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ROK SV. JOSEFA
PATRIS CORDE
Poslušný otec
Podobně jako Bůh jednal s Marií, když jí
zjevil svůj plán spásy, zjevil svoje plány
také Josefovi; udělal to prostřednictvím
snů, které jsou v Bibli, jakož i u všech
starobylých národů, považovány za
prostředky, kterými zjevuje Bůh svou
vůli.

Foto: zdroj wikipedie.cz

Josefa
velice
trápí
Mariino
nepochopitelné těhotenství: nechce ji
„vydat pohaně“ a rozhodne se „tajně se s
ní rozejít“ (Mt 1,19). V prvním snu mu
anděl pomáhá vyřešit jeho obrovské
dilema: „Neboj se k sobě vzít svou
manželku Marii. Vždyť dítě, které
počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna
a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj
lid od hříchů“ (Mt 1,20–21). Jeho
odpověď byla okamžitá: „Když se
probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl
Páně přikázal“ (Mt 1,24). Svoje drama
překonal poslušností a Marii zachránil.
V druhém snu anděl Josefovi přikázal:
„Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do
Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu.

Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby
ho zahubil“ (Mt 2,13). Josef neváhal a
poslechl, nekladl si otázky stran
těžkostí, ve kterých se ocitl: „Vstal, vzal v
noci dítě i jeho matku, odebral se do
Egypta a byl tam až do Herodovy smrti“
(Mt 2,14–15).
V Egyptě Josef s důvěrou a trpělivostí
čekal na slíbenou pobídku k návratu do
vlasti, kterou slíbil anděl. Ve třetím snu
ho božský posel informoval o smrti těch,
kteří usilovali dítěti o život, a vybídl jej,
aby vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil
se do izraelské země (srov. Mt 2,19–20).
Josef bez váhání znovu poslechne:
„Vstal, vzal dítě i jeho matku a odebral
se do izraelské země“ (Mt 2,21).
Avšak během zpáteční cesty, „když
uslyšel, že je v Judsku místo svého otce
Heroda králem Archelaus, bál se tam jít
a podle pokynu ve snu se odebral na
území galilejské. Šel tedy a usadil se v
městě, které se jmenuje Nazaret“ (Mt
2,22–23).
Evangelista Lukáš hovoří o tom, že Josef
absolvoval dlouhou a namáhavou cestu
z Nazareta do Betléma v souladu s
nařízením císaře Augusta o sčítání lidu,
aby se nechal zapsat ve svém rodném
městě. Právě za těchto okolností se
narodil Ježíš (srov. 2,1–7) a byl zapsán
do říšské matriky jako všechny ostatní
děti.
Svatému Lukášovi záleží zvláště na tom,
aby zdůraznil, že Ježíšovi rodiče dbali na
všechny předpisy Zákona: obřad
Ježíšovy obřízky, Mariino očištění po
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porodu a zasvěcení prvorozeného Pánu
(srov. Lk 2,21–24).
V každé okolnosti svého života dokázal
Josef vyslovit svoje „fiat“, jako Maria při
Zvěstování a Ježíš v Getsemanech.
Josef jako hlava rodiny učil Ježíše být
poslušný rodičům (srov. Lk 2,51) podle
Božího přikázání (srov. Ex 20,12).
V útočišti Nazareta, v Josefově škole, se
Ježíš učil plnit Otcovu vůli. Tato vůle se
mu stala každodenním pokrmem (srov.
Jan 4,34). I v té nejtěžší chvíli svého
života v Getsemanech upřednostnil
Otcovu vůli před svou
a „stal se
poslušným až k smrti […] k smrti na
kříži“ (Flp 2,8). Autor listu Židům proto
uzavírá, že se Ježíš „naučil svým
utrpením poslušnosti“ (Žid 5,8).
Ze všech těchto událostí plyne, že „Bůh
vyzval svatého Josefa, aby přímo sloužil
osobě i poslání Ježíše vykonáváním
svého otcovství: vlastně tím způsobem
Josef spolupracuje v plnosti času na
velkém tajemství vykoupení a je
vpravdě „služebníkem spásy.“

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za
nás!
Úmysly na měsíc květen 2021:
Všeobecný úmysl: Za finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou
odpovědnost za finance, spolu s vládami
usměrňovali finanční oblast a chránili
občany před nástrahami s nimi
spojenými.
Národní úmysl: Děkujeme za mariánská
poutní místa a prosíme, aby na nich lidé
skrze Pannu Marii snadno nacházeli
cestu ke Kristu.
ROK RODINY 19.3.2021 – 26.6.2022

Rok rodiny s Amoris Laetitia
Papež František zve na společnou cestu,
v níž chce hovořit o kráse rodiny, o
znovuobjevení rodiny jako daru, a to
navzdory všem problémům, překážkám
a výzvám, kterým rodiny dnes musí
čelit. „Každý je povolán k láskyplné péči o
život rodiny. Rodiny nikdy nejsou
problémem, jsou vždy darem, a z
perspektivy budoucnosti jsou příležitostí.“

APOŠTOLÁT MODLITBY
Nebeský Otče, kladu před tebe celý
dnešní den a ve spojení s tvým Synem,
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje
svou oběť za záchranu světa, ti v něm
nabízím své modlitby, práce, utrpení i
radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je
i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o
tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou
našeho Pána a Matkou Církve, to všechno
přináším jako svou nepatrnou oběť
zvláště na úmysly Svatého otce a našich
biskupů:
Všeobecný nebo evangelizační úmysl
Národní úmysl

1. setkání „Vykročit společně“
Úvodní video najdete na www.rodiny.cz.
Svatý otec každé video začíná kapitolou
z apoštolské exhortace Amoris laetitia.
Cílem je rozvíjet reflexi, dialog a
pastorační praxi a současně poskytovat
povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v
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jejich každodenním životě. Nabízíme
krátké shrnutí a náměty k zamyšlení.
„Hlavní přínos pro pastoraci rodin
poskytuje farnost, která je rodinou rodin
a kde se harmonizují vklady malých
společenství, hnutí a církevních sdružení.“
/Amoris Laetitia 202/. Jsme si vědomi
posvátnosti naší rodiny i nás, jako
páru? Umíme si jako společenství
vážit našich rodin a jejich významu
pro pastoraci?
„Tuto exhortaci ....nabízím křesťanským
rodinám, aby je podnítila vážit si darů
manželství a rodiny a zachovávat silnou
lásku naplněnou hodnotami velkorysosti,
nasazení, věrnosti a trpělivosti. Za druhé,
protože má za cíl povzbudit všechny, aby
byli znamením milosrdenství a blízkosti
tam, kde se rodinný život neuskutečňuje
dokonale anebo neprobíhá v pokoji a
radosti.“ /Amoris Laetitia 5/
Co znamená „milovat“ člověka?
„Mnozí nevnímají, že by poselství církve o
manželství a rodině bylo zřetelným
odleskem kázání a postojů Ježíše, který
nabízel zároveň náročný ideál a nikdy
nepostrádal blízkost a soucit s křehkými
lidmi jako Samaritánka či cizoložná
žena.“ /Amoris Laetitia 38/
„...Manželské dvojice jsou často nejisté,
váhají a mají těžkost s nalezením
způsobů svého růstu. Mnozí mají tendenci
zůstávat
na
primárních
stádiích
emočního a sexuálního života. Krize
manželů destabilizuje rodinu a kvůli
rozlukám a rozvodům může mít řadu
důsledků pro dospělé, děti i společnost a
oslabovat jedince i společenské vazby.
Manželské krize se často řeší unáhleně a
bez odvahy k trpělivosti, k ověření
pravdy, ke vzájemnému odpuštění, ke

smíření a také k oběti.“ /Amoris Laetitia
41/.
Jak žít milosrdenství uprostřed naší
rodiny? „Smlouva lásky a věrnosti, ze
které žije Svatá nazaretská rodina,
osvěcuje princip, jenž dává každé rodině
tvářnost a uschopňuje ji, aby lépe čelila
útrapám života a dějin. Na tomto základě
se každá rodina i při své slabosti může
stávat světlem v temnotě světa. Zde
chápeme způsob, jak žít rodinu. Nazaret
nám připomíná, co je to rodina, co je to
společenství lásky, její střídmou a prostou
krásu a její posvátnou a nedotknutelnou
povahu. Ukazuje nám, jak je výchova v
rodině jemná a nenahraditelná, učí nás
poznávat její přirozenou funkci v řádu
společnosti« /Amoris Laetita 66/ Co je
na naší rodině krásné, přes naše
omezení, těžkosti a naše potíže?
/rodiny.cz/
SV. PETR CANISIUS
500 let od narození sv. Petra Canisia
Letos v květnu uplyne 500 let od
narození sv. Petra Canisia, zakladatele
klementinské koleje a první jezuitské
komunity v Praze. Tento učitel církve a
čelní představitel katolické reformy 16.
století se narodil 8. května 1521 v
nizozemském Nijmegenu.
Výročí se má stát příležitostí k
následování příkladu Petra Canisia,
světce, který věřil srdcem, ale zároveň
byl mužem činu a aktivním svědkem
víry, zejména v oblasti výchovy a
vzdělání, jak to dosvědčují jeho spisy a
fundace celé řady jezuitských kolejích v
jižním Německu, českých zemích a
Rakousku, tedy v oblastech, kde byl od
roku 1556 provinciálem. “Také dnes je
zapotřebí
nového
odhodlání
a
3
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dynamismu
v
předávání
víry,”
zdůrazňuje zpráva innsbrucké diecéze. V
rámci Kanisiánského roku chce proto
podpořit iniciativy, které mohou mít
trvalejší dopad, podporují lidi v jejich
každodenním životě, zhodnotit stávající
projekty a zahájit nové. “Nechceme se
jako církev ukrývat, nýbrž odvážit se
něčeho nového, abychom sdíleli poklad
víry s co největším množstvím lidí,”
vysvětluje biskup Glettler.

Tridentského koncilu. Jakkoli patřil k
předním
apologetům,
nikdy
své
protivníky neurážel a ke svým
oponentům zachovával úctu. Autorství
Petra Canisia se připisuje druhá část
modlitby Zdrávas Maria a modlitba
Zdrávas Královno.
/Vaticana.cz/
ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
Sestry trapistky
Farnost sv. Jiří v Ořechově již několik let
pravidelně věnuje postní almužnu
sestrám v Klášteře Naší Paní nad
Vltavou v Poličanech. Všem dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať!

Foto: zdroj wikipedie.cz

„Žijeme podle Řehole svatého Benedikta
(ca 480 – 547), mnicha z italské Nursie.
Jeho následovníci evangelizovali celou
Evropu a významně napomohli jejímu
rozvoji. Proto byl svatý Benedikt v roce
1980 prohlášen za patrona Evropy. Je
také nazýván otcem západního mnišství.
Jeho sestra, svatá Scholastika, založila
klášter žijící podle Benediktovy řehole, a
tak má benediktinské mnišství od
samého počátku také svou ženskou tvář.
Na jeho Řeholi stojí celý náš život a
spiritualita: den rozdělený na modlitbu
a práci, společný život, dceřiný vztah k

Foto: zdroj wikipedie.cz

Sv. Petra Canisia svatořečil v roce 1925
papež Pius XI., který jej také prohlásil za
učitele církve. Jak jsme již naznačili,
patřil mezi první následovníky sv.
Ignáce z Loyoly a šiřitele řádu ve střední
Evropě. V roce 1556 přivedl do Prahy
prvních 12 jezuitů a jejich první kolej
původně nesla jeho jméno. Pro potřeby
zemí
zasažených
protestantskou
reformací sepsal katolickou věrouku do
několika záhy velmi populárních
katechismů. Byl jedním z teologů
4
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abatyši, ticho, odloučenost od světa,
sliby poslušnosti, obrácení a stability.
Kořeny naší komunity jsou ve
francouzském Vaise, kde po „mnišské
odyssee“ v roce 1817 znovu vznikla
komunita trapistických mnišek. Tato
komunita založila mnoho fundací,
jednou z nich bylo San Vito v Itálii,
odkud se mnišky přesunuly do
Grottaferraty a později do Vitorchiana,
poblíž Říma. Vitorchiano je naše
mateřská komunita.
Klášter Naší Paní nad Vltavou se zrodil z
přání kardinála Miloslava Vlka, který
nás pozval do své pražské arcidiecéze.
Toto přání bylo pro komunitu ve
Vitorchianu, kam po roce 1989 vstoupilo
mnoho dívek z České republiky,
znamením
Boží
vůle.
Skupina
zakladatelek byla jmenována v roce
2004.
Jméno Klášter Naší Paní nad Vltavou
jsme si zvolily proto, že náš klášter leží
nedaleko Vltavy a chtěly jsme tak
vyjádřit, že ona je naší Královnou i
Královnou tohoto kraje. To symbolizuje i
socha Naší Paní nad Vltavou v naší
rajské zahradě. Jejím autorem je sochař
Petr Váňa, který jí vtiskl podobné rysy
jako soše Panny Marie na Mariánském
sloupu na Staroměstském náměstí a
vytesal ji částečně ze stejného kamene.
Tak jsme hlouběji spojeny s naší diecézí
a jejími dějinami.
Během příprav fundace a před odjezdem
jsme měly tu čest a radost setkat se jak
se Svatým Otcem Janem Pavlem II. (v
roce 2004), tak s Benediktem XVI. (v
roce 2007) a dostat jejich požehnání.
Svatý Otec Benedikt XVI. nám tehdy
řekl: „Je velmi důležité, že jdete do České

republiky, ta země to velmi potřebuje.
Ujišťuji vás o svých modlitbách.“
22. dubna 2007, na svátek blahoslavené
Marie Gabriely, jsme přijely definitivně
do České republiky, kde byl už postaven
dům pro hosty.
5. srpna 2008, v den památky Posvěcení
římské baziliky Panny Marie Sněžné byl
položen základní kámen kostela a
kláštera.
S vděčností vzpomínáme na přijetí v
naší
diecézi
otcem
kardinálem
Miloslavem Vlkem a na přátelství všech,
kteří nám pomáhali v začátcích.
Stavba kostela a kláštera trvala tři roky,
během nichž jsme se na místě modlily,
měly možnost a milost přijímat první
dívky - zájemkyně hledající své
povolání, dohlížely jsme na stavební
práce a pracovaly: s pomocí přátel jsme
hned na začátku založily zeleninovou
zahradu a vytvářely další pracoviště.
Stavba trvala do roku 2011 a 28.
července 2012 jsme mohly náš nový
kostel zasvětit Pánu při slavnosti
Posvěcení našeho kostela.
Hlavním celebrantem byl kardinál
Miloslav Vlk, koncelebroval Mons. Jan
Vokál, biskup královehradecký, a těšily
jsme se také z přítomnosti Doma
Eamona, generálního opata našeho řádu.
Náš kostel je zasvěcen Panně Marii,
Matce jednoty křesťanů. Patronátní
svátek proto slavíme 18. ledna, na
začátku týdne modliteb za jednotu
křesťanů.
18. ledna 2013 byla naše fundace
povýšena na převorství. Všechny jsme
podepsaly na oltáři slib stability pro
tento klášter, tj. že zde zůstaneme až do
smrti. Do rukou Matky převorky jsme
potom složily slib poslušnosti.
5
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29. července 2018 jsme se staly
opatstvím a o den později jsme zvolily za
naši první abatyši Matku Lucii. 22.
srpna, v den památky Panny Marie
Královny, se konala její abatyšská
benedikce. Hlavním celebrantem byl
pražský pomocný biskup Zdenek
Wasserbauer, který při obřadu, který se
podobá obřadu slavných slibů, předal
Matce Lucii Řeholi Benediktovu,
pastýřskou berlu a prsten abatyše.
Tyto etapy byly pro nás milníky na cestě
zralosti, „dospělosti ve víře”. Pán nám
požehnal
také
mnoha
místními
povoláními, a tak jsme během těchto let
mohly předávat dar mnišského života
novým generacím a společně tak růst ve
věrnosti našemu charismatu.“

zpěv. Svými krásnými hlasy obohatili
důstojné duchovní prožití Velikonočních
svátků. Vám všem upřímné Pán Bůh
zaplať.
/Marie Šmídová/
Výtěžek postní almužny
V postní době proběhla v našich
farnostech postní almužna. Pro misie v
Bulharsku bylo odesláno 11.000 Kč a
pro sestry trapistky v Poličanech bylo
odesláno 6.739 Kč. Pán Bůh zaplať za
Vaši štědrost!

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Poděkování
Letošní Velikonoční svátky byly opět z
důvodu pandemie omezené.

Foto: zdroj wikipedie.cz

První svaté přijímání 23.5. 2021
V letošním školním roce jsme si
společné hodiny s dětmi ze 3. a 4. třídy v
náboženství moc neužili. Sejít jsme se
mohli jen asi 6x. Dodávala jsem dětem
pracovní listy, ale největší zásluhy při
letošním vyučování mají rodiče. A tak
mohou jejich děti přistoupit k 1.
Svatému přijímání. V kostele Všech
svatých proběhne v něděli 23. 5. 2021
v 10.30h na slavnost Seslání Ducha
svatého. Kvůli omezením budou moci
přijít na tuto slavnost jen rodinní
příslušníci dětí. Ale věřím, že i na dálku
naše milá farní rodina bude s námi.
Letošní prvokomunikanti jsou: Anežka
Párová, Eliška Pospíšilová, Beáta
Jelínková, Ema Reseková, Julie Hrubá,

Foto: Markéta Dudíková

Radek Plšek a Tomáš Dudík společně s
ministranty a kostelníkem panem
Plškem zvládli vše na výbornou. Velký
dík patří také varhanici Janě Ryšavé,
Pavlu Smotrilovi, Markétě Dudíkové a
Luboši Párovi za hudební doprovod a
6
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Prokop Lhotecký, Šimon Veleba a
Jáchym Kafrda.
/Radka Jedličková/

jsme marteničky (náramky k svátku
baby Marty) a nakonec nás čekalo téma
smrt svatého Josefa. Celý víkend
provázely hry a nechybělo duchovní
téma. Byla to moje první velká akce s
romskými dětmi a jsem velmi rád, že
jsem toho byl součástí.

Foto: zdroj wikipedie.cz

Pozdrav z misií
Milí farníci, v těchto dnech, kdy čtete
tyto řádky, slavíme v Bulharsku
Velikonoce. Protože pravoslavná církev
nepřijala
gregoriánskou
reformu
kalendáře a používá stále juliánský
kalendář, většinou slaví Velikonoce v
jiném termínu než katolická církev. V
postní době jsem měl možnost zúčastnit
se dvou akcí s romskými dětmi zimního tábora na horské chatě Morulay
a duchovní obnovy. Dovolte malé
sdílení.
Téma březnového tábora bylo sv. Josef.
Vzpomněli jsme si na okamžiky z jeho
života. Prvním tématem byla svatba s
Marií, s dětmi jsme si zatancovali
tradiční bulharský tanec choro. Pak jsme
se vydali k horské chatě, kde
následovalo další téma, a to sen sv.
Josefa, když se mu zjevil anděl, pak jsme
měli výborný oběd. Po obědě
následovalo téma, kde se Josefovi
narodil syn, byla to katecheze, kterou
připravil otec Petr Cvrkal. Po katechezi
bylo pokračování s útěkem do Egypta,
další odpolední program bylo nalezení
Ježíše v chrámě, děti měly hru, kde
hledaly zvířata na kartičkách v lese.
Večer jsme měli téma „když Josef učí
Ježíše tesařskému řemeslu“. Vytvořili

Foto: Radek Steingart

V dubnu se konala v Kazanlaku
duchovní obnova pro chlapce z Machaly.
Tématem obnovy byly Velikonoce. Měli
jsme s chlapci přednášku, kde jsme si
vysvětlovali, co si připomínáme který
den. Pak jsme si zahráli fotbal, stolní hry
a dali si oběd. Po obědě následovala
křížová cesta v přírodě, která byla velice
interaktivní. Chlapci dostali každý pytlík
s různými předměty, které postupně
přidávali na kříž, vždy s nějakou
myšlenkou. Mně osobně nejvíce zaujalo
zastavení, „Ježíš padá potřetí“, kdy
chlapci dávali vršek od piva na kříž se
slovy, že stejně jak lidé kteří pijí, padají,
tak padl stejným způsobem Ježíš. Po
návratu k nám na faru, jsme měli mši
svatou. Vše jsme ukončili společnou
večeří a rychle domů.
Chtěl bych Vám poděkovat - mám
radost, že v kostele Všech svatých
v Ořechově měla výstava o životě
salesiánských misionářů kladný ohlas a
srdečné Pán Bůh zaplať za výtěžek
postní almužny, který byl zaslán
bulharským salesiánským misionářům.
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Dá-li Pán, jistě se najde příležitost, kdy
některý z otců misionářů přijme pozvání
do ořechovských farností a povypráví
naživo o svém působení v Kazanlaku a
Staré Zagoře. S pozdravem Radek.

a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty,
kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v
Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“
Při druhém setkání je velmi
povzbuzoval k modlitbě a obětem. Řekl
jim, že ze všeho mohou učinit oběti a
nabídnout je Pánu.
Při třetím setkání je povzbuzoval k
eucharistické úctě a naučil je následující
modlitbu: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu
a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a
obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, Duši a
Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve
všech svatostáncích světa, na usmíření za
urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je
urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho
Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného
Srdce Mariina Tě prosím za obrácení
ubohých hříšníků.“

ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ
Zjevení v portugalské Fatimě začalo v
roce 1916 trojím zjevením anděla
desetileté Lucii Santosové, devítiletému
Františkovi
a
sedmileté
Jacintě
Martovým. Po této duchovní přípravě
docházelo každý měsíc od 13. května
do 13. října 1917 ke zjevením Panny
Marie. I když dětem zpočátku nikdo
nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy,
díky ochraně Panny Marie byly všechny
komplikace a pomluvy překonány a tato
mariánská zjevení po důkladném
teologickém šetření byla uznána
Církví jako pravá dne 13. 10. 1930.
Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v
Portugalsku vládl mimořádně silný
protináboženský duch a křesťanství
bylo velmi pronásledováno. Fatimské
události během roku po ukončení
zjevení
změnily
tuto
negativní
nábožensko-politickou situaci.

1. zjevení – 13. 5. 1917
13. května 1917 si Lucie, František a
Hyacinta hráli nahoře na svahu Cova da
Iria. Zatímco se jim pásly ovce, postavili
si zídku kolem křoví. Náhle uviděli něco
jako blesk. V domnění, že se blíží
bouřka, začali sestupovat, aby hnali ovce
k silnici. Asi v polovině svahu uviděli
nový blesk a po pár krocích uviděli před
sebou nad dubem paní, oděnou v bílém
šatě, zářící více než slunce. Vycházelo z
ní jasné intenzivní světlo. Všichni tři se
ocitli uvnitř světla, které paní
obklopovalo a z ní se rozlévalo. Ze
vzdálenosti asi půldruhého metru k nim
promluvila: Nebojte se! Neublížím vám.
Na otázky odkud je a co si přeje,
odpověděla: „Přicházím z nebe. Přišla
jsem vás požádat, abyste sem přicházeli
po šest příštích měsíců 13-tého dne vždy
ve stejnou hodinu. Pak vám řeknu, kdo
jsem a co chci...“ Děti se ptaly, zda

Foto: zdroj wikipedie.cz

Již při prvním setkání anděl děti
povzbuzoval k úctě k Bohu a v této
souvislosti je naučil modlitbu: „Můj Bože,
věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe
8
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přijdou do nebe a na dvě děvčata, která
před nedávnem zemřela. Když jim Paní s
laskavostí dotazy zodpověděla, zeptala
se: „Chcete se obětovat Bohu a snášet
všechna utrpení, která na vás sešle, jako
zadostiučinění za hříchy, jimiž je urážen,
a jako prosbu za obrácení hříšníků?“ při
posledních slovech otevřela ruce a děti
zalilo silné světlo, odraz paprsků, které z
jejích rukou vycházely. To světlo
proniklo dětem do hrudi a do hlubin
duše, takže se viděly v Bohu, který byl
tím světlem, jasněji než v zrcadle. Padly
na kolena a v duchu opakovaly andělem
naučenou modlitbu. Paní pak ještě řekla:
„Modlete se každý den růženec, abyste
tak vyprosili světu mír a konec války“.
Pak se začala zvedat a vznášet k
východu a její světlo jakoby před ní
otevíralo cestu do nebeské klenby. Děti
si nejprve slíbily, že budou mlčet, ale
neudržely tajemství. Hyacinta o tom
první doma řekla, takže se to rozšířilo.
Rodiče šli samozřejmě na faru a místní
farář zaujal opatrný postoj, varoval, že
může jít i o mámení zlého ducha.
/pokračování příště, Koclirov.cz/

Tuto otázku si jistě klade nejeden farník.
Také my v PULSu jsme hledali nové
cesty, jak podpořit farnosti v době
omezeného konání bohoslužeb, které s
sebou nese i omezení příjmů z
kostelních sbírek. Proto v rámci pomoci
farnostem nabízíme novou možnost,
kterou můžete využít i vy. Za každého
donátora, který se přihlásí do konce
letošního roku, získá farnost navíc
bonus 500 Kč. Staňte se donátory a
podpořte svou farnost. Věřím, že využití
této možnosti, můžete výrazně pomoct
hospodaření vaší farností. Přihlásit se
můžete na www.donator.cz nebo využít
přihlášky z letáčku v kostele.
Zároveň chci poděkovat všem stávajícím
donátorům za jejich podporu. I přes
obtížnou situaci, ve které se všichni
nacházíme, se velká rodina malých
dárců rozrostla na 6300 donátorů a
během prvního čtvrtletí darovala 5 mil.
Kč. Věřím, že společným úsilím se nám
podaří nejen překonat všechny obtíže
současné doby, ale bude to i další krok
na cestě k zajištění života celé naší
diecéze.
S přáním Božího požehnání
P. Mgr. Pavel Kafka, správce Fondu PULS

Poznámka: Také naše farnosti fandí
Fondu PULS. V tomto čísle farního
zpravodaje najdete „dopis do farnosti“,
jehož součástí je i přihláška. Pokud Vás
zaujala tato možnost podpory naší
farnosti, můžete vyplněnou přihlášku
vhodit do krabičky „Peregrínek“ na stolku

Foto: zdroj wikipedie.cz

FOND PULS
Jak
pomoci
pandemie?

farnosti

v

době
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vzadu v kostele nebo odevzdat kontaktní
osobě a přihláška bude doručena správci
Fondu PULS na Biskupství brněnské.
Poštou Vám přijde karta donátora a
informace o aktuálním dění ve Fondu.
Kontaktní osoby pro naše farnosti jsou
manželé Steingartovi (777 674 936,
774 674 936). Na webových stránkách
farnostorechov.cz najdete také informace
o donátorství v naší farnosti.

záměrně vybrán verš, ve kterém se
objevuje lesní zvěř, aby poukázal na
důležité téma odpovědnosti za stvoření.
Organizátoři Noci kostelů v České
republice převzali také v letošním roce
motto rakouských kolegů. Ačkoliv zní
dvacátý verš sto čtvrtého žalmu
poněkud zvláštně, věříme, že pro mnoho
pořadatelů bude inspirací a svůj
program obohatí skvělými nápady.
Zejména v letošním roce, kdy přípravy
Noci kostelů provází opět řada nejistot,
je více než vhodné zaměřit se na
programy ve venkovních prostranstvích
a v přírodě, a k tomu se téma úcty k
životnímu prostředí přímo nabízí.
Moto Noci kostelů je třeba ještě graficky
zpracovat, a to už je každoročně práce
pro autorku vizuálního stylu celé akce,
rakouskou grafičku Veru Rieder.
Pro zajímavost uvádíme přehled
biblických veršů uplynulých ročníků
Noci kostelů

NOC KOSTELŮ 2021

Kolik podob má NOC?
Letošní Noc kostelů se bude konat 28.
května, a to již po třinácté. Ústředním
motivem jednotného vizuálního stylu
Noci kostelů, který připravuje rakouský
organizační tým, je vždy biblický verš
obsahující slovo NOC.
NOC je sjednocujícím prvkem všech
programů Noci kostelů různých vyznání,
témat a podob. Proto je zvolen vždy
krátký, výstižný biblický verš s
ústředním slovem NOC. Není to vždy
jednoduché, protože ačkoliv se toto
slovo vyskytuje v Bibli velmi často, text
citátu má často spíše negativní
charakter. Vzhledem k tomu, že kontext
je velmi důležitý, vždy je třeba najít
pasáže, ve kterých je noc spojena s
nadějí. Zatím se to vždy podařilo. Při
výběru konkrétního biblického verše
pro daný rok se také často zohledňuje
aktuální společenská situace, ve které se
nacházíme. V letošním roce byl proto

2009: „Tobě patří den, i NOC je tvoje, tys
upevnil světlo noci i slunce“ (Ž 74,16)
2010: „Po celý den a po celou NOC nikdy
nebudou mlčet“ (Iz 62,6)
2011:„Připomínám si, jak jsem NOC co
noc na struny hrával, v srdci přemítám a
duch můj hloubá“ (Ž 77,7)
2012: „Vy všichni jste děti světla. Nám
nevládne NOC ani temnota“ (Srov. 1 Sol
5,5)
2013: „Potom už nebude den ani NOC
ale v čase večera bude světlo“ (Zach
14,7)
2014: „Nechť jsou světla na nebeské
klenbě, aby oddělovala den a NOC.
Budou na znamení časů, dnů a let“ (Srov.
Gn 1,14)
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2015: „Žádná tma pro tebe není temná:
NOC jako den svítí, temnota je jako
světlo“ (Ž 139,12)

« v sobotu 1.5. u Všech sv. v 17.30 hodin
poutní mše sv. ke cti sv. Peregrina
« ve čtvrtek 13.5. Nanebevstoupení Páně
« v neděli 23.5. Hod Boží svatodušní,
první sv. přijímaní u Všech svatých
« v pondělí 24.5. Panny Marie Matky
Církve
« ve čtvrtek 27.5. Ježíše Krista,
Nejvyššího a věčného kněze

2016: „Jeho brány zůstanou ve dne
otevřené, NOC tam už nebude“ (Srov. Zj
21,25)
2017: „Za dne jim byla záštitou, NOC
prozářila hvězdami“ (Srov. Mdr 10,17)
2018: „Zůstávali přes NOC v blízkosti
Božího domu“ (Srov. 1 Pa 9,27)
2019: „Dáte se do zpěvu, jako v tu NOC
kdy se zasvěcuje svátek“ (Srov. Iz 30,29)

« v neděli 30.5. Nejsvětější Trojice

2020: „Učinil jsi měsíc k určování času…
Přivádíš tmu, NOC se snese… Slunce
vychází… Člověk vyjde za svou prací“
(Srov. Ž 104,19-23)

Výzva papeže Františka na květen
V měsíci květnu papež František vyzývá
k modlitbě růžence za ukončení
pandemie COVID-19. Měsíc květen bude
věnován modlitebnímu maratonu na
téma „Modlitba k Bohu stoupala
ustavičně z celé církve'“. Katolické
svatyně celého světa budou zvláštním
způsobem zapojeny. Třicet poutních
míst se bude střídat ve vedení
každodenního
živě
přenášeného
růžence v 18.00 hodin. Katolická církev
zasvěcuje měsíc květen Nejsvětější
Panně Marii. Svatý otec zahájí tento
měsíc modlitby 1. května a poprosí o
Mariinu přímluvu.
„Pandemie COVID-19 si vyžádala od
každého národa a jeho občanů obrovské
oběti,“ řekl papež František. „Krize
vyzývá celé mezinárodní společenství, aby
se společně s duchem odpovědnosti a
bratrství zavázalo čelit mnoha výzvám těm, které již probíhají, i těm, které
přijdou.“
Papež řekl, že se modlí za miliony lidí,
kteří na COVID-19 zemřeli nebo kteří
nemocí trpí, i za jejich rodiny.
/cirkev.cz/

2021: „Přivádíš tmu, NOC se snese, celý
les se hemží zvěří“ (Žalm 104,20)
/biskupstvi.cz/
FARNÍ MATRIKA
Matrika zemřelých
Všech sv.
† Libuše Hrušková
† Ludvík Krejčíř
† Marie Šenkýřová
† Marie Beránková
Sv. Jiří
† Marie Zoufalá
† Miluše Souchopová
† Olga Frantová
† Jan Záděra
Odpočinutí věčné dej jim, Pane. A světlo
věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém
pokoji.
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