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Duchovní slovo o. Jiřího
Milí farníci,
Bůh nás miloval první, hledal první a nalezl první. My mu
chceme odpovědět a to vyžaduje námahu. Postní doba je
pokusem přiblížit se našemu vzoru a tedy žít jako Ježíš pro Otce a
současně v úplném nasazení pro lidi. Proti našemu společenství
se živým Bohem se zvedá mnohostranný odpor: zbloudilé touhy,
zranění, zapletenost do hříchu, odlišné hodnoty naší společnosti.
Tady všude nás Ježíš zve k zapření sebe a dává nám k němu
milost.
S využitím textu teologa Weismayera nabízím k zamyšlení tři
oblasti k postnímu snažení.
1. Život s Bohem: duchovní četba, modlitba a zpytování
svědomí není možné bez vytrvalého úsilí. Tady bude půst
znamenat správné zacházení s časem, ovládání smyslů
a fantazie.
2. Život s lidmi: odpuštění, snášenlivost a nesení břemen
bližních to vše nejde bez námahy.
3. Život ve světě práce: rozumné zacházení s věcmi, vztah ke
kolegům, ke společnému dobru to vyžaduje námahu
práce, studia a nasazení.
Jeden z nejslavnějších kazatelů církevních dějin, sv. Jan
Zlatoústý, nám dává k postní době takového povzbuzení: „Posti se,
protože jsi zhřešil. Hleď si postu, abys nezhřešil. Posti se, abys
dosáhl toho, co potřebuješ. Drž se postu, aby ti zůstalo, čeho jsi
dosáhl. Postěme se, aby v nás nepovstávaly žádosti. Půst mírní
hněv, povzbuzuje rozum, rozjasňuje duši.“ Světec končí poněkud
úsměvně: „Půst nadlehčuje tělo. Chechotu opilých při něm není.“
Přeji vám odvahu k překročení vlastního stínu a skutečné
přiblížení ke Kristu na konci postního úsilí. K tomu vám žehnám.
O. Jiří
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Co můžeme zažít?
19.2.

Veletrh hraček a knih
výtěžek bude přidán ke sbírce Svatopetrský haléř

Postní snažení dětí
Ahoj děti!
Mám radost, že vám mohu oznámit, že pro vás máme opět
připravené snažení na dobu postní.
Letos se spolu podíváme více na to, jak se Pán Ježíš
připravoval na důležité události ve svém životě. Asi už víte
odpověď: modlil se. Chceme se spolu s Ním připravovat na
Velikonoce tím, že se budeme modlit.
První neděli postní dostanete při katechezi svíčku, která
vás bude provázet celou dobu postní. V obětním průvodu ji
(nezapálenou) donesete před oltář a tam zůstane do konce
mše svaté. Po mši svaté si ji odnesete domů. Svíčka by vám
měla pomáhat při modlitbě: když se doma budete modlit, tak
si ji zapálíte. Bude vám také připomínat, že se chceme v
době postní modlit často a dobře.
Kdo bude chtít (není to vůbec povinné), přinese si každou postní neděli svoji svíčku do
kostela a může ji nést v obětním průvodu před oltář. Bude to jako symbol toho, co jsme pro
Ježíše udělali během uplynulého týdne že jsme na Něj mysleli a modlili jsme se. Kdo si
nebude chtít svíčku nosit anebo ji zapomene, půjde normálně s ostatními v obětním průvodu a
ve svém srdci může Pánu Ježíši donést svůj dar pro Něho svoji modlitbu.
Naše snažení bude mít slavnostní zakončení na Květnou neděli. To bude potřeba,
abyste si vaši svíčku donesli všichni do kostela. Po katechezi vám ji zapálíme a tentokrát
(bude to naposled) ji ponesete zapálenou před oltář a necháte ji tam hořet. Po mši svaté si ji
naposledy odnesete domů. Je možné, že někdo bude mít po skončení mše svaté svoji svíčku
úplně vyhořelou. To je dobře, protože to znamená, že se poctivě modlil, a to je právě to, co
bychom vám i nám moc přáli.
Těšíme se na společné snažení
Kája, Pavla, Verča a Ondra
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Farní ples
Kdybych měla třemi slovy popsat již sedmý farní ples,
řekla bych: Úžasný, rodinný, opakovat!
Tento rok jsem do sálu domu rytířských ctností vcházela
bez chuti tančit. Byla jsem po perném dnu s dětmi a manželem,
který pracoval do chvíle odchodu. Byla jsem ale natěšená, že
budu mít čas si povídat se známými z kostela, aniž by mě
některé z našich dětí tahalo za kabát a volalo: „Už chci jít!“
Pak salónní orchestr začal hrát valčík a už zde byl můj
šarmantní manžel a žádal mě o tanec. Spolu s námi se za
lahodných zvuků houslí a klarinetů v rytmu vznášelo mnoho
dalších. Pak nás vítal bufet a v něm dvě krásné paní
prodávající, vždy připravené osladit nám úsměvem nějaký ten
chlebíček nebo jednohubku.
Trochu jiný tanec nám ukázaly dvě taneční skupiny. První
Zouk Manie nám ukázala nejprve velmi romantický výrazový
tanec a pak nás rozpohybovali v rytmu salsy. Tleskat nás
přiměla už známá skupina Merci. Pánové výborně
rozpumpovali atmosféru pleskáním o stehna.
Byl čas na tanec i povídání, a také na vyhrávání!
Děkujeme všem, kdo přispěli a nachystali úžasnou tombolu.
Půlnočním překvapením bylo představení našeho
„ochotnického ministrantského sboru“. My, co jsme do „živého
obrazu“ nebyli zapojeni, jsme se váleli smíchy.
Úplně úžasný pocit jsem měla, když ve dvě hodiny hlásili
dva skvělí uvaděči plesu Barunka a Kája, že ples skončil,
a všichni, kdo trsali, nešli domů, ale začali radostně uklízet!
Je skvělé vědět, že se umíme společně bavit a zároveň také
pracovat. A korunkou bylo, že úžasný vedoucí šatny zůstal,
dokud nevydal poslední kabát.
Velké díky všem a příští rok znovu naposled
LG

Tříkrálová sbírka
Tak jako každoročně v první polovině měsíce ledna proběhla v naší republice Tříkrálová
sbírka. Naše farnost se rovněž této akce účastní a jako každoročně organizátoři mají s počtem
koledníků (vedoucích skupin i „malých koledníků) velké problémy. Naše oblast je velmi
rozsáhlá a není v lidských silách za víkend v 10 skupinách projít celou oblast dům po domu.
Hodně ulic tak zůstane bez koledování.
Jelikož se jedná o pravidelnou sbírku, která je hojně podporována v médiích, je odezva i
ochota občanů přispět velmi silná. Jako pravidelný účastník mohu říci, že počet dárců se rok
co rok zvětšuje a lidé na nás čekají. Ty tam jsou doby, kdy nám nezanedbatelná část lidí
nadávala, jelikož nevěděla, k čemu sbírka slouží a kdo ji může vybírat. Dnes už lidé znají
pravidla organizace (zapečetěná pokladnička, průkaz vedoucího skupiny starší 15 roků, OP)
a stále více lidí požaduje, abychom se legitimovali. V této činnosti je podporujeme, protože }}}
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}}}Jen tak můžeme zajistit, aby lidé nenaletěli podvodníkům a měli dobrý pocit, že přispěli na

dobrou věc. Součástí sbírky jsou i letáky (informace, k čemu se minulý rok peníze použily a k
čemu se použijí tento rok, další formy přispění do sbírky dárcovská SMS, číslo konta), které
dáváme lidem. Důležité je informovat jak lidi přispívající, tak i ty, co právě odmítli. Mají možnost
si vše prostudovat a rozhodnout se, zda je projekt neoslovil. Možná tak získáme lidi i pro jiné
zajímavé charitativní akce a osvětou je informujeme, že každá sbírka má svá pravidla. Rovněž
stále více lidí si říká o napsání svěcenou křídou na dveře K+M+B 2012.
Za dobu účasti na Tříkrálových sbírkách jsem zažil celou řadu příhod, které mne posilují,
a tak se na sbírku těším. Takové příhody jsou, když vám „babičky“ dají z posledního pár korun,
nebo stokorun, a přitom víte, že na rozhazování nemají. Jiný zážitek je, když vám lidé cestou
nahoru v domě vynadají a při cestě dolů na vás čekají s penězi a omlouvají se. Jednou na nás
ráno čekala paní před svým domem s penězi a sladkostmi pro koledníky. Říkala, že na nás
čeká, kdy už konečně přijdeme (byla sobota po 9 hodině). Letos nás oslovil pán na ulici, když
jsme zvonili na zvonky a sám nám přispěl do kasičky. Každý rok jsou minimálně jedna a více
krásných příhod, které člověka pohladí a odmění za tu celodenní dřinu. Za tu mnohaletou
návštěvu bytů a rodinných domů v našem regionu jsme si lidi „vychovali“, že jsme tu pro ně a
pro druhé a společně se snažíme přispět na dobrou věc.
Od minulého roku jsme zkusili „štěstí“ i v Intersparu. Obnášelo to povolení z vedení
společnosti. Po vyhodnocení sbírky v minulém roce jsme se rozhodli pokračovat i tento rok.
Pocity jednoho koledníka mohou být takové:
V Intersparu je to jiné. Tam se dozvíte, že oslovení naopak potřebují vaši finanční
pomoc, vláčejí vrchovaté vozíky a tvrdí, že opravdu nic nemají, případně prohlašují, že již
všecičko utratili, srovnají stokoruny v peněžence a drobný obnos 2-20 Kč skončí někdy přece
nakonec v kasičce. Najdou se i zde výjimky, se srdcem na pravém místě. Dárci, kteří sami
přijdou a přispějí dokonce s milým, povzbudivým úsměvem. To se najednou všechno jakoby
prozáří a my všichni víme, že to smysl má. Je vidět, že tady jsme teprve na začátku „cesty“ a
vzájemně si musíme na sebe zvykat. Cesta to rozhodně nebude lehká, ale podle prvních
zážitků bude rovněž radostná.
Vás, co jste dočetli tento článek až sem, bych chtěl požádat o posílení počtu koledníků
(ať plnoletých, či „malých“). Pokud Vy sami, nebo někdo ve Vašem okolí je ochoten jít
koledovat, rádi ho uvítáme do našich řad, protože nejsme žádná uzavřená skupina a na daný
region je nás „zoufale“ málo.
Pro koledování je třeba přijmout několik zásad a potom už Vás čekají krásné zážitky.
1. Jsem tu pro lidi, kteří chtějí přispět na sbírku nežebrám! Nadávky mne nemohou urazit.
2. Mám veškeré doklady, které mě opravňují sbírku provádět, a nemusím se bát kontroly
policie a můžu (mám, pokud jsem vyzván) se legitimovat těm, co přispívají.
3. Sbírka slouží dobré věci a na letáku je napsáno, k čemu byla použita minulý rok a k čemu
má být použita letos.
4. Sbírka je podporována hojně v médiích.
5. Lidé mají právo přispívat, na co chtějí a kolik chtějí! Pokud někdo nedá nic, nesmím to
brát osobně.
Na letošní sbírce bylo vybráno 81 566,-Kč a v sobotu nás chodilo 10 skupinek, některé z
těchto skupinek chodily i ve všední dny a v neděli. Když si uvědomíme, že lidé převážně dávali
kovové mince, museli jsme za víkend nejenom ujít mnoho kilometrů, ale i odnosit několik
kilogramů na krku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem koledníkům, malým i velkým, a hlavní
organizátorce Blance s tím, že příští rok nás bude určitě víc!
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O SMYSLU ŽIVOTA
Již delší dobu promýšlím článek, který by dal alespoň částečnou odpověď na otázku,
s kterou se často setkávám: „Jaký smysl má tady můj život?“ Shodou okolností vyzval
o nedělní homilii náš pan farář Rous přítomné: „Kdo se cítí, napište pár řádek právě na toto
téma a přidejte i návod, jak smysl života naplnit! “ Uložil nám tu úvahu jako domácí úkol. Tak
se pokusím jej splnit.
Možná by se dal smysl lidského života odvodit z 10. kapitoly Lukášova evangelia
z veršů 26. až 28. Kristus tam odpovídá na dotaz zákoníka, který se ptá, co má dělat, aby
měl podíl na věčném životě. Pán mu odpovídá dotazem: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam
čteš?“ Zákoník mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého srdce svého, celou svou
duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Ježíš mu
řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“ Takové odpovědi rozumí člověk věřící, ale
co ten, který nevěří a s Bohem se vědomě nesetkal? Nicméně každý má ve svém srdci
svědomí, jehož nabádáním se má řídit. I ono, stejně jako Písmo, zdůrazňuje lásku. Je tedy
ona odpovědí po smyslu lidské existence? Láska však zůstává pouhým slovem, pokud není
naplněna činem, obsahem, vztahem.
Před nedávnem si ke mně přisedla víc než devadesátiletá paní M.: „Už mne nebaví
žít. Jaký má smysl, že tu ještě jsem?“ Byla to sice řečnická otázka, nicméně jsem přemýšlel,
jak staré paní na vozíku odpovědět. Jistě je Stvořitelovým tajemstvím a úradkem, proč
někdo je povolán na věčnost relativně mladý a jiný až ve vysokém věku, i když je neschopen
se o sebe sám postarat. Je tu však již zmíněná láska, realizovaná třeba jen tím, že za tou
babičkou někdo přichází na návštěvu. A pro ni má pozemský život stařenky cenu. Možná
právě tento vztah, návštěva, dává smysl babiččinu dlouhému životu. Starost o babičku
naplňuje smysl života té návštěvě. Je to zase její úkol.
Jde však také o uskutečňování blíženecké lásky k cizímu, neznámému člověku,
o němž nic nevíme. Tady máme opět příklad v Novém zákoně, v 10. kapitole Lukášova
evangelia, v podobenství o milosrdném Samaritánovi. Tím potřebným, nebo dokonce
napadeným může být dnes třeba Rom, islamista, černoch nebo i neznámý bezdomovec.
Přemoci se a podat pomocnou ruku člověku, který nám není zrovna sympatický,
poslechnout hlas svědomí, je aktem blíženecké lásky, dávající našemu životu smysl. Jsem
tady, žiji proto, abych udělal právě tento čin, splnil tento, Pánem pro mne připravený úkol.
VáM
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V tajence se skrývá název posledních tří dnů na pomozí postní a velikonoční doby.
Zelený Čtvrtek, Velký Pátek a Bílá Sobota se zkráceně nazývají Velikonoční __________.
Název poslední neděle před
Velikonocemi
Kolik zastavení má křížová
cesta (slovem)
Na Zelený čtvrtek si
Připomínáme ustanovení...
do Jeruzaléma

Jakou událost si připomínáme
Na Květnou neděli?
Velký Pátek je den přísného...
Jak se nazývá krátké období
Veselí před popeleční středou?
Který český světec se zobrazuje
S Ježíšovým křížem v náručí?

sv. Jan

Zacheus byl muž, který se
po setkání s Ježíšem obrátil
od špatného jednání k
dobrému. Dočteme se o tom
v Lukášově evengeliu
(19. Kapitola).
Víš, co se stalo před jeho
setkáním s Ježíšem? Přečti
si, nebo si nechej vyprávět
příběh o Zacheovi. Tam se
dozvíš, kdo je ten muž na
stromě a co na něho Ježíš
volá.

Než se Zacheovi podaří
slézt ze stromu, zkus najít
7 rozdílů mezi obrázky.

