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Slovo redaktorů
Milí farníci,
děkujeme vám za vaši péči o toto společné dílo.
Přejeme vám účinnou postní dobu!
Lucie a Dominik Grůzovi

Duchovní slovo
Drazí farníci.
Nedávno jsme o Vánocích slavili narozeniny našeho Pána Ježíše
Krista, kochali se něhou betléma i jedličkami na jedničku, které zdobily
náš kostel. Ale sotva uplynul měsíc, přichází postní doba jako příprava
na oslavu Kristova kříže a zmrtvýchvstání, při níž Boží láska spasila
svět. Z té vánoční idylky s Jezulátkem, po kratičkém mezidobí, najednou
přichází fialová liturgická barva a výzva k pokání a obrácení, která nám
„kazí“ radost.
Postní doba bývá skutečně často chápána jako chmurný čas bez
radosti a veselí. Ale je to tak správně? Pohled na kříž není nikdy věc
radostná a máme si být vědomi ceny, kterou pro naši spásu Kristus
vytrpěl, ale máme proto obléci pomyslnou žínici a s popelem na hlavě
být ztrápení? O Popeleční středě zazní v evangeliu výzva: „Když se
postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci...“ Je pravda, že se máme
v postní době snažit se sebou „něco udělat“, a také se vyhnout
radovánkám, ale radost a veselí nám nikdo nezakazuje. Zvlášť když
plynou z hluboké víry v Boží blízkost a dobrotu, z vděčnosti za všechny
milosti a z vědomí, že nás stále provází Boží láska a opět pro nás
připravuje vrchovatou náruč darů a milostí. I tak lze vnímat postní dobu.
Jako přípravu na obnovu křtu, který z nás učinil Boží děti, Boží přátele,
který nám otevřel a zve do nebe.
Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás
k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování
hříchů. Ježíš přišel, aby smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na
cestu života. Své poslání na zemi započal výzvou: „Obraťte se a věřte
evangeliu.” Těmito slovy se můžeme řídit těchto čtyřicet dní a obracet se
s důvěrou k Bohu, nechat se Bohem milovat a v síle této lásky se pak
vydávat po Jeho cestách. Cesta obrácení je cestou obnovy vztahu
s Bohem (modlitba), vztahů s druhými (skutky milosrdenství, almužna)
a vztahu k sobě samému (půst). O ně se můžeme v postní době snažit.
Kéž nám tato doba pomůže k pravdivému poznání, že v mém životě je
potřebné i možné ledacos změnit, abychom z velikonočních svátků měli
radost a užitek.
To nám všem přeji a ze srdce žehnám.
Váš jáhen Petr.
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Tradiční (vele)trh knih a hraček
V neděli 24. února od 11 hodin se ve farním sále
uskuteční tradiční trh knih, hraček, CD, DVD, ve
prospěch sbírky „Haléř svatého Petra“. Prostředky
získané v rámci sbírky „Svatopetrský haléř” jsou určeny
k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět
lidem v nouzi.
Věci na prodej můžete nosit do kostela nejpozději do
soboty 23. 2. CD a DVD musí být originály, v žádném
případě kopie. Hračky, prosíme, pouze pěkné,
nepoškozené, funkční.

Pobožnost křížové cesty v našem kostele
!!! POZOR ZMĚNA !!!
Křížové cesty budou v postní době (17.2. až 27.3.)
každou středu a pátek od 17:30.
Na Velký pátek bude společná křížová cesta odpoledne.
V neděli se pobožnost křížové cesty přesouvá na dobu
mezi dvěma dopoledními bohoslužbami,
tj. na čas 9:00 až 9:30.
3. a 5. neděli postní povedou křížovou cestu děti.
Na všechny ostatní dny prosíme zájemce, aby se zapsali
do rozpisu na nástěnce.

Postní snažení 2013 - KYTIČKA PRO JEŽÍŠE
Pán Bůh k nám stále mluví, zasévá do našeho srdce
svoje slovo jako malá semínka. Když nad Božím slovem
přemýšlíme, když se s ním modlíme, když podle něho
žijeme, může v našem srdci a v našem okolí vyrůst něco
krásného, z čeho máme radost, lidé užitek a Bůh slávu.
Semínko Božího slova se změní v krásnou kytičku.
V letošní postní době se budeme snažit víc nad Božím
slovem přemýšlet a podle něho žít. „Kytičky“ (dobré skutky,
myšlenky, modlitby), které takto vypěstujeme, promění
bolestnou trnovou korunu Pána Ježíše ve vítězný věnec
slávy Vzkříšení.
Každou postní neděli děti na katechezi dostanou dopis se
„semínkem Božího slova“. Mohou si ho vystavit na viditelné
místo, přemýšlet nad ním při modlitbě, snažit se podle něho
žít... Kdo chce, může nakreslit nebo napsat, co se mu
v týdnu podařilo se „semínkem Božího slova“ udělat: co
koho napadlo při modlitbě, k jakým dobrým věcem nás Boží
slovo vedlo…

Plán akcí

24.2. Sbírka svatopetrský haléř
a veletrh knih a hraček na faře
24.3. Květná neděle
Životní jubilea

2. 3. 2013 oslaví paní Jiřina Skirková
90 let. Přejeme jí hodně zdraví
a Božího požehnání a moc děkujeme
za výzdobu a práci v kostele.
16. 3. 2013 se dožívá 90 let paní
Ludmila Kubíčková. Přejeme hojnost
Božího požehnání, milostí a zdraví.
Píseň mého Pána

Nevyhasni, myšlenko touhy dávné,
nevyschni, hlubino paměti věčné.
Pohleď dítě, co jsem ti učinil…
Jak hojně těšil jsem tvé dny,
v mé lásce, co by v přečisté vodě,
laskal jsem tě něžně.
Nevyhasni, myšlenko touhy dávné,
nevyschni, hlubino paměti věčné.
Pohleď dítě, co jsem ti učinil…
Voláním zpomalil jsem tvé kroky,
čistil tě, jak předrahý šperk,
po tobě jsem toužil.
Nevyhasni, myšlenko touhy dávné,
Nevyschni, hlubino paměti věčné.
Pohleď dítě, co jsem ti učinil…
V objetí na Kříži odkryl jsem tvář,
tělo za pokrm ti dal,
živil jsem tě stále.
Nevyhasni, myšlenko touhy dávné,
Nevyschni, hlubino paměti věčné.
Pamatuj dítě, co ti činím…
Nyní ženu tě Dechem,
svým Dechem „ad oro“,
jsem tvůj, trojjedině tvůj.
Nevyhasni, myšlenko touhy dávné,
Nevyschni, hlubino paměti věčné.
KK
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Svoje obrázky nebo napsané zkušenosti připíchněte sami na katechetickou nástěnku. Tak se
budeme moci spolu podělit o radost z Božího slova.
Všechny děti pak dostanou při každé katechezi malé kytičky, které přinesou v obětním
průvodu. Symbolickou trnovou korunu u hlavního oltáře tak postupně ozdobíme těmito
kytičkami, které budou viditelným znamením postního úsilí. A stejně jako budou „rozkvétat“
trnité větve, může i farní katechetická nástěnka „rozkvést“ obrázky, myšlenkami
a zkušenostmi, ke kterým děti (a třeba i rodiče) inspirovalo semínko Božího slova.
Těšíme se na vás při každé katechezi, kde dostanete dopisy s Božím slovem i kytičky.
Vaši katecheté

Kája - Petr - Veronika - Pavla

Apoštolský list papeže Benedikta XVI. - 3. část
Rok víry bude též dobrou příležitostí k intenzivnějšímu svědectví
milosrdné lásky. Jak nám připomíná svatý Pavel: „Nyní trvá víra,
naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska“ (1 Kor 13, 13). Ještě
silnějšími slovy, jež pro křesťany znamenala vždy veliký závazek, mluví svatý
Jakub: „Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky?
Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se
obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: ‚Tak
s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se' ale nedáte jim, co potřebují pro své
tělo, co je jim to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky,
je sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl říci: ‚Ty máš víru a já mám skutky.
Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu
dokázat svou víru“ (Jak 2, 1418).
Víra bez lásky nevydává žádné ovoce, zatímco láska bez víry je pouhým sentimentem, trvale
vydaným napospas pochybám. Víra a láska se navzájem potřebují tak, že jedna dovoluje druhé, aby
se realizovala svým vlastním způsobem. Mnozí křesťané zasvěcují s láskou svůj život lidem
osamoceným, stojícím na okraji či vyčleňovaným, a věnují se jim jako těm, kdo především vyžadují
naši pozornost a jimž je nejvíce zapotřebí naší pomoci, neboť právě v nich se zrcadlí tvář samotného
Krista. S pomocí víry můžeme zahlédnout tvář zmrtvýchvstalého Krista v těch, kdo vyžadují naši
lásku. „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“
(Mt 25, 40). Jsou to varovná slova, na něž nesmíme nikdy zapomenout, a zároveň je to trvalá výzva,
abychom se odvděčili za lásku, s níž o nás Pán pečuje. Víra nás uschopňuje, abychom Krista poznali,
a jeho láska nás vybízí, abychom mu sloužili všude tam, kde se on stává našim bližním na cestě
životem. Posilněni vírou tedy s nadějí upřeme svůj zrak na své působení ve světě a přitom
očekávejme „nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost“ (2 Petr 3, 13; srov.
Zj 21, 1).
Když se svatý Pavel blížil ke konci svého života, prosil svého žáka Timoteje, aby „usiloval
o víru“ (2 Tim 2, 22) se stejnou vytrvalostí, s níž o ni usiloval, když byl ještě chlapcem (srov. 2 Tim 3,
15). Cítíme, že tato výzva směřuje i ke každému z nás, abychom ve víře nezlenivěli. Je naším
celoživotním společníkem, který nás uschopňuje, abychom stále novýma očima vnímali úžasná díla,
jež pro nás Bůh činí. Víra se soustředí na to, aby vnímala znamení času provázející soudobé dějiny,
a každého z nás zavazuje, aby se stal živým znamením toho, že vzkříšený Pán je přítomen ve světě.
Více než co jiného dnes svět potřebuje věrohodné svědectví těch, jejichž mysl i srdce jsou osvíceny
Božím slovem a kteří jsou schopni otevírat srdce i mysl mnoha lidí toužících po Bohu a po pravém,
nikdy nekončícím životě.
„Aby se slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno“ (2 Sol 3, 1): kéž tento Rok víry znovu utvrdí náš
vztah s Kristem Pánem, neboť jedině v něm se skrývá jistota, s níž můžeme hledět do budoucnosti, a
záruka skutečné a trvalé lásky. Slova svatého apoštola Petra představují konečný pohled na víru:
„A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se
vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni.
}}}
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}}} Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho
neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až
dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše“ (1 Petr 1, 69). K životu křesťanů patří radost i utrpení. Kolik
svatých žilo v samotě! Kolik věřících prochází i v dnešní době zkouškou Božího mlčení, ačkoliv by
raději slyšeli jeho útěšný hlas! Životní zkoušky, jež nám pomáhají porozumět tajemství kříže a dávají
nám podíl na utrpeních Kristových (srov. Kol 1, 24), jsou předzvěstí radosti a naděje, k nimž víra
směřuje: „Když jsem slabý, právě tehdy jsem silný“ (2 Kor 12, 10). S nezvratnou jistotou věříme, že
Pán Ježíš zvítězil nad zlem a smrtí. A s touto pevnou důvěrou se mu také svěřujeme: je přítomen mezi
námi a přemáhá moc zla (srov. Lk 11, 20). Církev, viditelné společenství jeho milosrdenství, pak trvá v
něm jako znamení konečného smíření s Otcem.
Svěřme tento čas milosti Matce Boží, která byla nazvána „blahoslavená“, neboť „uvěřila“ (Lk 1, 45).
Dáno v Římě u sv. Petra, 11. října roku 2011, v sedmém roce mého pontifikátu.
BENEDICTUS PP. XVI

Besídka u jesliček
V neděli 6. 1. v 15:00 se u jesliček sešlo asi
čtyřicet oveček z naší farnosti. A že to byly
ovečky velmi šikovné!
V betlémě v našem kostele byl veliký
koncert. Každý se chtěl se svou hřivnou
poklonit narozenému Ježíškovi. Někteří si
připravili divadlo, jiní hráli na flétnu, klavír,
housle, nebo dokonce na lesní roh a jiní
zase zpívali. Nejmladší vystupující přišel
s recitací a písní a byl vybaven dokonce
vlastnoručně připravenými obrázky.
Uší se dotýkaly nádherné tóny skladeb, oči
se těšily nesmělostí a krásou účinkujících
a srdce roztávalo v láskyplné atmosféře.
Nádherný zážitek!
LG

Tříkrálová sbírka
Letos se tříkrálová sbírka konala již po
třinácté a její výnos je nejvyšší v její
dosavadní historii. Získané prostředky
podpoří desítky charitních projektů v České
republice a část pomůže i v zahraničí.
V naší zábrdovické farnosti koledníci vybrali
76 958 Kč.
Velké díky patří všem koledníkům, protože
jako obvykle počasí stálo za to! Ale naši
koledníci se nenechali odradit a kromě toho,
že přinášeli úsměv a požehnání, vybrali
ohromující částku!
LG

Poděkování za besídku dětí z fary
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Naše příběhy: Společenství a osamělost
Do jednoho křesťanského společenství, které se pravidelně schází k modlitbě, čtení Písma a
k úvaze o křesťanském způsobu života, jednou zavítal bezdomovec.
Často se účastnil setkání komunity až do doby, kdy vážně onemocněl a musel být upoután na
lůžko v nemocnici. Místní farníci a členové zmíněné komunity se dohodli a ve dvojicích
několikrát za týden navštívili bezdomovce v nemocnici. Zdravotní sestřičky a pacienti, co
s ním byli na pokoji, se divili, že bezdomovec může mít tolik blízkých lidí.
Když zemřel, velkým překvapením pro místní obyvatele byl přeplněný kostel při smutečním
rozloučení. Přišli nebo přijeli členové zmíněného společenství z blízkosti i z dáli. V průběhu
smutečního obřadu byla mše svatá s několika kněžími. Mladí členové komunity hráli, zpívali a
všichni se modlili přímluvné prosby. Tak bylo i při dlouhém průvodu na hřbitově.
Místní obyvatelé a přihlížející si kladli otázku: „Kdo že to vlastně zemřel?“
J. M.

Kniha: Raniero Cantalamessa - Pozvání na horu Sinaj
Kniha je jakýmsi moderním „návodem duchovní cesty k Bohu”. Autor nás
vede na duchovní Sinaj hledat živého Boha. Nejedná se o Sinaj vysněný či
nadčasový, ale aktuální. Nevýznamnější výroky o Bohu, dávné i současné,
ze všech velkých křesťanských tradic - katolické, ortodoxní a protestantské
- jsou zde sneseny k užitku tohoto pokusu. Brzy zjistíme, že hora, na niž
máme vstoupit, není mimo nás, ale v našem nitru a v jistém smyslu jsme tou
horou my sami. Je třeba se v
srdci rozhodnout a vydat se na tuto "pouť" vstříc Bohu živému a pravému,
vedeni a povzbuzováni Duchem svatým. Je nám naznačeno jak a kde Boha
hledat: ve dvou "knihách", Písmu a stvoření, ale především ve vlastní duši,
která je Božím zrcadlem. Významné místo je vyhrazeno naslouchání těm,
jež autor nazývá "navrátilci z hory Sinaj": prorokům a mystikům, ale také
věřícím filosofům a básníkům.
KK

Pozvánka: Postní duchovní obnova manželů
S obdobím postu opět přicházíme s nabídkou duchovní obnovy pro manžele. Bez ohledu na
délku manželství můžete poodstoupit od denních starostí, společně se ztišit, načerpat novou
inspiraci a pohlédnout na své manželství z Boží perspektivy.
Termín postní obnovy: 8. 9. 3. 2013
Téma: „Malý princ v nás”
Lektor: P. Mgr. Pavel Konzbul
Místo postní obnovy: Duchovní centrum svatého Františka z Pauly, Vranov u Brna
Cena: 1700 Kč/pár (pokoj se soc. zařízením + strava)
Poutní místo Panny Marie Vranovské nabízí ubytování se sociálním zařízením na pokoji.
K modlitbám, rozjímání a adoraci mohou účastníci využít po celou dobu obnovy kaplí,
případně místní kostel nebo také procházky po okolí.
Je nutné, aby se obnovy účastnil celý manželský pár po celou dobu, včetně ubytování. Během
setkání je možnost k rozhovorům s knězem či přijetí svátosti smíření. Na duchovní obnově se
dodržuje silencium.
Přihlášky:
Vzhledem k termínu obnovy zasílejte prosím přihlášky co nejdříve, počet míst je omezen.
on-line:
www.crsp.cz záložka Mladí, partneři, manželé Duchovní programy
telefonicky: 542 21 74 64, 731 40 27 31 recepce CRSP

ÚNOR 2013

6

Na obrázku vidíš mnoho zašmodrchaných cest. Správná je jediná a poznáš ji podle toho, že
vypadá jako srdce. Až ji najdeš, pořádně ji vybarvi svojí oblíbenou barvou, aby srdce hezky
zářilo.

Každému člověku se může stát, že se jeho životní cesta ošklivě zašmodrchá. Víš, kdo jediný
v takovém případě může naše srdce očistit? Je to ______________.
Tajenku zjistíš spojením čísel od 1 do 41.

www.deti.vira.cz

