MICHAEL
občasník farnosti Staré Město

č.77/půst 2014
BŮH MI DAL OČI.
MŮŽU JE OTEVŘÍT A VIDĚT, NEBO JE
ZAVŘÍT A DĚLAT, ŽE NEVIDÍM.
BŮH MI DAL RUCE.
MŮŽU JIMI HLADIT A POMÁHAT,
NEBO UBLIŽOVAT.
BŮH MI DAL UŠI.
MŮŽU NASLOUCHAT,
NEBO DĚLAT, ŽE NESLYŠÍM.
BŮH MI DAL ÚSTA.
MŮŽU ŘÍKAT PRAVDU,
NEBO LHÁT.
BŮH MI DAL SRDCE.
MŮŽU MILOVAT,
NEBO NENÁVIDĚT.

TENTO TRÉNINK URČITĚ PROSPĚJE
Postní doba - opět trochu tréninku v odpouštění a hledání cesty
lásky. Není to snadné. Nejen politici, často i nejbližší lidé nám nějak
ubližují - svými postoji, jednáním, možná ještě víc opomenutím ... A tak
je odpouštění pro nás každodenním úkolem. Nejednou totiž nejbližší lidi
zavíráme do "vězení pro dlužníky". Něco jsme od nich očekávali, ale oni
to neudělali. Pak se na ně zlobíme, pokládáme je za nespolehlivé,
za dlužníky. Možná každý z nás potřebuje někoho, kdo mu ukáže jiný,
Boží pohled na lidi kolem nás. A také jiný pohled na sebe sama. Neboť
Bůh miluje každého - v praxi to nedávno ukazoval nějaký pravoslavný
kněz, který ve slavnostním rouchu stál mezi znepřátelenými stranami

na náměstí v Kyjevě a držel vysoko zvednutý kříž. Jakoby jim ukazoval
cestu - Ježíše. Cestu pro obě strany. A tak je Ježíš cestou i pro mě,
i pro lidi, jejichž názory a jednání se mi nelíbí. Máme společnou cestu.
I já musím prosit o odpuštění ...
Požehnanou postní cestu Vám všem, drazí a milí,
v modlitbě vyprošuje otec Miroslav

POSTNÍ DOBA V NAŠÍ FARNOSTI
POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY
- kterou připravují jednotlivá společenství. Koná se vždy
před začátkem mše sv. v 17 hodin, tj. v pondělí, středu a pátek.
(Po změně času na letní – v 18 hodin.) Pro děti přítomné na této
pobožnosti je nabídka soutěže o zajímavé ceny.
POSTNÍ SOUTĚŽ NAŠICH DĚTÍ - PROMĚNA SRDCE
Postní doba je příležitostí k opětovné proměně srdce. Naše obrácení
se v životě neuskutečňuje jen jednou, ale je to proces, který se stále
opakuje. Nelze ho omezovat jen na postní dobu, ovšem postní doba je
obzvláště vhodným obdobím k tomu, abychom Bohu dovolili vstoupit
do našeho života, do našeho srdce, a nechali se jím proměnit.
Smyslem soutěže je prožít ve farnosti při bohoslužbách pro rodiče
a děti postní dobu jako cestu proměny srdce. Božím působením a naší
snahou se má naše srdce proměnit, aby dokázalo více milovat. Hlavně
v neděli budeme to téma rozvíjet. Ve všední dny se budou děti účastnit
Pobožností křížové cesty a tak získávat body do soutěže.
KAJÍCÍ POBOŽNOSTI – jako duchovní obnova farnosti
(V letošním roce budeme využívat materiál k duchovnímu
doprovázení Helmuta Schlegela „Duchovní koučink“) - je v kostele
sv. Michaela každou postní neděli (1.-5.) odpoledne v 15. hodin.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH SE SLUŽBOU SVÁTOSTI SMÍŘENÍ,
POMAZÁNÍ A SV.PŘIJÍMÁNÍM ve čtvrtek 10.4. a v pátek 11.4. vždy
od 8:00 hodin. Nahlaste v sakristii kostela!
„BOLESTNÝ“ PÁTEK PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ – 11.4.2014
Od 17 hodin mše sv. a po ní projdeme s křížem třemi zastaveními
ulicemi našeho města, s modlitbou za město a farnost.
6. NEDĚLE POSTNÍ - „KVĚTNÁ - PAŠIJOVÁ“: 13.4.2014
V sobotu 12.4. v 18 hodin a v neděli 13.4. v 7.00 a 9.00 hodin začne
bohoslužba u kříže v nové části hřbitova. Po požehnání ratolestí
(kočiček), přejdeme průvodem do kostela ke mši svaté.
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Drazí bratři a sestry, milé děti, už máme za sebou několik měsíců
Roku rodiny. Pokud jste přijali mou adventní výzvu, udělali jste
v rodinách společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením
se Bohu. Nyní jsme vstoupili do doby velkého postu, kterým se
připravujeme na Velikonoce, na dar vykoupení.

Z první knihy Mojžíšovy jsme slyšeli o prvním hříchu, o největší
katastrofě lidských dějin, kdy člověk neposlechl Boha, ba jednal, jako by
Boha nebylo, jako by ho nepotřeboval.
Lidská vina však probudila Boží milosrdenství. Kristus přišel jako
Zachránce a velmi draze za nás zaplatil. Sám nevinný umírá jako
smírná oběť na kříži, zrazený, opuštěný, odepsaný jako vyvrhel
bez práva na lidskou čest. Takovou cenu chce Kristus dobře využít.
Touží odpustit každý hřích a uzdravit každé duchovní zranění. Naše
viny přitahují jeho uzdravující milosrdenství. Ukažme mu svá zranění,
aby je uzdravil. Dejme si práci a najděme všechna svá pochybení,
abychom je nechali uzdravit. Všimněme si i těch chyb, které zranily
vzájemné vztahy v rodině, nebo kterých jsme se
dopouštěli společně. Když manželé otevřou
evangelium a nechají na sebe působit Kristovo
živé slovo, jejich sebedůvěra se rychle vytratí.
Buď knihu odloží, nebo dojdou k přesvědčení,
že hřeší, a začnou dělat pokání. To znamená:
odvrátí se od pouze lidských hodnot, které je
ovládají, a obrátí se k Bohu. Protože se jim to
nedaří, nemohou být na sebe pyšní; budou se
proto obracet na Krista Spasitele a dovolávat se
jeho milosrdné lásky. K tomu potřebují odvahu,
protože obyčejně se bojíme, že evangelium
naruší naše pohodlí. Když překonáme námitky, odpor a strach, sejdeme
se v pokoře před Spasitelem a společně zakusíme dotek Boží lásky,
zázrak uzdravení. Postní doba zve celé rodiny k přijetí svátosti smíření.
Připravte se na ni společně! A nezapomeňte se omluvit i jeden druhému
dřív, než půjdete ke zpovědi. Bude to možná těžké, ale pak budete
moci jeden druhého vidět úplně nově. A pak: co odpustíte, už nikdy
nepřipomínejte. Ani Bůh nepřipomíná, co odpustil. Komu je odpuštěno,
je čistý.
Zdá se ti někdy, že jsi už miloval dost, a chceš přestat? Podívej se
na Ukřižovaného. On sice umírá, ale hřích ho nepřemohl. On miluje až
do posledního dechu, modlí se za odpuštění pro ty, kteří ho ukřižovali.
Ještě dýcháš? Tak miluj. Myslíš, že to máš těžké? Na kříži to bylo těžší.
Od Roku víry je snad v každé naší rodině kříž. Využij každého pohledu
na kříž k povzbuzení své lásky. Řekni Ukřižovanému, že se mu chceš
aspoň trochu v lásce podobat, a popros ho o pomoc, o schopnost dál
milovat.
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OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: vždy půl hodiny přede
mší svatou, také během Pobožnosti křížové cesty. V SOBOTU 12.4.
OD 15:00 DO 17:30 HODIN BUDOU PŘÍTOMNI DVA ZPOVĚDNÍCI!
Od pondělí 7.4. až do středy 16.4. zpovídají také otcové
uherskohradišťského děkanátu v Uherském Hradišti (ve farním kostele
sv. Františka Xaverského od 8:00 – 10:00 hod., u františkánů od 15:00
do 18:00 hod.)
ÚKLID KOSTELA A OKOLÍ PŘED SVÁTKY. Přijďte, prosím,
pomoci při úklidu kostela a okolí v sobotu 12.4. od 8 hodin. Děkujeme!
POSTNÍ ALMUŽNA Postní dobu pro věřící v roce 2014 opět
obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Peníze
za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vložit do tzv.
postniček. Tyto prostředky poté místní
farnost prostřednictvím Charity použije
na pomoc potřebným. Podstatou Postní
almužny je, že ten, kdo se chce k této akci
přidat, do malé papírové schránky vloží
obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si
odřekl. Jde o dobrovolnou duchovní
formaci jednotlivců a rodin, lidí věřících
i sympatizantů. Postní almužna
bude
zahájena na Popeleční středu (5. března
2014), nebo zejména pak na 1. neděli postní
(9. března 2014), a potrvá až do konce
postního období . Schránku pro Postní
almužnu si můžete vzít v prvním postním
týdnu v kostele (děti, které navštěvují náboženství ji dostanou
v hodině). Ke konci postní doby, na Květnou neděli, doneste schránku
do kostela a v obětním průvodu přineste k oltáři. Peníze pak použije,
s přihlédnutím k Vašim návrhům, Charita na pomoc lidem v nouzi
a na podporu charitního díla. Děkujeme!
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Kdo se dnes rozhodne, že už miloval dost, rozhodl o smrti lásky.
Zítra se už jen smíří s tím, že nemiluje. V čem spočívá usmíření?
Základním krokem je: nerozhodnout se nemilovat. Chybu přiznat před
manželem, manželkou (u chyb neznámých je to trochu jinak), odsoudit
se a požádat o odpuštění. Takový projev pokory je velkým důkazem
lásky. Někteří si od svatby umínili, že neusnou bez usmíření, protože
na tom závisí budoucnost jejich lásky. V jedné takové rodině se stalo,
že po třech letech manželka odmítla dát manželovi polibek na dobrou
noc. Manžel beze slov klekl k posteli a začal růženec. Byl přesvědčen,
že situace je vážná. Žena věděla, že by byl schopen se modlit celou
noc. Třetí desátek ho už dokončit nenechala.
Manželé se v době začátku své lásky domnívají, že jejich láska je
silná a nezranitelná. Po čase svou domýšlivost musí přiznat. Ke své
lásce totiž potřebují Boha. Bez něho se zlu neubrání. Bez něho si svá
selhání lásky nebudou umět dlouho odpouštět.
Drazí manželé, rodiče i děti,
vstupme společně do postní doby, pomozme si navzájem na cestě
ke svatosti. Nic nevzdávejme proto, že jsme slabí. Kristus nabízí
pomoc. Najděme všechny své rány a ukažme je Božímu milosrdenství.
Odpuštění přináší naději. A pohled na kříž ať nás vždy povzbudí
k lásce, která je věrná, která miluje až do konce, která se nevzdává.
Nelekejme se, když přijde pokušení. I Krista pokoušel ďábel, když se
čtyřicet dní jen modlil a postil. Ďábel nepokouší ty, kteří jsou už jeho.
Zato doráží na ty, kteří se rozhodli vydat se za Kristem. V pokušení
zůstaňme klidní, ale rozhodní. Pokaždé opakujme jako Ježíš na každé
pokušení své jasné NE. Buďme jistí, že Bůh je nesrovnatelně silnější
než celé peklo. S jeho pomocí zvítězíme. Jeho milosrdenství je zárukou
naděje. Kráčejme společně postní dobou k velikonočnímu vítězství.
Denně na Vás myslím v modlitbě a každému z Vás žehnám.
(Zkrácená verze)
arcibiskup Jan

Poselství papeže Františka k postní době
Drazí bratři a sestry, u příležitosti postní doby vám předkládám
některé úvahy, jež mohou posloužit k osobní i společné cestě obrácení.
Vycházím z výroku svatého Pavla: „Znáte přece milost našeho Pána
Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy
zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9). Apoštol se obrací na křesťany
v Korintu, aby je povzbudil k velkorysé pomoci věřícím v Jeruzalémě,
kteří se nacházeli v nouzi. Co tato slova svatého Pavla říkají nám,
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dnešním křesťanům? Co nám dnes říká výzva k chudobě a k chudému
životu v evangelním duchu?
Kristova milost
Především nám říkají, jaký je Boží styl. Bůh se
neprojevuje
prostřednictvím
světské
moci
a bohatství, ale slabostí a chudobou. Kristus se
stal chudým; sestoupil mezi nás a ke každému
z nás se přiblížil; sám sebe se zřekl a „vyprázdnil
se“, aby se nám ve všem připodobnil (srov.Flp 2,7;
Žid 4,15). To je velké tajemství Božího vtělení!
Důvodem toho, proč se Ježíš stal chudým, není
chudoba pro ni samotnou, ale – jak říká svatý
Pavel – „abyste vy zbohatli z jeho chudoby“.
Nejedná se zde
o žádnou slovní hříčku nebo o výraz na efekt! Je to
souhrn Boží logiky, logiky lásky, logiky vtělení a kříže. Bůh nedopustil,
aby spása na nás spadla z výšky jako almužna toho, kdo s lidumilným
postojem dává část ze svého přebytku. Kristova láska není taková!
Co tedy je tato chudoba, kterou nás Ježíš osvobozuje a činí
bohatými? Je to právě jeho způsob, jakým nás miluje a jakým se nám
přibližuje, jako milosrdný Samaritán, který přistupuje k polomrtvému
člověku, zanechanému na okraji cesty (srov. Lk 10,25 a násl.). Co nám
dává pravou svobodu, pravou spásu a pravé štěstí, je jeho milosrdná,
něžná a sdílející láska. Kristova chudoba, která nás obohacuje, je jeho
vtělení: to, že vzal na sebe naše slabosti a naše hříchy, a tím nám
odevzdal nekonečné Boží milosrdenství. Kristova chudoba je tím
největším bohatstvím: Ježíš je bohatý svou nekonečnou důvěrou
v Boha Otce, svou odevzdaností Otci v každém okamžiku a stálým
hledáním jen jeho vůle a jeho slávy.
Bylo řečeno, že jediný smutek je z toho, že nejsme svatí
(L. Bloy). Můžeme rovněž říci, že existuje jediná skutečná bída: když
nežijeme jako Boží děti a jako Kristovi bratři.
Naše svědectví
Mohli bychom se domnívat, že takováto „cesta“ chudoby platila
pro Ježíše, zatímco my, kdo přicházíme po něm, můžeme zachránit
svět vhodnými lidskými prostředky. Ale není tomu tak. V každé době
a na každém místě Bůh i nadále zachraňuje lidi a svět prostřednictvím
chudoby Krista, jenž se stává chudým ve svátostech, ve Slově a ve své
církvi, která je lidem chudých.
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My křesťané jsme při následování našeho Pána povoláni k tomu,
abychom viděli bídu svých bratří, dotýkali se jí, brali si ji k srdci
a konkrétně konali pro její zmírňování. Bída není totéž co chudoba.
Bída je chudoba bez důvěry, bez solidarity a bez naděje. Můžeme
rozlišit trojí druh bídy: hmotnou, mravní a duchovní. Hmotná bída se
obvykle nazývá chudobou a týká se těch, kdo žijí v podmínkách
nedůstojných pro lidskou osobu: bez základních práv a prostředků
prvořadé potřeby jako je jídlo, voda, hygienické podmínky, práce;
bez možnosti rozvoje a kulturního růstu.
Neméně znepokojující je mravní bída, která
spočívá v tom, že se člověk stává otrokem
neřesti a hříchu. Kolik rodin žije v úzkosti
z toho, že některý z jejích členů – zejména
mladých – je obětí alkoholu, drog, hazardu
nebo pornografie! Kolik lidí ztratilo smysl
života, je zbaveno perspektivy pro budoucnost
a pozbylo naděje! Kolik lidí je k takovéto bídě
odsouzeno kvůli nespravedlivým sociálním
podmínkám, nedostatku práce, která je
zbavuje důstojnosti umožňující přinášet domů chléb, kvůli nerovnosti
práv na vzdělání a zdravotní péči. V těchto případech se mravní bída
může nazývat počínající sebevraždou. Tento druh bídy, která je
příčinou hospodářského úpadku, se vždy spojuje s duchovní bídou, jež
nás zasahuje, když se vzdalujeme od Boha a odmítáme jeho lásku.
Pokud se domníváme, že nemáme zapotřebí Boha, který nám v Kristu
podává svou ruku, a myslíme si, že si vystačíme sami, vydáváme se
na cestu směřující ke krachu. Bůh je ten jediný, kdo skutečně
zachraňuje a osvobozuje.
Evangelium je pravou protilátkou na duchovní bídu. Křesťan je
povolán k tomu, aby do každého prostředí přinášel osvobozující zvěst,
že existuje odpuštění spáchaného zla, že Bůh je větší než náš hřích, že
nás vždy nezištně miluje a že jsme stvořeni pro společenství
a pro věčný život.
Drazí bratři a sestry, nechť tato postní doba najde celou církev
disponovanou a ochotnou přinášet těm, kdo žijí ve hmotné, mravní
a duchovní bídě, evangelní svědectví, jehož souhrnem je zvěst o lásce
milosrdného Otce, připraveného obejmout v Kristu každého člověka.
Ať vám Pán žehná a Panna Maria vás ochraňuje.
(zkrácená verze)
FRANTIŠEK
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OTÁZKY PRO VÝCHOVU SVĚDOMÍ

DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA

KDO JSEM ?
∗ Jaké mám vlohy, za které jsem odpovědný Bohu a bratřím?
∗ Užívám svých schopností a nabízených možností?
∗ Znám své nedostatky?
∗ Má můj život orientaci, cíl, základní ideu? Směřuji k ní?
∗ Jaké zvláštní úkoly mi svěřil Bůh? /otcovství, mateřství, bratrství,
sesterství, přátelství, prostředí, zaměstnání/
∗ Které jsou mé chybné základní postoje? /nenávist, žárlivost, citlivost,
hněvivost, pýcha a její různé formy: mít vždy pravdu a poslední slovo,
ješitnost, domýšlivost, vyvyšování se nad druhé, ponižování druhých
atd. smyslovost, nesvornost, hašteřivost, podezíravost, lakota,
náladovost, nechuť k lidem, neumět odpustit a zapomenout /
∗ Sobectví a sebestřednost. Jaké jsou mé první reakce? Dovedu je
ovládnout?
∗ Kde je kořen mých chyb? Dokáži toto: radost, pokoj, shovívavost,
vlídnost, dobrota, věrnost, zdrženlivost /Gal 5, 22/
∗ Jaké lásky jsem schopen?
∗ Jaké jsou sklony mé mysli? /skepse,
neobjektivnost,
lehkomyslnost,
neodpovědnost /
∗ Jaké jsou stavy mé vůle? / nerozhodnost,
slabost, úzkostlivost, lhostejnost /
∗ Jaké jsou stavy mého citového života?
/tvrdost, sentimentálnost, plané snění, sklon
sobě nalhávat a sebe ospravedlňovat/
∗ Jaké jsou základní stavy a chování
v
duchovním
životě?/
opravdovost,
farizejství, sebetrýznění, nechuť k askezi /
∗ Jaké jsou mé denní postoje k přímosti a pravdě? Jak čelím
zvráceným postojům strachu a lži? Jsem přímý a pravdivý v osobním
styku? Jsem beze strachu a lži ve společenském styku?
∗ Dovedu opustit divadlo, film, přednášku, odložit knihu, pokud šíří lež,
nestoudnost, urážky?
∗ Dovedu využít všech zákonných prostředků na obranu pravdy?
/ kádrování, hlasování /
∗ Nestrpím polopravdu a obcházení pravdy? ∗ Jaká je má důvěra
v Boha i v sebe?
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MŮJ POSTOJ K BOHU, KRISTU, DUCHU SVATÉMU, K CÍRKVI
∗ Když necítím, že Boha miluji nade vše, kladu jej alespoň nade vše?
∗ Uznávám jej Pánem života, jako právo, jeho svatost? ∗ Vím o jeho
lásce?
∗ Jde mi o Boží věc? ∗ Jak je to s mou vírou? ∗ S modlitbou? ∗ Jak se
chovám v pochybnostech a krizi víry?
∗ Nejsou mé povrchní formy zbožnosti pohoršením druhých? ∗ Miluji
alespoň chvíli ticha?
∗ Jsem ochoten k oběti? ∗ Jak jsem silný v důvěře v Boha a v naději?
∗ Nejsem ustaraný, uhoněný křesťan? ∗ Nehledám vnější
zaměstnanost, abych unikl Bohu?
∗ Jak se chovám v nemoci, bezmoci, neúspěchu.∗ Jaké je mé spojení
s Kristem a Duchem svatým?
∗ Co je mi Boží slovo? Svátosti? ∗ Vzpomenu si
alespoň někdy na své křestní zasvěcení Bohu?
∗ Co je mi Církev? ∗ Jak žiji tajemství svého
včlenění v Kristovo tajemné tělo?
∗ Jak buduji Církev? V rodině, bydlišti, pracovišti?
∗ Toužím po skutečném společenství? Jak
prožívám společné slavnosti? Liturgii? Není mi
milejší stáhnout se, stát stranou. ∗ Pamatuji
na papeže, biskupy, kněze, řeholní stav?
∗ Mám zájem o život Církve zde i jinde? Jak
dalece si připouštím svou osobní spoluzodpovědnost za pravdu, víru,
morálku, Církev?
∗ Nejsem v pokušení se povyšovat? Nebo naopak? Uvědomuji si, jak
nedokonale plním závazky své víry?
MÉ LIDSKÉ POSTOJE / ke druhým /
∗ Jaká je má úcta k druhým? ∗ Vážím si jejich svobody? ∗ Dovedu jim
naslouchat?
∗ Jakou mám ochotu do nich se vžít? ∗ Jaké jsou mé myšlenky
o druhých? Má slova? Mé činy?
∗ Jaká je má trpělivost s druhými? Dovedu snášet jejich chyby?
∗ Nezveličuji nebo naopak: nejsem slepý a hluchý ke všemu dobrému
i zlému?
∗ Jsem ochoten se od druhých ustavičně učit krásným věcem
a postojům?
∗ Má pozornost, ochota k druhým?
Michael č.77/půst 2014

strana 9

∗ Rodinný život. Na prvním místě je úcta a láska mezi manžely,
na druhém místě láska a úcta k dětem. Manželství je vztah, ani ne tak
stav - a tento vztah je nutno stále a stále tvořit, jinak odumře.
∗ Vůči dětem: nejdříve psychicko-tělesná blízkost, pak laskavé vedení,
potom tichá pomoc, potom partnerství /přátelství/
MŮJ OSOBNÍ ŽIVOT
∗ Jak vypadá můj denní pořádek? Pořádek v mých věcech? Obojí je
základem řádu! Má sebevláda!
Kde otročím svému sobectví! ∗ Mé koníčky - obstojí
před odpovědností?
∗ Jak hospodařím s časem? ∗ Umím si udělat čas na sebe, na děti,
ženu, manžela, na druhé?
∗ Starám se, abych byl duchovně "fit" ? /nálady, rozmrzelost, zakrnění
duchovní, duševní, kulturní, tělesné/
∗ Dovedu dělat radost? Umím být vděčný? ∗ Jak umím přijímat? ∗ Jak
vypadá má práce?
∗ Je na mne spolehnutí? ∗ Jsem stálý ve svých vztazích?
∗ Mám pravou úctu k sobě? Jsem proti bezpáteřnosti, patolízalství,
zradě, zbabělosti, zištnosti, ctižádostivosti?
∗ Kam mě Bůh vede? Co na mě chce? ∗ Není čas, abych ze snu
povstal, abych žil novým životem?
∗ Nepřišel můj den, má chvíle, nějaké větší nebo menší konverze?
∗ Co mne nejvíc tlačí? Co bych nejraději odstranil? Co bych opravdu
chtěl? Není teď pro mne "čas příhodný" k nějakému činu? Budu stále
bilancovat? Mám zůstat stále tím starým člověkem? Budu ustupovat
před svou slabostí, zbabělostí, rozpolceností?
∗ Čím je tvá bída větší, tím je větší láska Kristova k tobě, neboť přišel
ne kvůli "spravedlivým", ale kvůli hříšníkům, kvůli tobě. Jeho síla je
nekonečně větší než tvá bída. V něm můžeš všechno. Věř, on pomůže
tvé nevěře! Čím více je v tobě slabosti, tím více roste k tobě Boží síla,
když se jí otevřeš, v pokoře, lítosti, touze.
∗ Tyto otázky jsou velice všeobecné. Hledej, co v nich pro tebe ještě
není obsaženo.
Najdi si své otázky "šité na tělo". Nepřemýšlej, co tam není o druhých.
Teď mysli jen na sebe. Co nenajdeš, přidej si. Nebuď se sebou nikdy
spokojený! Ale také nedramatizuj. Buď pravdivý. Ani se do nekonečna
nevymlouvej, ani do nekonečna neobviňuj - ztratil bys energii k činu.
Michael č.77/půst 2014
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Pobožnosti křížové cesty
7. 3. 2014
10. 3. 2014
12. 3. 2014
14. 3. 2014
17. 3. 2014
19. 3. 2014
21. 3. 2014
24. 3. 2014
26. 3. 2014
28. 3. 2014
31. 3. 2014
2. 4. 2014
4. 4. 2014
7. 4. 2014
9. 4. 2014
11. 4. 2014
14. 4. 2014
16. 4. 2014
18. 4. 2014

PÁ
PO
ST
PÁ
PO
ST
PÁ
PO
ST
PÁ
PO
ST
PÁ
PO
ST
PÁ
PO
ST
PÁ

17 HOD.
17 HOD.
17 HOD.
17 HOD.
17 HOD.
17 HOD.
17 HOD.
17 HOD.
17 HOD.
17 HOD.
18 HOD.
18 HOD.
18 HOD.
18 HOD.
18 HOD.
18 HOD.
18 HOD.
18 HOD.
9 HOD.

ČLENOVÉ PASTORAČNÍ RADY
CURSILLISTÉ
SCHOLIČKA
ČLENOVÉ ORLA
DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ
JOSEFOVÉ
DĚTI ZE 3. TŘÍDY
MATKY
OTCOVÉ
ZASTUPITELÉ
FRANTIŠKÁNŠTÍ TERCIÁŘI
ŽENY PEČUJÍCÍ O ČISTOTU KOSTELA
SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE
SENIOŘI
ČLENOVÉ EKONOMICKÉ RADY
KŘÍŽOVÁ CESTA MĚSTEM
AKOLYTÉ
MINISTRANTI
SPOLEČNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

IV. Arcidiecézní fórum mládeže 2014
Mladí delegáti z farností olomoucké arcidiecéze se ve dnech 21. –
23. 2. 2014 shromáždili na IV. Arcidiecéznímu fóru mládeže
v Kroměříži. V roce rodiny spolu s otcem arcibiskupem Janem
Graubnerem hledali odpovědi na otázky, jak je dnes vnímána rodina
a jak by oni sami chtěli v budoucnosti rodinu vytvářet.
Z našeho setkání vzešly podněty, které
nás obohatily a jako inspiraci je chceme
předat v první řadě vám, našim
vrstevníkům.
Nehledejme ideální protějšek, ale
snažme se ideálním protějškem stát.
Na svém budoucím manželství musíme
pracovat už teď. Naše nynější rodina pro
nás je v tomto směru trenažérem lásky,
sebeovládání,
odpouštění,
oběti
a společné modlitby.
Michael č.77/půst 2014
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Nebojme se ve svých společenstvích, s kněžími a s manželskými páry
bavit o tom, jak se dobře připravit a žít budoucí manželství.
Vzdělávejme se ve víře a žijme ji opravdově, aby byl Bůh i v našem
budoucím manželství na prvním místě.
Prosme Boha, který nás nejlépe zná, za své budoucí manžely či
manželky nebo jiná životní povolání. Mějme odvahu vždy zastávat
křesťanské zásady i v otázce předmanželského sexu a čistoty vztahů.
Otevřme bez obav dveře zpovědnice, když zjistíme, že jsme něco
ve vztahu hříchem pokazili.
Nebuďme v lásce naivní, nestavějme jen na citech a prvním dojmu.
Chceme oslovit i ty, se kterými žijeme v jedné církvi. Dobré příklady
rodin mnohých z vás vidíme, děkujeme za ně!
Prosíme, chraňte věrnost zuby nehty, je pro nás důležité vědět, že
i dnes jsou trvalá manželství možná.
Ukažte nám, jak může společná modlitba rodinu stmelit.
Věříme, že i vaše rodiny mohou být s Boží pomocí svaté.
Považujeme za důležité, obrátit se i na vás, kteří nás vychováváte
ve víře a pomáháte nám na cestě k dobré rodině.
Kněží, děkujeme, že tu pro nás jste. Prosíme, vysvětlujte mladým
přijatelně Boží pohled na manželství.
Rodiče, děkujeme, že jste nás chtěli, a nepřestávejte říkat svým dětem
(i puberťákům), že je máte rádi.
Zasvěcené osoby, děkujeme, že se za nás modlíte, prosíme, vytrvejte.
Ve dnech 6. – 13.4.2014 proběhne týden modliteb za mládež naší
vlasti.
V Kroměříži 23. 2. 2014 , Delegáti IV. Arcidiecézního fóra mládeže

Metoda NAPROHELP
Neplodnost je veliká bolest současné doby. Stále více párů se
potýká s tímto problémem. V dnešní době se považuje
za samozřejmost, že se ženě nejprve nabídne úprava cyklu hormony,
často ještě se stimulací ovulace, a když toto nepomůže k otěhotnění,
jsou manželé odesláni do reprodukčního centra k umělému oplodnění.
Jenže to, co se nabízí jako moderní, snadná cesta, představuje spoustu
etických otazníků a zdravotních komplikací. Z etického hlediska
techniky umělého oplodnění představují manipulaci s lidskými
zárodečnými buňkami, manipulaci s počatými dětmi, často i usmrcení
"nadbytečných" či "nevhodných" zárodků. Ze zdravotnického hlediska
pokud ženy podstupují tzv. úpravy cyklu či stimulace ovulace, tedy
Michael č.77/půst 2014
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násilnou manipulaci s jejich vaječníky, jsou vystaveny velikým
zdravotním rizikům, které se souhrnně označují jako hyperstimulační
syndrom.
Přesto existuje mnohem lepší cesta, jak dosáhnout početí a narození
dítěte. Metoda NAPROHELP vychází z dlouhodobých zkušeností
s problematikou přirozeného plánování rodičovství nejen v rámci Centra
naděje a pomoci, ale i s využitím poznatků dalších lékařů, věnujících
se v zahraničí řešení neplodnosti. Tím se podařil vyvinout způsob
pomoci k početí dítěte přirozenou cestou , proto NAPROHELP. Rádi se
s těmi, kdo chtějí smysluplně pomáhat druhým na cestě za miminkem,
podělíme se svými zkušenostmi na akreditovaném semináři
"NAPROHELP, úspěšná cesta k vlastnímu dítěti"- přihlášky a bližší
informace
jsou
na http://www.cenap.cz/vzs-reseni-neplodnosti.php
Potěší nás, když Vás tato nabídka zaujme nebo když ji předáte dál
lidem, kteří by měli zájem se v dané problematice vzdělat. Tento
seminář je určen jako vzdělávací. Pro ty, které trápí nenaplněná touha
po dítěti, je určený seminář "Neplodnost, příčiny, řešení", případně
poradna při neplodnosti Centra naděje a pomoci.
Za celý tým CENAP
Dr. Lázničková, gynekoložka
Těšíme se na spolupráci s Vámi a současně Vás moc prosíme
o
podporu,
především
finanční.
Pomozte
nám
pomáhat
bez poškozování zdraví, bez eticky sporných postupů, a při tom
smysluplně. Finanční dar je možné poskytnout osobně na recepci
Centra naděje a pomoci v Brně na Vodní 13, převodem nebo složenkou
ve prospěch účtu číslo: 2100247288/2010. Bankovní spojení: Fio
banka. V případě platby přes účet uveďte, prosím, variabilní symbol
0075150002. Děkujeme za pochopení a za Vaši vstřícnost.

„ P o k l a d y n aš í r o d i n y “

rodiny, nebo když někdo z vás řekl Bohu své „ano“, v měřítku větším
(např. životní / duchovní povolání) či „menším“.
Můžete si také vzpomenout na některé z vašich předků a na to, čím
vaši rodinu obohatili.
Zaměřit se ale můžete také na zdánlivé „maličkosti“
všedních dnů, například na společně strávené chvíle
v rodině.
Toto „poselství“ vaší rodiny pak graficky
zpracujte na papír velikosti A3 a to formou
obrázků, fotografií, psaného textu, básničky,
apod. Záleží na kreativitě vaší rodiny.
Nejedná se o soutěž. Jde o to, abychom
si uvědomili, co dobré Bůh v naší rodině vykonal
a stále koná a byli mu za to vděčni. Tato aktivita
má taktéž podpořit soudržnost rodiny a proto je
důležité, aby se na zpracování podílela celá
rodina.
Vytvořené projekty můžete odevzdat na Centru pro rodinný
život v Olomouci (Biskupské nám.2, 779 00 Olomouc) nebo
v jednotlivých děkanátních centrech pro rodiny, a to buď poštou,
nebo osobně. Termín odevzdání je 31. Května 2014. Každá rodina,
která vypracovaný projekt pošle, obdrží malou odměnu.
Odevzdané projekty budou prezentovány na internetových
stránkách www.dcpr.cz/poklady a tak budou sloužit k vzájemnému
obohacení. Projekty budou také vystaveny na Sv. Hostýně
při příležitosti arcidiecézní pouti rodin v sobotu 30. srpna 2014.
Zde budete mít možnost svůj projekt představit ostatním
přítomným rodinám, abychom se tak navzájem povzbudili. Poté se
budou v jednotlivých děkanátech olomoucké arcidiecéze konat putovní
výstavy odevzdaných projektů.

Milé rodiny, dovolte, abychom vám v rámci slavení Roku rodiny
nabídli a zde představili aktivitu s názvem „Poklady naší rodiny“,
které si pro vás připravilo vaše Arcidiecézní centrum pro rodinu.
Obracíme se na vás s touto nabídkou, která chce povzbudit objevení
pokladů uprostřed vaší rodiny. Udělejte si čas popřemýšlet
a společně ve svých rodinách najít to, co dobrého se v nich kdy
událo, co vás posunulo dál, obohatilo atd.
Mohly by to být životní momenty, které se týkají víry ve vaší rodině,
může se jednat o zápasy o víru, odpuštění v rodině, obrácení člena

Cítíte, že potřebujete ve svém duchovním životě nový impuls?
Potřebujete čas a příležitost k delšímu rozhovoru s knězem? Chcete
poznat, jak se žije jiným ženám v obdobných životních situacích?
Přihlaste se víkend v Českém Těšíně. Je určen pro
maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy.
Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu
rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby i k setkání
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s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je
třeba nechat doma. Začíná v pátek 21. března v 18.00 hod. a končí
v neděli po obědě. Víkend povede P. Antonín Krasucki OP. Cena
690,- Kč.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405
250-1,
e-mail:reznickova@arcibol.cz,
nebo
je
najdete
na www.rodinnyzivot.cz.

Postní duchovní obnova pro muže
Muže, manžele, otce zveme na jednodenní postní duchovní obnovu.
Bude se konat 12. dubna v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ulici
č.2 v Olomouci. Obnovu povede a svým slovem obohatí P. Kamil Obr.
Kromě přednášek nebude chybět společné slavení
mše sv., možnost přijmout svátost smíření,
případně adorace či práce ve skupinkách.
Podrobnější
informace
najdete
na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Peter
Markovič, 587 405 293, mail: markovic@arcibol.cz,
skype: peter.markovic.office.

VÍKENDOVÉ DUCHOVNÍ OBNOVY
PRO SENIORKY/SENIORY v roce 2014
Víkendy jsou určeny pro ty, kteří prožívají "třetí věk" svého života.
Součástí víkendů jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří,
rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během
víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci,
mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných
a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.
Termíny a místa konání víkendů:
Velehrad : 28. - 30. 3. 2014, 24. - 26. 10. 2014
Sv. Hostýn : 16. - 18. 5. 2014, 26. - 28. 9. 2014
Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie
Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice; tel.: 608 407 141,
e-mail: mabudin@seznam.cz

D a l š í p o z v án í
- den s Chiarou Luce pořádají mladí z Hnutí Fokoláre v sobotu 15. 3. 2014
od 9.30 hod v Biskupském gymnáziu v Brně. Chiara Luce byla italská členka
Michael č.77/půst 2014
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Hnutí Fokoláre, která v 18 letech zemřela na rakovinu kostí. 25. 9. 2010 byla
prohlášena za blahoslavenou.
- duchovní obnova pro mládež proběhne ve dnech 28. – 30. 3. 2014 na
Stojanově gymnáziu na Velehradě. Povede ji oblát Vlastimil Kadlec
s Komunitou Vtěleného Slova. Akce je určeno pro mladé ve věku 15 – 30 let.
Cena: 450 Kč. Přihlašujte se do 14. 3. 2014 na adrese martina.vlkova@
sgv.cz
- jednodenní duchovní obnova pro ženy s biblickými tanci se uskuteční
v Zimním sále Stojanova gymnázia na Velehradě v sobotu 26. 4. 2014
od 9 do 17 hodin. Program: mše svatá, modlitba tancem, adorace, možnost
svátosti smíření. Cena: 130 Kč (oběd a káva). Přihlášky do 11. 4. 2014
na adresu martina.vlkova@sgv.cz
- postní duchovní obnovu pro děvčata od 17 let v termínu od 14. – 16. 3.
2014 povede P. Jan Szkandera, spirituál AKS v Olomouci. Přihlašujte se
na adresu dokromeriz@gmail.cz. Pro vdané ženy (do 45 let) nabízíme
duchovní obnovu od 16. – 18. 5. 2014. Přihlášky na sr.frantiska@seznam.cz
- postní duchovní obnova v duchu osobního usebrání a ztišení proběhne
29. 3. 2014 od 9 hodin na Velehradě. Doprovází ji P. Ladislav Árvai SJ.
Téma: Stvoř mi čisté srdce, Bože! Cena: 120 Kč. Přihlaste se
na: info@velehradinfo.cz
- den modliteb a postu za zabité misionáře si připomeneme 24.3.2014.
V průběhu roku 2013 bylo po celém světě zavražděno 22 pastoračních
pracovníků (většinou kněží).

Farní kronika
Do naší farní rodiny byli křtem přijati:
Sebastián Dynka, UH, Malinovského 1393
Jan Evangelista Přikryl, SM, Trávník 2111
Tereza z Lisieux Pleváková, Opava 5, Hlučínská 26
Tereza z Avily Bučková, UH-Jarošov, Louky 466
V naší farní rodině jsme se rozloučili:
Jarmila Mokrošová
* 3. 2. 1926
Helena Jedličková
*16. 4. 1924
Helena Matejkovičová
* 9. 3. 1948
Antonín Dobeš
*16. 12. 1935
Jarmila Vránová
*15. 11. 1962
Tomáš Franek
* 1. 11. 1937

19. 1. 2014
26. 1. 2014
23. 2. 2014
2. 3. 2014
+27. 12. 2013
+17. 1. 2014
+22. 1. 2014
+29. 1. 2014
+31. 1. 2014
+ 3. 2. 2014

Své příspěvky můžete zasílat na adresu :
Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel. 604 336 466
šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová
církevní schválení: P. Mgr. Miroslav Suchomel
grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek
http://www.farnoststaremesto.cz/
email:info@farnoststaremesto.cz
Michael
č.77/půst 2014
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