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Milí čtenáři,
vstupujeme do velmi krásného ročního období a také do nejdůležitějšího času
života Církve a křesťana. Květnou nedělí se připojujeme k Ježíši a kráčíme spolu
s Ním cestou radosti, bolesti, utrpení a smrti, ale také vítězství a slávy. Budeme
opět prožívat důležité momenty Kristova života a jako apoštolové budeme těmto
chvílím nejblíže. Jsme zváni samotným Bohem, abychom se do Kristova vrcholného
týdne života vnořili a čerpali pro svůj vlastní život.
Na vrcholu pašijového týdne září kříž ― znamení Kristovy smrti, ale také Jeho
vítězství a obrovské Boží lásky k člověku a celému stvoření. Troufám si říct, že my
křesťané máme tento symbol ve velké vážnosti a úctě, právě pro hluboký význam,
jaký mu dala Ježíšova smrt. Přesto někdy máme potíže kříž přijmout.
Nádherně o významu kříže ve svém životě hovořil nedávno zesnulý kardinál Miloslav
Vlk: „Přijmout kříž v lásce, přitisknout ke své hrudi obličej ukřižovaného a opuštěného
Ježíše ― to mi přineslo pokoj, a dokonce i mír. Tato zkušenost mě utvrdila ve
volbě mého životního povolání. Pokaždé, když přijdou nové těžkosti, pojmenuji
je a řeknu: ‚To jsi ty, ukřižovaný Ježíši, miluji tě.‘ Takto vstoupil ukřižovaný
Ježíš do mého života a s konečnou platností tam zaujímá své místo. Stal se mým
znamením.“
Život s Kristem pro křesťana znamená život ve stínu kříže. Na kříž se musíme dívat
z prázdného hrobu o nedělním velikonočním ránu a v tom okamžiku zahlédneme
tento nástroj smrti v paprscích vycházejícího ranního slunce. Temné místo kříže
je ozářeno světlem Vzkříšeného.
Přeji nám všem, abychom o nedělním ránu Velikonoc zahlédli Kristův kříž, který
bude prozářený Jeho vítězstvím, a my abychom se do jeho stínu milosti a lásky
rádi utíkali a čerpali sílu pro svůj každodenní boj. Požehnaný pašijový týden a celý
velikonoční čas.
o. Jakub

Blahoslavený Michael Rua

Café v lese

Narodil se 9. 6. 1837 v Turínu. V osmi
letech mu zemřel otec, který byl
dělníkem v královské továrně na zbraně.
Bydleli dosud v domku, který k ní patřil.
Pak se seznámil s Donem Boskem a našel
místo v jeho srdci i oratoři. 25. 3. 1855
do rukou Dona Bosca složil slib chudoby,
čistoty a poslušnosti. Jeho společníkem
se stal Jan Cagliero (pozdější kardinál)
a pak Jan Francesia (významný latiník).
Ve 20. letech přepsal rukopis od Bosca:
„Pravidla společnosti svatého Františka
Saleského“ a společně s autorem je vezl do Říma ke schválení. Papež Pius
IX. tyto stanovy přijal a vlastnoručně opravené vrátil. Rua je hned začal
přepisovat. Mimo tří návštěv u papeže provázel Bosca i při návštěvách
významných římských osobností. Ve 23 letech, 28. 7. 1860, Michael Rua
přijal kněžské svěcení a po primici nalezl na stole prorocký dopis Dona
Bosca se slovy: „Uvidíš lépe než já překračovat salesiánské dílo hranice
Itálie a zakotvit v mnohých částech světa. Budeš mít mnoho práce a mnoho
utrpení. Dobře však víš, že jedině přes Rudé moře a poušť se přichází do
zaslíbené země. Trp s odvahou. Útěchy a pomoc Páně ti na zemi scházet
nebudou.“ V lednu 1888 se u smrtelného lůžka rozloučil s Donem Boskem
a od té doby byl otcem rychle rostoucí salesiánské rodiny v nejrůznějších
částech světa. Pod vedením Dona Rui se salesiánské misie rozšířily mezi
Indiány v Brazílii a v Ecuadoru, do Číny, do Indie, do Egypta, do Mozambiku.
Don Rua navštěvoval salesiánská díla po celém světě a jezdil jen vozy třetí
třídy. Ke konci života byly jeho nohy jednou velikou ranou a oči otekly
a zapálily se. 15. února 1910 poprvé nebyl schopen vyřizovat korespondenci.
Zemřel 6. dubna a jeho poslední slova byla modlitba, které se od Dona
Bosca naučil jako malý chlapec: „Drahá Matko Panno Maria, pomozte mi,
abych spasil svou duši.“

„Mami, pomůžeš mi s textem?“ ptá se Klárka a já se tak ocitám nečekaně u zrodu jedné z jejích prvních písniček. Zrovna mám jaksi vygumováno, ale písnička vypadá
zajímavě ― smutně, poeticky. „Týden mám na pilování a nazkoušení a pak hrajeme s Nikolou svoje první vystoupení s autorskými věcmi, jako předkapela. Nechceš se přijet podívat
do Prahy?“

Papež Pavel VI. jej 29. 10. 1972 prohlásil za blahoslaveného.

MS

Je tma, mrzne, a já hledám v křivolakých uličkách Matičky stověžaté jakýsi bar Café v lese.
Ne že bych toužila zapadnout do baru, ale má milovaná nejstarší má právě tam tu svoji
premiéru s vlastní tvorbou… Naštěstí mám po boku anděla strážného s vizáží mé sestry,
která se v Praze vyzná, a tak za chvíli vcházíme do Café v lese. Les nikde, jen potemnělá
začouzená místnost s podivnými týpky u stolečků. Hodíme se sem jak sáňky na Floridu.
„Prosím vás, je tady někde Klára? Má tu muzicírovat…“ pípám nesměle a obsluha mě posílá
někam do podzemí. Klárka nikde. „Běžte se zatím nahoru k baru posilnit,“ radí nám jakýsi
mladík s dredy, sám už notně „posilněný“. „Pojď, Frantino, to není nic pro tebe!“ zavelí
rázně moje sestra (je o rok starší, tak musím poslouchat). A mně se ulevilo. Nelíbí se mi to
tu. A představa, že téhle sebrance v takové špeluňce bude moje bedrunka svým křehkým
hláskem nabízet srdce na dlani, mi způsobuje břichabol. „To jsem tedy matka!“ vyčítám
si, ale stejně zbaběle prchám.
„Mami, dobře že jsi tam nebyla, to bylo strašný!“ referovala mi Klárka po akci. Taky jsem
ráda, že jsem tam nebyla…
O dva dny později sedím vyšňořená v divadle společně se svými sourozenci a jejich drahými
polovičkami. Klárka v záři reflektorů skvěle válí na bicí soupravě přímo na jevišti, ohnivé
vlasy svítí do dálky stejně jako její úsměv, na hlavě slušivý klobouček. Celé představení
prokládané hojně písničkami působí mile, vtipně a chytře. Dmu se pýchou a příbuzenstvo
nešetří na mou dceru chválou… och!
„Takže takhle to se mnou je?!“ říkám si sebekriticky po cestě domů. „Když mé dítě prožívá
hvězdnou chvíli, stojím mu hrdě po boku. Když má zrovna propad, sleduji to z dálky… No
pěkně!
Jak útěšné je poznání, že náš Pán jedná jinak. Že se můžu spolehnout na Jeho slovo:
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Iz 43,2
Díky, Pane, že Ty jsi věrný a neopouštíš nás ve chvílích našeho propadu, kdy bychom nejraději opustili i sami sebe…
teta Fany
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Zjevení Panny Marii ve Fatimě
Zjevení v portugalské Fatimě
začalo v roce 1917 trojím
zjevením anděla desetileté
Lúcii Santosové, devítiletému
Franciscovi
a
sedmileté
Hyacintě Martoovým. Po této
duchovní přípravě docházelo
každý měsíc od 13. května do
13. října 1917 ke zjevením
Panny Marie. Tento cyklus
6 zjevení byl ukončen
slunečním zázrakem. 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.
Hyacinta zemřela v roce 1919 a Francisco o rok později. Lúcia se
stala později řádovou sestrou a zemřela v roce 2005 ve věku 98 let.
Sourozence Martoovy blahořečil v roce 2000 papež Jan Pavel II.
Papež František dne 24. 3. 2017 souhlasil se svatořečením
Francisca a Hyacinty Martoových. Papež František oznámil,
že v květnu hodlá navštívit poutní místo Fátima. Poprvé do
Fátimy přijel Pavel VI. a to v roce 1967. Papež Jan Pavel II. byl
ve Fátimě dokonce třikrát. Františkův předchůdce Benedikt XVI.
do portugalského města zavítal před sedmi lety. Jan Pavel II.,
na kterého spáchal 13. května 1981 na Svatopetrském náměstí
atentát turecký extremista Mehmet Ali Agca, připisoval své přežití
právě ochraně Panny Marie Fátimské.
Simona Kováčová

Jubilejní rok Fatimy
Podmínky k udělení plnomocných odpustků
Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení ve Fatimě, z rozhodnutí
papeže Františka, je jubilejní rok obdarován plnomocnými odpustky,
od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu 2017.
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY JUBILEA SE UDĚLUJÍ:
a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé
z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“,
vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou;
b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která
je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři
či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci od
května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslav v modlitbě ke
cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a bude
vzývat Pannu Marii Fatimskou;
c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci nebo z jiného
vážného důvodu nemohou cestovat,
činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit,
jakmile jim to bude možné, tři podmínky níže uvedené, před malou
soškou Panny Marie z Fatimy, ve výročních dnech zjevení, duchovně
ve spojení s oslavami jubilea, odevzdají s důvěrou Milosrdnému Bohu
skrze Pannu Marii své modlitby a bolesti nebo oběti jejich vlastního
života.
K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají
pravé pokání a naplněni láskou, musí splnit obvyklé podmínky:
svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
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POŘAD BOHOSLUŽEB VELIKONOCE 2017
Zelený čtvrtek

Farní kostel

Sv. Duch

18.00

18.00

Velký pátek

8.00

Bílá sobota

8.00

křížová cesta

ranní chvály

18.00

19.00

velkopáteční
obřady

Vigílie
zmrtvýchvstání

8.30

8.30 - 18.00

křížová cesta

18.00

velkopáteční
obřady

Kaple

adorace

Slavnost
zmrtvýchvstání

Velikonoční
pondělí

7.30

7.30

9.00

9.00

4.30

8.30

8.30, 10.30

10.30

18.00

7.15

žehnání pokrmů
žehnání pokrmů
vigílie
žehnání pokrmů

ZPOVĚDNÍ DNY VE FARNOSTI
Farní kostel
Svatý Duch
Kaple ve Výškovicích

vždy přede mší svatou
8. 4. 2017 od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin
vždy přede mší svatou

KŘÍŽOVÁ CESTA ― „Z KŘÍŽE SE NESESTUPUJE, NA KŘÍŽI SE VÍTĚZÍ!“
V loňském roce jsme spolu s mládeží mohli prožít trošku netradiční křížovou
cestu, kdy jsme při živých obrazech rozjímali nad utrpením a smrtí Ježíše Krista.
I v letošním roce si naše mládež připra-vila neobvyklé zpracování Kristovy cesty.
V tichu, obraze či slovu můžeme zažít nový rozměr setkání s trpícím Kristem
a nechat Jej skrze toto ztvárnění promlouvat hluboko do našeho nitra.
Chcete-li se i vy nechat unášet novým způsobem po Kristově cestě křížem, jste
zváni na pátek 7. dubna po večerní mši svaté v 18.00 hod. do kostela Svatého
Ducha.
Alternativou pro pohyblivější farníky je nabídka děkanátní mládeže, která na
Květnou neděli 9. dubna organizuje modlitbu křížové cesty v přírodě. Zhruba
6 km trasu zahájíme v 15:30 hod. u kostela sv. Floriána v Proskovicích, přes
Proskovický les vystoupáme až na Krmelínský kopec ke kříži a zakončíme malým
setkáním a občerstvením ve farním domečku. I takto se dá vydat na křížovou
cestu s Pánem.
Za mládež farnosti a děkanátu o. Jakub
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