Helena. Dnešní podobu získala bazilika, která je
jedním z nejstarších křesťanských kostelů na světě, v 6. století za císaře Justiniána. Do
baziliky, postavené v románském slohu s pěti uličkami, tvořenými 40 korintskými
sloupy, a mozaikami, se vstupuje Dveřmi pokory, které jsou vysoké asi jen 140 cm.
Bránily tak muslimům, kteří vjížděli do křesťanských kostelů na koních, znesvětit
chrám a vstupujícího poutníka donutily pokorně sklonit hlavu. Za oltářem se nachází
točité schodiště, které vede do jeskyně, v níž Panna Marie porodila Ježíše. Jeskyně,
dlouhá asi 12 m a široká 3 m, je osvětlována množstvím olejových lamp. Místo
narození, které se nachází pod oltářem na mramorové desce, je označeno čtrnácticípou
stříbrnou hvězdou a latinským nápisem: „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus
est“ – Zde se z Panny Marie narodil Ježíš Kristus. Další oltář stojí na místě, kde podle
tradice stály jesle, do nichž Panna Marie položila Ježíše. Chrám společně spravují tři
církve: římskokatolická, řecká pravoslavná a arménská. Podle slov otce Miroslava
jsme měli velké štěstí, protože zde téměř nikdo nebyl a my jsme se mohli v klidu
sklonit a uctít toto místo. Nedaleko baziliky Narození je malý kostelík, který se
nazývá „Mléčná jeskyně“. Tento název má původ v legendě, že právě na tomto místě
se Panna Maria schovala při útěku do Egypta. Zde kojila své Dítě a kapka mléka padla
na skálu. V tom okamžiku celá jeskyně zbělela. Toto místo je cílem poutí žen a matek,
které prosí za své mateřství, za své děti a prosí také o děti.
Čtvrtý den pouti – sobota. Ranní přesun do Galileje a návštěva Eliášovy jeskyně,
místa úcty Panny Marie Karmelské. Karmel je jméno pohoří, které se tyčí téměř 600
metrů nad mořem, několik kilometrů od izraelského přístavu Haifa. V Bibli je
symbolem krásy a kypícího života. Dostáváme se do časové tísně a taxíky se
přesouváme na horu Tábor, kde máme na 11 hodin domluvenou mši svatou. Na mši
nám zůstane pouze půl hodiny, tak ji někteří poutníci pojmenovali slovem mšička.
Další zastavení je v Káně Galilejské, což je místo prvního zázraku Pána Ježíše a kde
mají manželé příležitost obnovit své manželské sliby. Určitě slavnostní chvíle, zvláště
pro ty, kteří tuto pouť mají jako oslavu výročí své svatby. Přesouváme se do Nazareta
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a navštěvujeme baziliku Zvěstování. Bazilika Zvěstování byla postavena na místě
dvou dřívějších kostelů, jednoho křižáckého a jednoho byzantského, mezi lety 1960 –
1969. Slavnostní svěcení se konalo už roku 1964. Moderní tvář kostela má údajně
oslovit všechny věřící bez ohledu na to,
odkud přicházejí. Baziliku zdobí prvky
z litého betonu a mozaikové panely, mnohé
z nich věnovaly katolické církve z celého
světa. Jednou z mozaik zdobících tuto
baziliku je i skleněná mozaika Zvěstování,
jejímž autorem je český umělec Antonín
Klouda. Součástí svatostánku je tzv. jeskyně
Zvěstování v současné kryptě, na jejímž místě
stával Mariin dům. V této části lze spatřit i
zbytky předchozích kostelů. Poslední
navštívenou památkou je kostel sv. Josefa, kde obětní stůl je darem moravských
poutníků. Večer prší, chvílemi přímo leje, ale někteří se ještě vydávají na večerní
procesí v bazilice Zvěstování.
Pátý den pouti – neděle. Vítá nás svěží ráno a přesunujeme se na břeh Genezaretského
jezera, kde je slavena mše svatá. Někdy bývá jezero označováno za Galilejské,
Tiberiadské či Kineretské a slouží jako hlavní zdroj pitné vody pro celý stát. Leží 212
metrů pod hladinou moře a je tak nejníže položeným sladkovodním jezerem na světě.
Na břehu jezera se uskutečnilo mnohé – zde Ježíš povolal své budoucí apoštoly od
rybářských sítí, zde utišil bouři na jezeře, zde uskutečnil zázračný rybolov, zde chodil
po hladině a zachránil pochybujícího a tonoucího Petra … Další zastávkou je
Kafarnaum, kde obdivujeme synagogu a kostel sv. Petra, který byl postaven v roce
1990 nad původním domem sv. Petra. Podlaha domu je skleněná, aby bylo vidět do
vykopávek původního domu. Od břehů Genezaretského jezera se pozvolna vine Hora
Blahoslavenství, kde podle staré beduínské tradice na tomto místě Ježíš vyslovil svá
blahoslavenství. Mělo to být pod třemi terebinty, ale je zde už pouze jeden strom,
který se nazývá řečík terebintový. Odpoledne někteří využili k projížďce po
Genezaretském jezeře. Samotné jezero leží v izraelském Severním distriktu v blízkosti
Golanských výšin. Má rozměry 21 x 9 kilometrů, je napájeno řekou Jordán, která z něj
na druhé straně také vytéká, a částečně i podzemními prameny. Největší hloubka,
která zde byla naměřena, je 43 metrů. Zde se spojily dva zajímavé momenty – hlavou
se vám honí historie a za znění naší státní hymny stoupá na stožár česká vlajka.
Přesunujeme se do Magdaly a pochutnáváme si na rybě sv. Petra. Je neděle a tak o
pěkné zážitky není nouze. Tím dalším je obnova křestních slibů v řece Jordán. Jordán,
největší, nejdelší a nejvodnatější řeka Izraele, ale je to spíše plynoucí říčka, o jejíž
čistotě se dá pochybovat. Jordán není pojmem kvůli své velikosti, je to řeka posvěcená
událostmi spásy, řeka, která nám prozrazuje mnoho o našich kulturních kořenech.
„Když se dotýkáme kalného Jordánu, napadne nás, co špíny už proteklo našimi
myšlenkami a slovy … Jak jsme se už mnohokrát dušovali, že toto už nikdy! Vždyť mi
bychom mohli stále znovu vstupovat do této vody a znovu se omývat, znovu začínat“.
Čeká nás zpáteční cesta do Betléma, při které někteří podřimují, jiní se modlí večerní
chvály.
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Šestý den pouti – pondělí. Celý den v Jeruzalémě, kde se nás velmi intenzivně dotýká
historie tohoto místa. Jeruzalém je rozdělen na čtyři čtvrti – židovskou, křesťanskou,
muslimskou a arménskou. Z rána navštěvujeme kostel sv. Anny a pak se vydáváme
k pevnosti Antonia, v jejíž blízkosti začíná Via Dolorosa (cesta utrpení či křížová
cesta). Pevnost nechal vybudovat Herodes Veliký roku 36 před Kristem. Křížová cesta
vede uličkami Jeruzaléma, je dlouhá asi 1,5 km a přivádí poutníky až do baziliky
Božího hrobu, kde jsou její zbývající zastavení. My se modlíme křížovou cestu, pod
vedením otce Huberta, na jednom místě a teprve po jejím skončení se proplétáme
úzkými uličkami, obklopeni stánky s náboženskými a jinými předměty až k bazilice.
Odměnou je nám mše svatá v kapli baziliky a posléze prohlídla baziliky, uctění
Božího hrobu a zastávka na Golgotě, místě Ježíšovy smrti. Zde máme čas a prostor na
ztišení, osobní modlitbu a prosby, které jako správní poutníci zde odevzdáváme,
hlavně za ty, kterým jsme to slíbili. Odpoledne jsme prožili na Olivové hoře a
v Getsemanské zahradě. Olivová hora nebo Olivetská hora je vrch ve východním
Jeruzalémě. Je pojmenovaný podle olivovníků, které na něm rostou. Vrchol Olivetské
hory je tvořen třemi pahorky. Na úpatí vrchu se nachází Getsemanská zahrada, ve
které se Ježíš Kristus modlil před svým ukřižováním. Symbolem Getsemanské
zahrady je Kostel Všech národů známý
také pod názvem Kostel Utrpení. Na
svahu Olivové hory se nachází rozsáhlý
židovský hřbitov. Židé totiž věří pověsti,
podle které má z Olivetské hory sestoupit
Mesiáš do Jeruzaléma, založit stát
Izraelský a spasit všechny Židy. A tak jsou
Židé přesvědčeni, že když budou pohřbeni
na svahu Olivetské hory, budou spaseni
jako první. Na tomto místě naší pouti nás
„dohnal“ zákeřný koronavir (je pondělí 2. března), kterého jsme do této chvíle
vytěsnili ze svých myšlenek. Izraelská letecká společnost zrušila lety do Vídně,
naštěstí je náš odlet přesměrován do Prahy, musíme se rozdělit na dvě skupiny a ještě
se mění čas odletu. V prvním okamžiku asi trochu šok, překvapení, ale během chvilky
jsme rozděleni na skupinky 28 a 26 a zůstává poslední 55. poutník – otec Miroslav,
který se bude vracet samostatně. Naše pouť ještě nekončí, tak si ji nenecháme pokazit,
i když určitá nejistota se projevuje.
Sedmý den pouti – úterý. Je potřeba zapomenout na virovou nákazu, ať si můžeme
užít další den naší poutě – nepředpokládám, že bych tato místa ještě jednou navštívila,
to raději pošlu naše děti. Poslední společná mše svatá v Betánii, návštěva Lazarova
hrobu a úchvatný přejezd Judskou pouští do Jericha. Judská poušť se nachází na
východě Izraele a to mezi Judskými horami a Mrtvým mořem. Má rozlohu jen asi
1500 km2 a řadí se tak k malým pouštím, ale nalezneme zde mnoho fascinujících
přírodních rezervací, historických památek a klášterů. Poušť je také protkána několika
řekami, které v kamenité poušti vyčarovaly rozmanité kaňony. I přesto, že se Judská
poušť rozkládá blízko Jeruzaléma, je relativně málo obydlená. Část Judské pouště
obývají beduíni – jsou to příslušníci arabských nomádských kmenů. Slovo beduín
pochází z arabského „badawí“ což znamená „neusazení“.
- 16 -

Jericho navštívil během svého veřejného působení Pán Ježíš, uzdravil zde slepce a
pobýval v domě celníka Zachea. Nedaleko centra je možné vidět památný strom
(staletou moruši), na který Zacheus vylezl, aby spatřil Ježíše, když městem procházel.
V blízkosti Jericha se také nachází Hora Pokušení (Džebel Karantel), na níž byl
Kristus pokoušen od ďábla. Ke skalní stěně hory je zabudovaný pravoslavný klášter
Sarandarion postavený v 19. století. Na horu Pokušení vede lanová dráha, ale její
výšku může návštěvník dobře vidět i zezdola. Zde máme příležitost dokoupit „vítané“
a utratit poslední dolary za kosmetiku z mrtvého moře. Na toto místo právě odjíždíme
– je krásné, teplé počasí, poprvé v tomto roce oblékáme plavky a postupně se
ponořujeme do Mrtvého moře a natíráme se „léčebným“ bahnem. Asi dvouhodinový
pocit blaha a odpočinku, paráda, moře je opravdu slané a nadnáší. Tento den končíme
u Zdi nářků, která je posvátným místem židovských věřících, kteří se zde chodí po
tisíciletí modlit. Zeď nářků je vysoká 19 metrů
a dlouhá 57 metrů. Je rozdělena na mužskou a
ženskou sekci V jejich spárách se nachází
tisíce papírků, na kterých lidé vyjadřují svá
přání a modlitby. Toto je poslední navštívená
památka naší pouti. Odtud odjíždíme směr
hotel, večeře, požehnání koupených dárků,
předání emailových adres a dalších kontaktů,
foto, balení věcí.
Osmý den pouti – středa. Pro 28 poutníků velmi
brzký budíček, hned ve 3 hodiny ráno a o půl čtvrté odjezd směr letiště. Absolvujeme
všechny nutné kroky a 7.25 hodin odlétáme směr Praha. Je krásné počasí s pěknými
výhledy a naše myšlenky se už ubírají k těm, kteří na nás doma čekají. Let je klidný,
cesta z Prahy do Luhačovic také a naše poslední „Děkujeme, mějte se pěkně, ozvěte
se“, zní u kostela Svaté rodiny a pak už jen cesta do našich domovů.
Mám ještě další myšlenky, ale už nechávám prostor pro svého muže, kterému děkuji
za pozvání na tuto krásnou pouť.
Jistě jste postřehli, že manželka zde celou dobu popisuje cesty nás poutníků. Ani
zmínka o turistech či turistických atrakcích, přestože jak stát Izrael, tak i Palestina
uvádějí příjmy z turistiky jako skoro zásadní. Naše výprava neměla za cíl obdivovat
architekturu, zkoumat místní zvyky, restaurace…., chtěli jsme se dotknout míst, kde
se před tisíci lety rodila v bolestech naše spása. Této milosti se nám v hojné míře
dostalo. Díky skvělé partě stejně naladěných poutníků, ale především díky
charizmatickému, skvěle připravenému a znalému otci Miroslavovi. Chtěl jsem poznat
místa, o kterých se pravidelně každoročně čtou úryvky z evangelistů, které si
představujeme při rozjímání tajemství růžence, při zastaveních křížové cesty.
A právě tak otec Miroslav postavil program pouti. Úryvky z textů četl nejenom při
každodenní mši svaté, ale i při jednotlivých zastávkách na cestě. Tyto texty navíc
doplnil i výkladem místopisu a dalších souvislostí. Snažil jsem se dělat i poznámky,
ale nedalo se stíhat. Nicméně říkám si, i kdybych si zapamatoval jenom malou část, je
obrovským obohacením. Samozřejmě, že realita byla naprosto odlišná od představ.
Jordán není široká řeka – svými zákoutími možná lze v horním toku přirovnat
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k Moravě někde u Hanušovic a dále místo aby mohutněl, jako každá „normální“ řeka,
tak se ztrácí, protože odběr vody na zavlažování je velký. Judská poušť nenaplňuje
moji představu vyprahlé písčité Sahary, ale je to drsně krásná krajina, zvláště teď, kdy
končilo období dešťů – nicméně žít bych zde asi nedokázal. Podobně Golgota není
strmá kamenitá hora, nebo asi je, ale zcela zastavěná, a myslím správně, nad místem
ukřižování i Božího hrobu stojí chrám. Přesto, že všude byly spousty lidí z celého
světa – poutníci i turisté, měli jsme pocit vzácného klidu, pohody a věřím, že i Božího
doteku.
Překvapilo mě, že kaple či chrámy byly připraveny pro sloužení bohoslužeb s texty i
v češtině či slovenštině a stejně jako doma při nedělní mši svaté (zde byla naše každá
nedělní) jsme přispěli ve sbírce svými dolary místním křesťanům na jejich péči o tato
posvátná místa. Křesťané to mají zde velmi těžké. Jsou v malé menšině a jak
židovské, tak i muslimské obyvatelstvo je upozaďuje. Ano. Měla by zde být i zmínka
o relativně uniformní, ale krásné architektuře z bílého vápence, o neustále troubících
automobilech, které snad jezdí s minimem pravidel silničního provozu, jsou většinou
řízeny klidnými a pohodovými řidiči a velmi často řidičkami. O izraelských
vojenských hlídkách, které nám naštěstí přišly spíše formální, jakož i o mnoha dalších
poznáních, především o tom, že zde zdá se panuje jakási relativní shoda a respekt
mezi Izraelci a obyvateli Palestiny, přestože spor např. o západní břeh Jordánu je asi
neřešitelný. Druhý večer po příjezdu proběhlo ve společenské místnosti setkání, kde
jsme se vzájemně představili, protože jsme se zde sešli od Přerova až do Bojkovic a z
okolí Žiliny. Několik poutníků zde bylo opakovaně, ale většina si plnila svůj sen, nebo
dostali pouť coby dárek zpravidla od dětí, zeťů, při příležitosti kmetského jubilea.
Krásný dárek, ale jak manželka dříve napsala, skvělé by to bylo opačně. Vypravit zde
děti, nejlépe v době, kdy přemýšlí o svém směrování, kdy uvažují o pravdách Božích.
Dopřát jim podobný duchovním doprovod jakého se dostalo nám.

Manželé Šenovští
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Z kroniky farnosti Újezd u Val. Klobouk 2003 – 2011
A.D. 2005
Rok 2005 vyhlásil otec arcibiskup Jan Graubner rokem farnosti.
Nový rok začal počasím, o němž by se dalo říci, že je spíše „dušičkové“, nežli zimní.
V prosinci napadlo něco málo sněhu, který stačil roztát ještě dřív, než začaly Vánoce.
Takže po mnoha letech jsme měli vánoční svátky bez sněhového přídělu, a navíc hned
po nich následovalo počasí ještě chmurnější – celé dny mlhy a déšť. Dnes je 12. ledna
a sníh stále nikde. Už se alespoň vyjasnilo. Ráno se teploty pohybují kolem nuly, ale
odpoledne se rtuť teploměru vyšplhá až nad 10°C a někde v Čechách hlásili dokonce
až 18°C. Asi o týden později nastal prudký zlom. Výrazně se ochladilo, začal padat
sníh. Nakonec ho bylo hodně a zima se táhla až do Velikonoc.
Loňské Vánoce byly poznamenány smutnou událostí, která se sice odehrála tisíce
kilometrů od nás – v oblasti jihovýchodní Asie, ale nenechala lhostejnými jak nás, tak
i miliony lidí na celém světě. Na dně Indického oceánu došlo k velmi silnému
zemětřesení, jehož působením se vzedmuly obrovské vlny tsunami, které zasáhly
rozsáhlé pobřeží jihovýchodní Asie, hlavně Indii, a četné ostrovy v této oblasti,
zejména Srí Lanku, Indonésii a další. Některé vlny se dostaly dokonce až do afrického
Somálska. Byla zaplavená a zničená města a vesnice. Miliony lidí přišly o všechno, co
měly. Zahynulo na 200 000 lidí, včetně turistů z celého světa.
Lékaři odhadují, že další desetitisíce zemřou na následky chorob souvisejících s tímto
neštěstím. Katastrofa, jakou nikdo nepamatuje. Tak jak se ze začátku mluvilo a psalo
o obrovském přírodním živlu – ničivých vlnách, tak se vzápětí začaly šířit zprávy
o obrovských vlnách solidarity a soucítění lidí na celém světě. Velmi rychle vznikala
konta charitativních organizací, na která lidé ochotně přispívali, aniž by je k tomu
musel někdo zvlášť vyzývat. V katedrálách i ostatních kostelích celého světa se
konaly zádušní mše. V katedrále svatého Víta v Praze sloužil také náš pan kardinál
Miloslav Vlk spolu s ostatními zástupci křesťanských církví u nás a za účasti
prezidenta a významných představitelů státu mši svatou za ty, kteří se stali oběťmi
tragédie.
Kromě toho, že lidé soukromě posílali peníze na různá konta, proběhly ve všech
našich kostelích sbírky, které byly pak rovněž odeslány na postižené v Asii. Celkem
se sesbíralo více než 50 000,- Kč. V den Zjevení Páně se ve Slopném konala mše
svatá za oběti tragédie.
V neděli 23. ledna se v našem
chrámu
uskutečnil
duchovní
koncert jedné z nejznámějších
moravských cimbálových muzik
Hradišťan, která proslula svým
netradičním repertoárem a širokým
žánrovým záběrem. O koncert byl
nebývalý
zájem,
vstupenky
v hodnotě 100,- Kč byly okamžitě
rozprodány a zdaleka se nedostalo
na všechny zájemce. Výtěžek z koncertu byl věnován postiženým v Asii.
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Pro letošní postní dobu připravil pan kaplan spolu s katechetkami zvláštní úkol pro
celou farnost – osázet Kalvárii. Vyrobili model Kalvárie, a k tomu barevné kytičky.
Pro každou věkovou kategorii byla připravena jiná barva a každá kytička v sobě
ukrývala úkol, který čekal na toho, kdo si ji dobrovolně vzal a po jeho splnění mohl
přispět k okrášlení této tvrdé a nehostinné hory, a tak symbolicky ulehčit Ježíši na
jeho přetěžké cestě.
Hned po prvním týdnu se Kalvárie rozzářila všemi barvami; to vypovídá o tom, že se
do osazování se zapojily nejen děti, které bývají nejvíce nadšeny pro něco nového, ale
i mládež a dospělí. Náročnost úkolu odpovídala věku – u dětí to bylo odříkání si
sladkostí, počítačů, pomoc rodičům apod. Dospělí se museli odříct týden televizi,
cigarety, pomodlit se růženec nebo být laskavější a najít si čas na druhé…
Na Velikonoce už celá Kalvárie zářila květy modliteb, odříkání, pomoci a laskavosti
a bylo krásné, že se k jejímu osázení zapojila celá farnost.
Od začátku roku přicházejí stále častěji zprávy o
zhoršujícím se zdravotním stavu Svatého otce. Dvakrát byl
hospitalizován, ale potíže přetrvávají.
Ve čtvrtek 31. března se dozvídáme, že tento stav se prudce
zhoršil a papež se nachází v kritickém stavu. Na
Svatopetrském náměstí se začínají shromažďovat věřící,
aby ho podpořili svými modlitbami. Svět začíná pociťovat,
že se blíží závěr jeho pozemského života a s obavami
soustředí svou pozornost do Vatikánu. Díky četným
přenosům České televize se s ním můžeme spojit i my.
Svatopetrské náměstí se začíná zaplňovat desetitisíci
věřícími; lidé se za něj začínají modlit na celém světě. Dojemně působí především
záběry z jeho rodného Polska, odkud náš reportér hlásí, že celé Polsko je doslova na
kolenou. Lidé, kterých pod jeho okny neustále přibývá, zůstávají s umírajícím
papežem po celý den i noc i následujícího dne.
2. dubna v sobotu večer očekávání vrcholí. Před desátou přichází smutná zpráva:
Ve 21:37 hodin Svatý otec Jan Pavel II. zemřel.
Tato bolestná událost zasáhla doslova celý svět. Pocity smutku se mísí s pocity
hluboké vděčnosti Bohu za život tohoto velkého muže. Svatého otce milovali nejen
věřící katolíci, ale i lidé z nekatolických církví, vážili si ho muslimové, židé a lidé
vyznávající další náboženství, ale i ti, kteří se za věřící nepovažují vůbec. Je
označován poslem míru, svobody a spravedlnosti. Byl to právě on, kdo se výrazně
zasloužil o překonání komunistických režimů v Evropě, a tedy i u nás. Byl to on, který
svůj život obětoval pomoci slabším, který citlivě vnímal všechny bolesti světa – ať už
jednotlivců nebo celých národů. Přes všechno zlo, které kolem sebe nemohl nevidět,
sázel na to dobré, co v člověku je.
Našlo se samozřejmě mnoho odpůrců, kteří mu během jeho pontifikátu vyčítali, že je
konzervativní, když odmítal umělé oplodnění, potraty, eutanazii, zrušení celibátu,
kněžská svěcení žen… On samozřejmě nebyl konzervativní, on „jenom“ hájil základní
hodnoty křesťanství. Byl neúnavným bojovníkem za lidskou důstojnost
a odpovědnost.
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Svatý otec Jan Pavel II. se navždy zapíše do lidských dějin jako ten, který udělal
vstřícný krok k jiným náboženstvím. Velkým utrpením bylo pro něj rozdělení
křesťanů na katolíky a pravoslavné, proto se mnoho zasazoval o sblížení těchto církví.
Navštívil synagogu i mešitu. Přijímal muslimy, hinduisty i budhisty. Jeho láska
k člověku doslova neznala mezí – ať už se jednalo o „malého bezvýznamného“
človíčka na kterémkoliv místě planety nebo třeba prezidenta země. Dokázal jednat
i s těmi největšími odpůrci církve a zločinci světových rozměrů, jako byl chilský
diktátor Pinochet, palestinský terorista Arafat, kubánský komunistický vůdce Fidel
Castro a další. Našel si i cestu do vězení, aby odpustil tureckému atentátníku Ali
Ağcovi, který na něj střílel v roce 1981 a velmi těžce ho zranil. Velikost jeho
osobnosti se projevila také v tom, že se dokázal omluvit světu za všechny hříchy
a provinění, kterých se církev dopustila v celé své historii. Je třeba podotknout, že při
tomto kroku se nesetkal s úplným pochopením v církvi – některým se to zdálo
až příliš pokorné.
Obrovským fenoménem tohoto papeže byl jeho vztah k mladým lidem. Miloval je
a oni milovali jeho. Neváhali za ním přijíždět stovky kilometrů, zvláště když se
jednalo o celosvětová setkávání mládeže se Svatým otcem, která postupně probíhala
na různých místech světa, ať už v Evropě, Americe, Austrálii nebo třeba na Filipínách.
Nevěřící svět tomu nerozuměl, nechápal, co ti mladí vidí na tom, pro ně už starém
a nemocném člověku. Ani to snad chápat nemohl, když si všímal jenom toho vnějšího,
když přitom neposlouchal jeho moudrá a citlivá slova, plná chápající lásky.
Přijížděli v počtu milionů, aby spolu s ním, dalšími biskupy a kněžími z celého světa,
i se sebou navzájem prožívali setkání, jejichž centrem byl Kristus, ke kterému je Jan
Pavel II. vždycky směřoval. Často je povzbuzoval slovy: „Nebojte se, vy jste
budoucností.“ Mladí vnímali jeho vnitřní krásu a duchovní i duševní svěžest. A také,
a snad především si je získal svou věrohodností – na to jsou oni velmi citliví. Nikdy se
svým ideálům nezpronevěřil.
Svatý otec cestoval nejen na světová setkání s mládeží, přijímal pozvání kamkoliv na
světě. Přijížděl (ač sám později už nemocen a s velkými obtížemi) mezi všechny, kteří
mu byli svěřeni, aby jim pomáhal, povzbuzoval, připomínal křesťanské hodnoty.
Svými nekompromisními zásadami na jedné straně někdy pobuřoval, na druhé si
získával obrovskou úctu a obdiv. Účelem mnoha jeho pastoračních cest byly
kanonizace. Během svého dlouhého pontifikátu – více než 26 let - prohlásil přes 400
osob za svaté. Byl bezesporu největším poutníkem.
Všeobecně známý byl jeho vztah k literatuře, kultuře i ke sportu. Pokud mu to zdraví
alespoň trochu dovolovalo, byl aktivním sportovcem až do vysokého věku.
Pokračování příště

Informace k pořadu mší sv. v Horní Lhotě.
Mše svaté v měsíci dubnu 2020 budou slouženy tak, jak byly zapsány s ohledem
na vzniklé podmínky, omezení či nařízení. Konkrétní časy na jeden týden
dopředu si s každým domlouvá P. Jiří. Ze závažných důvodů je možné požádat o
přeložení mše svaté na pozdější termín.
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MYŠLENKY A MĚSÍC DUBEN
BENEDIKT XVI.

MODLITBA
MATICE CYRILOMETODĚJSKÁ S. R. O. 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Kdo přijme Krista v jeho skutečném Těle a Krvi, nemůže si nechat tento dar
pro sebe.
Církev nalézá v modlitbě vnitřní sílu k hlásání velkých Božích skutků světu
a k svědectví o nich.
Bez modlitby není křesťanský život.
Kristus je klíčem všeho, a jenom když se připojíme na cestě k emauzským
učedníkům, vnikáme do bohatství a krásy Písma svatého.
Ve svých problémech, těžkostech, pokušeních musíme vzývat jméno Pána.
A buďme si jisti, že nás slyší, protože je blízko tomu, kdo jej hledá.
Neztrácejme odvahu, ale běžme s nadšením, a i my dosáhneme cíle života,
Ježíše, našeho Pána.
Tam, kde není adorace, není v první řadě uctíván Bůh, tam nemohou jít
dopředu ani věci člověka.
Člověk žije z modlitby. Potřebuje se modlit, aby žil.
Vstoupí-li Bůh do našeho času, stane se všechen čas větším, širším, bohatším.
Mlčení a rozjímání slouží k tomu, abychom nalezli v rozptýlenosti každého
dne hluboké, nepřetržité spojení s Bohem.
Kdo se modlí, nemaří čas.
Předložte své radosti a svá trápení Kristu, dovolte, aby osvítil svým světlem
vaši mysl a dotkl se svou milostí vašeho srdce.
Když se modlíme, učíme se lépe naslouchat Pánu, protože jenom když
slyšíme Pána a jdeme za jeho hlasem, můžeme nalézt cestu jednoty.
Čím více se necháme liturgií proměňovat v Krista, tím budeme schopnější
proměňovat i svět, budeme vyzařovat Kristovu dobrotu, jeho milosrdenství
a lásku k lidem.
Naše odpověď na Boží lásku má být konkrétní, má se vyjadřovat
opravdovým obrácením k lásce, k odpuštění, k vzájemnému přijetí
a k pozornosti pro potřeby všech.
Eucharistie je motorem veškeré evangelizační činnosti církve, tak jako je
srdce motorem lidského těla.
Četba Písma svatého je modlitba, musí vyvěrat z modlitby a vést k modlitbě.
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18. Všude, kde se nacházíme, potřebujeme se živit Eucharistií.
19. Ježíš zemřel za hříchy všech a touží mít společenství s každým z nás, klepe
na dveře našeho srdce, aby nám daroval svou milost.
20. Když se zastavíme v modlitbě před Ukřižovaným, s pohledem na probodený
bok, nutně v sobě zakusíme radost, že jsme milováni a touhu milovat a stát
se nástrojem milosrdenství a smíření.
21. Otevřete dokořán své srdce Bohu, nechte se překvapit Kristem.
22. Naším cílem je, abychom byli v duši stále spojeni s Bohem a toto spojení aby
proměnilo celou naši bytost.
23. Nechme se nakazit mlčením svatého Josefa. Tolik ho potřebujeme ve světě,
který je často příliš hřmotný, který nepřeje naslouchání Božímu hlasu.
24. Kdo chce být Ježíšovým přítelem, nutně musí pěstovat důvěrné přátelství
s ním v rozjímání a modlitbě.
25. Boží slovo je svítilnou našim krokům a světlem na naší stezce.
26. Zkompromituj se s Bohem a pak uvidíš, že právě tím se stává tvůj život
širokým a osvíceným, ne nudným, ale plným nekonečných překvapení,
protože nekonečná Boží dobrota se nikdy nevyčerpá.
27. Buďme si jisti, že i když nás stíhají těžké a bouřlivé zkoušky, nikdy
nebudeme ponecháni sami sobě, nikdy nevypadneme z rukou Pánových,
z oněch rukou, které nás stvořily a nyní nás sledují na cestě životem.
28. Jestliže nevíte, jak se modlit, proste, aby on sám vás tomu naučil a požádejte
jeho nebeskou Matku, aby se modlila s vámi a za vás.
29. Neexistuje opravdová modlitba, není-li v nás přítomen Duch svatý.
30. Musím se učit dělat to, co mohu a zbytek nechat na Bohu.

Pořad bohoslužeb v dubnu - farnost Újezd
Mše sv. v uvedené tabulce jsou tak, jak byly objednány. Odslouženy budou soukromě
(bez účasti věřících). Prosím, abyste mi potvrdili, zda chcete, aby mše svatá byla
odsloužena bez Vaší účasti, volejte na telefonní čísla uvedená na poslední straně
měsíčníku. Kde jsou uvedeny dvě, nebo více mší sv. (neděle), bude odsloužena jen
jedna. Na webových stránkách bude pak poznačeno, které mše sv. byly odslouženy.
Děkuji.
P. Jan Můčka
1. dubna : Středa
Ferie

Za + prarodiče Machů, jejich + děti, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Aloise Hořáka, + rodinu Hořákovu, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu

2. dubna : Čtvrtek
Sv. Františka z Pauly,
poustevníka

Za + rodiče Manišovy, dceru Marii, rodinu Manišovu
a Změlíkovu
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3. dubna : Pátek
Ferie

4. dubna : Sobota
Ferie
5. dubna : Neděle
KVĚTNÁ NEDĚLE
(pašijová)
6. dubna : Pondělí
Pondělí Svatého
týdne
7. dubna : Úterý
Úterý Svatého týdne
8. dubna : Středa
Středa Svatého týdne
9. dubna : Čtvrtek
ZELENÝ
ČTVRTEK
10. dubna : Pátek
VELKÝ PÁTEK
Den přísného postu
11. dubna : Sobota
BÍLÁ SOBOTA
12. dubna : Neděle
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

Hod Boží
velikonoční

13. dubna : Pondělí
Pondělí velikonoční

Za + Františka a Emílii Frýželkovy, syna Františka,
vnučku Janičku, dar zdraví a Boží požehnání pro
rodinu Frýželkovu, Hruškovu a Vaňkovu
Za + rodiče Číčelovy, + rodiče Váňovy, jejich syna,
zetě, prarodiče a dar zdraví pro živé rodiny
Na dobrý úmysl
Za farníky
Za + Jindřišku Jakůbkovu, její rodiče, sourozence,
švagra a Boží požehnání pro živé rodiny.
Za + Antonína Vašičku, manželku Františku a dar
zdraví pro živou rodinu
Za Jaroslava Machů, syna Jaroslava, dvě manželky
a duše v očistci.
Za + rodiče Kozubíkovy, Esterkovy, bratra Jana, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za děti, které byly vloni u prvního svatého přijímání
a jejich rodiče

Za farníky
Za + Anastázii Machů, + rodiče Machů, syna
Františka, jeho manželku, syna Josefa a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Vladimíra Kozubíka, rodiče, bratra Aloise a za
živou rodinu Kozubíkovu
Za + rodiče Machů, dva sourozence, tři děti Josefa,
Jana a SM Emanuelu, dar zdraví a Boží požehnání
pro celou živou rodinu
Za + Josefa Běloně a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + sestru, manžela, syna Zdenka a pomoc Boží pro
živou rodinu Soukupovu
Za + sestru Rozinu Kořenkovou, sestru Lukrécii
Tkadlečkovou, Jonilu Vaňkovou, duše v očistci a dar
zdraví pro svatého otce Františka
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Za farníky
Za + Josefa Machů, rodiče, bratra Ladislava, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, jejich syna, dceru, dva zetě,
rodiče Velískovy, dar zdraví, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
14. dubna : Úterý
Úterý velikonoční

Za farníky

15. dubna : Středa
Středa velikonoční

Za + Josefa a Annu Barcůchovy, rodiče Mozgvovy,
Boženu Trčkovu, duše v očistci a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + rodiče Matulíkovy, Františku Matulíkovu, duše
v očistci, pomoc Boží a ochranu Panny Marie

16. dubna : Čtvrtek
Čtvrtek velikonoční

Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou rodinu

17. dubna : Pátek
Pátek velikonoční

Za + Stanislava Buriánka, bratra Josefa, rodiče
Buriánkovy, Aloise Buriánka, Boží ochranu a pomoc
Panny Marie pro živou rodinu
Za + Aloise a Marii Opravilovy, jejich rodiče,
sourozence, 2 syny, 2 snachy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

18. dubna : Sobota
Sobota velikonoční

19. dubna : Neděle
2. neděle
velikonoční
neděle Božího
milosrdenství
20. dubna : Pondělí
Ferie
21. dubna : Úterý
Sv. Anselma, biskupa
a učitele církve
22. dubna : Středa
Ferie

Za + rodiče Doruškovy, děti, poděkování za 80 let
života, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Hübnerovy, prarodiče, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Aloise Petrů, rodiče z obou stran, + zetě, duše
v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za živou a + rodinu Krausovu, Hlavenkovu,
Adamovskou, Kouřilovu, Cvešperovu, Pechovu
a duše v očistci
Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče,
sourozence a Boží požehnání
Za + Františku a Karla Urubkovy, jejich rodiče, dar
zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče z obou stran,
syna, dceru, 2 zetě, 2 snachy, vnuka Josefa, rodinu
Fojtíkovu, Pavelkovu, Hořčicovu, Obadalovu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Divokou, Machů, Stružkovu, dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Františka Kolaříka, dceru, dva zetě, vnuka,
rodiče z obou stran a duše v očistci
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23. dubna : Čtvrtek
Sv. Vojtěcha,
biskupa a muč.
24. dubna : Pátek
Sv. Jiří, mučedníka
25. dubna : Sobota
Sv. Marka,
26. dubna : Neděle
3. neděle
velikonoční
27. dubna : Pondělí
28. dubna : Úterý
Sv. Petra Chanela, kněze a
muč., sv. Ludvíka Marie
Grigniona, kněze

29. dubna : Středa
Sv. Kateřiny
Sienské, panny
a učitelky církve
30. dubna : Čtvrtek
Sv. Zigmunda,
sv. Pia V., papeže

Za + rodiče Húšťovy, 2 syny, snachu, vnučku, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu Janoušovu,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Urubkovy, zetě, vnuka, s prosbou
o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Ludvíka a Marii Ambrůzovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Ke cti sv. Floriána za živé a + hasiče ze Slopného
Hasiči Loučka
Za + Miroslava Machuču k 10. výročí úmrtí
s prosbou k Panně Marii o ochranu pro živou rodinu
Za Janu Trčkovu, Josefa Trčku, rodiče Trčkovy,
babičku Matyášovou, živou a zemřelou rodinu
Trčkovou
Za + Stanislava, Františka a Františku Struškovy,
Aloisii a Josefa Tarabusovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za + rodiče Lukášovy, Drgovy, jejich děti, švagra,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + prarodiče z obou stran, rodiče Jurkovy, bratra
Miroslava, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Jana Častulíka k 10. výročí úmrtí, jeho
manželku, rodinu Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu
a Boží požehnání pro živé rodiny

Zprávy a informace
Bohoslužby o velikonocích. Obsah tohoto věstníku je zaměřen na současnou
situaci, ve které se nacházíme. Je zaměřen na to, jak ji máme prožívat především jako
křesťané. Jsme občané tohoto státu, a proto se řídíme zákony a ustanoveními
vydanými pro tuto situaci. Jsme zároveň křesťané, děti Boží a dostalo se nám
od našich představených, jak se máme coby křesťané chovat. V současné době se
nekonají žádné akce, které byly naplánovány. Co šlo přeložit, tak se odložilo
na pozdější dobu, až se situace změní. Jediné, co nejde přeložit na jinou dobu, jsou
Velikonoce, především jejich liturgické slavení. Konkrétní způsob slavení Velikonoc
jsme od svých představených dosud nedostali, ale je zřejmé, že mimořádná situace
bude trvat i přes velikonoční svátky. Proto, pokud se nic nezmění, tak i obřady
Svatého týdne budou kněží slavit sami, pouze s jedním přisluhujícím za zavřenými
dveřmi kostela. Mimo obřady bude kostel otevřený, aby se jednotlivci
(ne ve skupinách) mohli přijít pomodlit. Prosím, abyste s pokorou přijali tato nezvyklá
opatření.

Informace o bohoslužbách ve farnosti Horní Lhota najdete na str. 21.
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BIBLICKÁ KŘÍŽOVKA
Letošní rok vyhlásil papež František „Rokem Bible“. Proto vám i v tomto čísle farního
měsíčníku přinášíme Biblickou křížovku.
Návod k luštění: K vyluštění této křížovky budete potřebovat Bibli. U každého čísla je
napsáno, co hledáme a také odkaz z Bible, kde správnou odpověď najdete. Nalezenou
odpověď pak napíšete do křížovky.
„I kdybychom nic neměli, i kdybychom nemohli nikomu podat pomocnou ruku, můžeme cestu
bližních…(viz tajenka)“
kardinál Leo Suenens

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1. Povolání (Jn 10, 11)
2. Část těla (Mt 6, 21)
3. Nápoj (Mk 2, 22)
4. Číslo (Lk 15, 8)
5. Potravina (Jn 15, 2)
6. Výzva (Mk 13, 37)
7. Jméno člověka (Jn 18, 29)
8. Nádoba (Mk 14, 23)
9. Rostlina (Mt 13, 25)

10. Zvíře (Lk 15, 27)
11. Část těla (Lk 1, 70)
12. Jméno člověka (Lk 19, 2)
13. Jméno člověka (Mt 12, 42)
14. Jméno ženy (Lk 1, 26)
15. Zvíře (Jn 10, 3)
16. Tekutina (Mt 25,3)
17. Město (Jn 11, 54)

Tajenka: ___________________________________
Správné řešení březnové biblické křížovky: „Hle, Beránek Boží.“
Mgr. Gabriela Pavelková

- 27 -

OSMISMĚRKA
„Tam, kde jedny dveře zavřeš, jiné…(viz osmisměrka)“
španělská moudrost
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ČÁP, HÝL, KÁNĚ, KORMORÁN, OREL, PÁV, PĚNKAVA, RACEK, RORÝS,
SKŘIVAN, SOJKA, SOKOL, STRAKA, SUP, SÝKORA, TETŘEV, VLAŠTOVKA,
VOLAVKA, VRÁNA, VÝR

Správné řešení z březnového farního měsíčníku: „…uviděl.“
Mgr. Gabriela Pavelková

-------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ. Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost
v Újezdě pro vnitřní potřebu farníků z Újezda a Horní Lhoty. Členové redakční rady:
Ing. Jarmila Váňová a Mgr. Gabriela Pavelková. Adresa: Římskokatolická farnost 763
25 Újezd u Val Klobouk č. 5, telefon: farnost Újezd: 731619849; farář Újezd
603154041; farnost Horní Lhota: 605206320; farář Horní Lhota: 604442038; mail:
rkf.ujezd@volny.cz; fahornilhota@ado.cz Stránky: www.farnostujezd.cz; a
www.farnosthornilhota.cz. Příspěvky (v rukopise nebo e-mailem) doručte do
dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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