Ř

Drazí farníci,
stojíme uprostřed doby postní, doby,
která je charakteristická úsilím o nápravu,
praktikováním pokání, snahou o sebezdokonalení k větší cti a slávě Boží a k vlastní
spáse. Rád bych Vás proto také touto cestou
povzbudil k vytrvalosti a důslednosti ve svatopostním úsilí a předsevzetích. Nechť se pak
všichni můžeme po dobrém a plodném prožití čtyřiceti dní postní doby opravdově
a z hloubi srdce radovat z vítězství Ježíše
Krista nad smrtí.
Měsíc březen vnáší každoročně do
církevního kalendáře velice významnou
slavnost, slavnost sv. Josefa, Snoubence
Panny Marie. K sv. Josefovi chovala
římskokatolická Církev vždy velikou
úctu a s důvěrou se k němu obracela
a dodnes obrací ve svých modlitbách
a žádala a stále žádá o jeho
přímluvu. Církev spatřuje
ve sv. Josefu svého zvláštního
ochránce. Jistě je nanejvýš
vhodné a žádoucí, aby ten,
jemuž Bůh svěřil do ochrany
svého Syna a Jeho Matku,
byl rovněž ochráncem jeho lidu
putujícího do věčnosti.

Úcta k sv. Josefu bezpochyby také provází
život každého z nás a jistě bychom mohli
podat svědectví o síle jeho přímluvy. Tradičně je sv. Josef považován za „patrona
umírajících“, neboť u jeho úmrtního lože
stál Boží Syn a Matka Boží, v jejich blízkosti
a v jejich společnosti pak opouštěl tento
svět. Proto je sám vzýván, aby při nás stál
v rozhodujícím momentě našeho života,
až se budeme ubírat z tohoto světa branou
smrti, a aby se za nás přimlouval a pomáhal
nám, abychom obstáli v našem posledním
boji.
Drazí farníci, velice výmluvně hovoří
v těchto dnech slova:

„Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste,
a děkujeme Ti,
neboť svým křížem
jsi vykoupil svět!“
Kéž bychom stále hlouběji vnímali,
že vykoupení, které nám Spasitel
získal svou smrtí na kříži,
je tím největším pokladem
našich životů.

P. Radoslav

731 625 635 www.farnost.bolatice.cz - 1 - rkf.bolatice@doo.cz studanka@volny.cz

"Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" (Mt 5,7) - Únor 2015
Milosrdenství je projev lásky, který nám pomáhá přiblížit se ke druhému člověku. Slovo milosrdenství
často odvozujeme od spojení dvou slov "milé" a "srdce", a tak se snadno může stát, že si milosrdenství
spojujeme jenom s prokazováním milé pozornosti druhým.
Slovo milosrdenství se skládá ze dvou slov: misereo a cor, tzn. slitovat se v srdci, dojmout se tváří v tvář
utrpení nebo pochybení bližního. Pro společenství je milosrdenství a odpuštění tím, čím je olej pro motor.
Motor se bez oleje za několik okamžiků zadře. Také naše vztahy s bližními se mohou "zadrhávat", nebo
mohou být prosáknuty milosrdenstvím a smířením.
Milosrdenství není planým soucitem, ale je záležitostí činu. Podstata milosrdenství spočívá v prokazování
lásky všem lidem bez rozdílu a kladení si podmínek, bez očekávání odměny či pochvaly. Existuje milosrdenství "srdce" a milosrdenství "dlaní", tj. velkorysost a pochopení vůči druhému i praktické prokázání služby.
Biblické texty - Lk 10,30-37
Ježíš řekl: "Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali
tam ležet polomrtvého.
Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když
přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl
pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na
svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: "Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to
zaplatím, až se budu vracet. "Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?"
Zákoník odpověděl: "Ten, který mu prokázal milosrdenství." Ježíš mu řekl: "Jdi a jednej také tak."
Tyto čtyři postavy znázorňují čtyři možné lidské postoje:
Lupič - ziskuchtivost; je to vzorový příklad člověka, který má raději věci než lidi.
Kněz - lhostejnost (levitu vynecháme, jeho chování je stejné jako chování kněze). Postoj typu "mně je
to jedno a hlavně si nepřidělávat starosti."
Hospodský - pomoc, ale za odměnu. Znázorňuje člověka, který pomůže, ale musí z toho něco mít.
Ptá se, co z toho budu mít? Někdy mu stačí pochvala a uznání od druhých.
Samaritán - nezištná, obětavá láska. Bez rozdílu mezi sympatickými a nesympatickými lidmi,
dokonce k těm, kteří mi ubližují.
Shrnutí: každý z nás má v sobě postoje všech těchto čtyř postav. Můžeme přemýšlet, jak jsme se kdy
my zachovali ...
Bůh - dárce milosrdenství
V Bibli nacházíme dva základní pojmy pro milosrdenství. První je "hesed" - chování mocnějšího ke
slabšímu, odpuštění nevěry a vin. Druhý "rahamim", který nám popisuje soucitný postoj vůči potřebám a
utrpení našich bližních. Obojí můžeme vidět v životě Ježíše jako milosrdenství srdce i milosrdenství dlaní.
Ježíš odpouští hříchy i slitovává se nad veškerou lidskou bídou a potřebami, a to tím, že dává
chléb zástupům, uzdravuje nemocné a utlačované. V něm nacházíme odlesk milosrdenství
Boha. Boží milosrdenství není slabostí, která by rezignovala před zlem, ale naopak Bůh nedovolí zlu, aby bylo silnější než jeho milosrdenství.
Když Hospodin kolem (Mojžíše) přecházel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který
odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na
vnucích do třetího a čtvrtého pokolení (Ex 34,6-7).
K zamyšlení - Pohled
Věřící dívka, která velmi ráda přebývala v přítomnosti eucharistického Krista s pohledem upřeným
na Jeho nejsvětější tělo, umožnila Ježíšovi, aby pronikl a prozářil její pohled. Pracovala jako zdravotní
sestra na onkologickém oddělení.
Do péče dostala nešťastnou ženu, která ve své nemoci proklínala celý svět, medicínu i Boha. Dívka se
v modlitbě dotazuje Pána, co má dělat, co říci té nešťastné osobě, kterou jí poslal na oddělení. V modlitbě
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si uvědomila, že nemá říkat nic. Vždyť fráze "Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje" může
napáchat ještě více škody. Dostala pokyn, že se má za ni modlit a prokazovat jí lásku a pozornost.
Po nějaké době si nemocná zavolala kněze, aby se mohla smířit s Bohem. Na otázku kněze, jak se
k tomu odhodlala, řekla: "Víte, je tady jedna dívka, snad ne člověk, ale anděl. Každé ráno mi dá injekci
a dívá se na mě svýma očima s velkou láskou. V tom pohledu je něco nepopsatelného, obrovská láska
a soucit, jako by se sám Bůh na mě díval. Někdy mě i pohladí, ale ten pohled, ten pohled... Vždy, když
odchází, mám v očích slzy.
Už dlouho tady nebudu, bolest brzy skončí. Těším se na Ježíše, že mě vezme k sobě. Nebojím se.
Skrze tu dívku jsem poznala, jak je Bůh úžasný."
(Ve škole Ježíšově Blahoslavenství, 2. díl)
Nebe za body
Jedna dobrá křesťanka přišla k nebeské bráně. Byla celá ustrašená. Svatý Petr ji srdečně uvítal. Snažil
se ji uklidnit, ale řekl jí se vší vážností: "Kdo chce vejít do ráje, musí mít sto bodů."
Ta dobrá žena začala vyjmenovávat: "Byla jsem celý život věrná svému muži. Vychovala jsem své děti
v křesťanské víře, moc se mi to nepovedlo, ale dělala jsem, co jsem mohla. Dvacet dva let jsem učila
náboženství. Byla jsem dobrovolnicí na misiích a pomáhala jsem v charitě. Snažila jsem se snášet
všechny lidi kolem sebe, hlavně faráře a sousedy."
Když zastavila, aby nabrala dech, svatý Petr řekl: "Dva a půl bodu." Pro ženu to bylo jako rána palicí
do hlavy. A tak pokračovala: "Ano,...ještě! Starala jsem se o své staré rodiče. Odpustila jsem své sestře,
která se mnou bojovala o dědictví... A ještě tohle! Nikdy jsem nevynechala nedělní bohoslužbu - kromě
těch dní, kdy se mi narodily děti. Jezdila jsem na duchovní obnovy a na postní konference... Vždycky
jsem se modlila... v květnu růženec...."
Svatý Petr jí řekl: "Tak to máme tři body." Žena si zoufala. Jak dosáhne sta bodů? Už všechno
podstatné řekla a nemohla přijít na nic dalšího. Se slzami v očích řekla třesoucím hlasem: "Jestli je to
takhle, tak můžu spoléhat jen na Boží milosrdenství..."
"Sto bodů!" zvolal svatý Petr.
(Bruno Ferrero, Květiny pro duši)
Závěr
Ježíšova slova "blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" nás vybízejí ke konání skutků
lásky. Nemusí to být jen obětavé a velké činy. Každý den dává spoustu drobných příležitostí
k nejrůznějším nenápadným skutkům milosrdenství.
Modlitba o milost prokazování milosrdenství bližním
Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým
odleskem, Pane, kéž ta největší Boží vlastnost, čili jeho nekonečné
milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a mou duši na bližní.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala
a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to,
co je v duších bližních pěkné, a přinášela jim pomoc.
Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k potřebám
bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.
Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila
špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.
Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků, abych
dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych spěchala bližním na pomoc
a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným odpočinkem je sloužit bližním.
Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, abych měla soucit se všemi utrpeními
bližních. Neodmítnu své srdce nikomu.
Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat,
a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova.
O vlastních utrpeních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, Pane můj.
Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno. (Deníček sv. Faustyny Kowalské)

Za společenství seniorů La vie Montante Magda Jurášková
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Knihy Ezdráš a Nehemiáš
Obě knihy jsou řazeny mezi knihy historické. Původně se jednalo o jeden celek tvořený dvěma
knihami. První kniha zachycuje události spojené s koncem babylónského zajetí. Druhá kniha
se skládá ze dvou hlavních částí. První z nich vypráví o prvním návratu z exilu na začátku
vlády Kýra Velikého (536 př. n. l.) a o rekonstrukci jeruzalémského chrámu za vlády Dareiovy
(515 př. n. l.). Druhá část pak hovoří o Ezdrášově reformě za vlády Artaxerxovy (kolem
roku 456 př. n. l.).
Kniha Ezd nás uvádí do jednoho z nejúžasnějších období dějin Božího lidu, Izraele. Po dlouhá desetiletí
to vypadalo, že Boží lid už žádnou historii nemá a mít nikdy nebude. Deset izraelských kmenů žije téměř
150 let neznámo kde. Po porážce Severoizraelského království Asyřany se tyto kmeny prostě ztratily v rozsáhlé asyrské říši, kam byly násilně přestěhovány. A podobný osud potkal i Judeu. I Judejci byli po porážce
Babylóňany násilně vystěhováni ze země otců, také jim hrozil zánik. Tak to Babylóňané měli v plánu. Koho
Izrael zajímal? Byla to velká tragédie Božího lidu, který ztratil vlast, ztratil chrám, a mnozí Izraelci určitě
i víru. Víru, že Hospodin je Bohem nad všechny bohy. Víru, že mu záleží na jeho lidu, a proto ho bude chránit
před vším zlem. Neučinil tak. K trpkému zklamání Judejců. Co je teď Izrael? Měl velké zaslíbení, velké
poslání být Hospodinovým svědkem všem národům. Skrze něj mělo proudit Hospodinovo požehnání do
celého světa! Ale tomu je teď konec. Izrael není. Je zdecimován, poražen, rozptýlen mezi pohany.
I my máme chvíle, kdy se víra hroutí, kdy ztrácíme naději. To tehdy, když Hospodin mlčí. A on se někdy
opravdu odmlčí. Kolik těžkých otázek se v takovou chvíli člověku v hlavě zrodí. Kolik těžkých „proč?“.
Těžko se nám žije ve tmě Božího mlčení. Křičíme, zlobíme se, tápeme, naříkáme a často nás pohlcuje
prázdno.
Do takovýchto chmur a beznaděje vstupuje kniha Ezd s novým světlem. Hospodin nemlčí navždy,
slyšíme z ní nové potěšení a povzbuzení. Pravda, občas se odmlčí, v dějinách Izraele se to stalo několikrát.
Vždy znovu ale po čase promluvil. Zasáhl, jednal. Kniha Ezd nám Hospodina znovu ukazuje v jeho moci
a slávě. Egyptská historie se opakuje. Pravda, v trochu jiné podobě, ale opakuje. Hospodin se znovu ujímá
svého utlučeného lidu. Znovu se k němu sklání, znovu mu podává svou pomocnou ruku. Tentokrát má
podobu perského krále Kýra. Pohana, který o Hospodinu v podstatě nic neví. Ví jen, že je Bohem hrstky
Judejců, které po Babylóňanech podědil. Mohl na ně nedbat, co je mu po nich. Je králem tolika lidí, je
mocný a silný panovník, nemusí se na nikoho ohlížet! Přesto se na Judejce ohlíží. Ze zásady.
Peršané totiž mají úplně jinou politickou taktiku než jejich předchůdci. Loajalitu porobených národů si
chtějí získat laskavostí a vstřícností, ne násilím a útlakem. Kýros chce, aby v něm národy, žijící v jeho zemi,
viděly laskavého otce. Proto vyhlašuje: „Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu – Bůh buď s ním – se může vydat
na cestu do Jeruzaléma a stavět dům Hospodina, Boha Izraele.“ Ezd 1,3
Po temnotě tak zcela nečekaně přichází světlo. Svoboda! Náhle je tu. Přichází ústy pohanského
uchvatitele. Kýros však nebyl žádný lidumil, byl to drsný vojevůdce. Hospodin má ale v rukou i takové.
Nic pro Něj není nemožné. I takoví, od kterých by to nikdo nečekal, se stávají Božími nástroji! A jsou plně
v Jeho rukou, tak jako Kýros.
Znovu se potvrzuje, že Hospodin je Pánem nad všemi pány; že události jdou, jak on ráčí, protože
Hospodin není žádným božstvem, které je povzneseno nad pozemskost, které se nestará o dění ve světě,
mezi námi lidmi. Hospodin jde naopak s námi všude. Kráčí s námi dějinami, zasahuje do nich, do jejich
běhu tak jako kdysi i dnes, v každé chvíli našeho života…
S přáním neustále objevovat Boží blízkost

Andrea Pavlíková
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Když přijde pád…
Myslím, že to všichni důvěrně známe.
Zase je tady další z těch „obzvláště vydařených dnů“. Čas, kdy něco překročí individuální únosnou hranici. Už delší dobu se něco
kupilo a teď to všechno spadlo. Průběh je
téměř vždy stejný: zpravidla vydržíme
mnoho, ale pak přijde zlomový okamžik.
Poslední kapka a kalich přeteče. Nastává
vnitřní krize a je-li toho opravdu hodně,
pak i pád pod křížem. Opět je tady ten
nicotný pocit. Pocit, kdy si říkáme, jak všechno bylo nebo je zbytečné; že to či ono nemělo nebo nemá absolutně žádný smysl; že to,
co jsme učinili (byť sebelepšího) nebo o co
právě usilujeme, nikam nevedlo či nevede.
Cítíme zklamání, hořkost. Cítíme se být
zraněni, poraženi, zoufalí, slabí... Zmocňuje
se nás pesimismus, skepse, možná i marnivost. Zmítáme se ve vnitřní prázdnotě
a vyprahlosti. Začínáme se sami v sobě
ztrácet. Všechno se zdá být ve tmě.
A pak se může stát něco zcela nečekaného. Někdo udělá nebo řekne něco, co nás
pozvedne. Třeba se jen pousměje, pohladí
nás, obejme. Učiní nepatrné gesto, které
v tu chvíli bude znamenat víc než všechny
poklady světa. Třeba se zastaví, na chvíli
odloží práci a udělá si čas… na nás, kvůli
nám. Jednou, když i mne něco prudce srazilo na kolena a já měla pocit, že zvednout se
je něco nesmírně těžkého, podal mi někdo,
kdo o mé svízeli věděl, přestože sám se tehdy
potýkal s nelehkým životním údělem, pomocnou ruku se slovy: „Nedej si nikým a ničím
vzít radost z toho, čím Tě Pán obdarovává
a co můžeš dávat druhým! Jsou dny, kdy
se člověk na chvíli zastaví, zamyslí se.
Jsou chvíle, kdy se Ti zdá, že Tě nikdo
nechápe a Ty jsi přitom plný krásných
myšlenek a nápadů. Jsou okamžiky, kdy
máš chuť se na všechno vykašlat a myslíš
si, že stejně nemá cenu se namáhat. Ale

pak třeba jen jeden člověk Ti poděkuje
za něco, co Tě nic nestálo, cos udělal
jako samozřejmost, a pro něho to přitom
moc znamenalo a najednou máš radost
a řekneš si - Stojí to za to!!! A jdeš dál
a najednou Ti svítí slunce a všechno kolem
Tebe je krásné...“ A to slunce skutečně
začne svítit, i když venku zrovna bude průtrž
mračen. Protože rozbřesk v srdci není závislý
na žádném počasí, ale na hřejivém slově, podané ruce, podpůrném činu. Možná ne všechno,
ale řada věcí bude rázem jasnějších a únosnějších. Najednou pocítíme obrovskou sílu
se zvednout. A kříž, který neseme na rameni,
se bude zdát o něco nebo o mnoho lehčí.
Situace, kdy pod tíhou vlastního kříže
uděláme krok, malý krůček, další a ještě
jeden a nastane pád, se budou opakovat
ještě vícekrát. Možná jen pokaždé budou
mít jinou příčinu, podobu a průběh. Kolikátý
pád už to bude, a kolikrát ještě takto pod
křížem padneme, nevíme. Ale vždycky se
budeme ptát stejně. Kolikrát ještě pocítíme
hřeby v rukou a jizvy na srdci, když nám
někdo nebo něco bude nemilosrdně zasazovat
přetěžké rány? Kolikrát ještě budeme trpět
a „umírat“ na kříži, protože ta nebo tamta
patová situace, neřešitelný problém, hluboká
krize, stav vnitřní nouze se budou jevit jako
absolutně bezvýchodné? Ještě mnohokrát.
Ovšem i v té nejtrýznivější chvíli je třeba si
uvědomit, že tíha našeho kříže je přímo
závislá na tom, kolik uneseme. Víc nám
Bůh nenaloží. Na to nás příliš miluje.
Nechce nás vidět poražené, nešťastné, sražené
na kolenou, nýbrž pokorné. Poněvadž právě
pokora je jedním ze základních atributů lásky.
Zřejmě nikdy se neubráníme otázce:
„Proč zrovna já?“ Ono přijímat Boží vůli
Ježíšovými slovy - „Staň se to, co chceš Ty,
ne já!“ - vyžaduje obrovské množství síly,
trpělivosti, oddanosti a důvěry v Boží záměr
s každým z nás. Jako by člověk již měl naprogramováno ve své lidské podstatě, že se
v něm nejprve spustí řada výčitek. A je to
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pochopitelné. Vždyť to či ono zkrátka bolí...
a moc! Když vnímáme bolest, nejsme schopni
objektivně vnímat její smysl. Jistěže. Napřed
přece musíme to či ono překonat, nechat to
přebolet! Navíc přemíra bolesti často evokuje
i negativní vzpomínky. To vše částečně způsobuje, že věci se začnou hroutit najednou.
Jenže právě v tomto okamžiku cosi v nás
začne rozhodovat o tom, zda pod křížem
zůstaneme ležet a oddáme se sebelítosti,
nebo posbíráme zbytky sil, zvedneme se
a půjdeme dál. Byť pomaloučku, krůček po
krůčku... Říká se, že vše, co přichází, přichází
z nějakého důvodu.Jakého? To vždycky ukáže čas.
Ani se nenadějeme a budou tady nejdůležitější svátky církevního liturgického roku Velikonoce. Připomeneme si, co Ježíš Kristus
pro nás vykonal. Budeme mít před očima
Někoho, kdo má s Křížem své zkušenosti,
kdo Jej nesl dávno před námi a kdo těm
našim „křížům, křížkům i křížíčkům“ nejlépe
rozumí. Buďme pozorní! Možná bude chtít

prostřednictvím svých ran každému z nás
něco sdělit, na něco hodnotného poukázat,
něco důležitého připomenout.
Pohled na jeho rány nás má přimět k zamyšlení se nad sebou, nad svým životem. Zcela
jistě se připomenou i rány, které nám někdo
způsobil a které možná ještě krvácí; bolest,
která je ještě docela živá. Ovšem nezapomeňme
na něco veledůležitého! A to, že kromě těch
našich, existuje i jiný typ ran a bolestí. Rány
druhých, které krvácejí naší vinou. Bolest,
která vypukla naším přičiněním. Slzy, které
někdo prolévá kvůli nám. Kříž, který má někdo
těžší, neboť mu ho těžším děláme my. Příkladem toho všeho je samotný Ježíš, který zemřel
na kříži za naše hříchy a nepravosti. Pro nás!...
Nechce po nás, abychom na kříži druhého
nebo s druhým přímo „umírali“. Stačí, když
tu a tam mu jej pomůžeme nést.

Pavlína Řehánková

Úpravy liturgie související s inkulturací
V tomto článku navážeme na předchozí texty o změnách v liturgii a budeme se věnovat změnám,
které souvisejí s inkulturací.
Inkulturace je termín, který se snaží vystihnout dynamický vztah mezi vírou a kulturou:
víra musí být zaseta jako semeno v určitém kulturním prostředí, v něm nalézt sebevyjádření
vycházející z dané kultury a nakonec tuto kulturu celou proměnit. Inkulturaci je třeba chápat
jako obousměrný proces. Znamená vzájemné dialogické ovlivňování církve a kultury. Právě
tato obousměrnost, založená na metodě dialogu, odlišuje inkulturaci od dřívějších misijních
a pastoračních konceptů: mnohé z nich lze totiž chápat jako monologické – církev viděla v partnerovi dialogu příjemce svého poselství, ale nebyla připravena na to, že by se také ona mohla
od něho něčemu naučit, případně něco ve svých názorech nebo ve svém jednání změnit.
Pokud si v této souvislosti žádá účast věřících a jejich duchovní dobro větší změny a přizpůsobení liturgie, aby posvátné slavení odpovídalo povaze a tradicím různých národů, mohou je
biskupské konference ve smyslu článku 40 Konstituce o liturgii předložit Apoštolskému stolci,
aby byly s jeho souhlasem zavedeny. V daném případě však musí být zachovány pokyny dané
instrukcí „O římské liturgii a inkulturaci“.
Předtím, než dojde k novým úpravám, zejména rozsáhlejším, je třeba se důkladně postarat
o zajištění moudrého a řádného poučení duchovenstva i věřících; dovolení se pak uvedou ve
skutek a plně se uplatní pastorační zásady odpovídající duchu slavení.
Je nutné také zachovat zásadu, podle níž každá partikulární církev musí být v souladu
s všeobecnou církví, nejen pokud jde o učení víry a svátostná znamení, ale také pokud jde
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o zvyklosti všeobecně přijaté apoštolskou a nepřetržitou tradicí, které je třeba zachovávat,
nejen aby se zabránilo omylům, nýbrž také k předávání neporušené víry, neboť to, jak se
církev modlí, odpovídá tomu, jak věří.
Při provádění inkulturace je dále nutné dodržovat zásadu stanovenou II. vatikánským
koncilem, aby se v liturgické obnově zaváděly nové formy jen tehdy, vyžaduje-li to opravdový
a jistý užitek církve, a se zárukou, že nové formy budou organicky vyrůstat z forem již existujících. Mimo to inkulturace nutně vyžaduje dostatek času, aby nebyla překotně a neopatrně
narušena autentická liturgická tradice.
Inkulturace naprosto nesměřuje k vytváření nových obřadních druhů, ale vychází vstříc
potřebám určité kultury, ovšem takovým způsobem, aby zaváděné úpravy vložené do misálu
nebo jiných liturgických knih nenarušovaly vlastní povahu římského obřadu.
Na základě Všeobecných pokynů k římskému misálu a internetového zdroje.

Za společenství podávajících svaté přijímání Jan Pavlík
Adorace, pobožnosti:
Setkávání farních společenství:

Schola: ............................................ každá sobota ve 12:45 hod.
Ministranti: .......................... pátek 13.03. a 27.03. ve 15:45 hod.
Podávající sv. přijímání: ................... sobota 14.03. v 18:00 hod.
Společenství matek: ........... čtvrtek 12.03. a 26.03. v 18:00 hod.
Společenství seniorů „La vie Montante“: středa 18.03. v 16:00 hod.
Katecheze pro dospělé: .................... čtvrtek 19.03. v 18:00 hod.
Farní klubko dětí: ............... neděle 08.03. a 22.03. ve13:30 hod.
Návštěvy nemocných:
pátek 06.03.
pátek 04.04.

ul. Příkopní, Luční, Slunečná, Lesní,
Sadová, Svobody, Hlučínská, Ratibořská.
ul. Družstevní, Sokolovská, Nádražní,
Zahradní, Jasanová, 1. Máje, Hornická.

Pobožnosti křížové cesty: pátek 16:30 a neděle 13:45 hod.
Na čtvrtek 19. března připadá slavnost sv. Josefa,
Snoubence Panny Marie. Mše sv. v 17:00 hod.
Na středu 25. března připadá slavnost
Zvěstování Páně. Mše sv. v 17:00 hod.
Na Květnou neděli 29. března se
budou žehnat ratolesti (vyrobené
nejlépe z tradičních kočiček).

1. čtvrtek v měsíci –
5. března, v 16:00 hod.
adorace vedená za nová
kněžská, řeholní a misijní
povolání a po mši svaté
tichá adorace až do 19:00.
1. pátek v měsíci –
6. března, v 06:30 hod.
výstav Nejsvětější Svátosti,
litanie a zásvětná modlitba
k Srdci Ježíšovu, svátostné
požehnání a pak mše svatá.
3. pátek v měsíci –
20. března, pobožnost
k Božímu Milosrdenství.

Ostatní události:
Měsíční sbírka farnosti
na opravy:
sobota 14.03. a neděle 15.03.
Mše svatá na Borové:
čtvrtek 26.03. v 17:00 hod.

Příležitost ke sv. zpovědi před Velikonocemi:
středa
čtvrtek
pátek
sobota

18.3.
19.3.
20.3.
21.3.

07:00 – 10:00 hod.
14:00 – 17:00 hod.
14:00 – 17:00 hod.
14:00 – 17:00 hod.
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Út
St
Čt
Pá
So
Ne

03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.

17:00 06:30 17:00 06:30 17:00 08:30 14:30 -

Za + Františka Hluchníka, manželku, děti, vnuka a čtyři zetě
Za farníky
Za + Helenu Otlíkovou, sestru, bratra a rodiče
Za + Annu Kolarčíkovou, otce, Leopolda Breuera a manželku
Za + Marii Juráškovou, manžela
Za + Annu Benešovou k 1. výročí úmrtí
Za + Martu Fojtíkovou, manžela, děti, zetě a vnučku

Út
St
Čt
Pá
So
Ne

10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.

17:00 06:30 17:00 06:30 17:00 08:30 14:30 -

Za + Františka Kramáře, rodiče, sourozence a za živé rodiny
Za farníky
Za + Jana Nováka, otce a sourozence
Za + Marii Malcherovou, manžela, zetě, rodiče a sourozence
Za + rodiče Harasimovy, tři syny, rodiče Fusovy, dvě dcery a zetě
Za + rodiče Řehánkovy, Dastíkovy, syna, dceru a tři zetě
Za + Teodora Harasima a rodiče

Út
St
Čt
Pá
So
Ne

17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.

17:00 06:30 17:00 06:30 17:00 08:30 -

Út
St
Čt
Pá
So
Ne

24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.

17:00 17:00 17:00 06:30 17:00 08:30 14:30 -

Za + Gertrudu Theuerovou k 1. výročí úmrtí
Za farníky
Za muže naší farnosti
Za + Marii Kramářovou k 1. výročí úmrtí
Za + Matyldu Ratajovou k 1. výročí úmrtí
Za + Viléma Sněhotu k nedožitým 100. narozeninám, manželku, dva zetě
a rodiče z obou stran
14:30 - Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let a živou
rodinu
Za + Hedviku Slivkovou, rodiče Bočkovy a tři syny
Za + rodiče z obou stran a dva zetě
/Borová/ Za farníky
Za + rodiče Hříbkovy
Za + Ursulu Heisigovou, rodiče z obou stran a za duše v očistci
Za + Valesku Fusovou a padlého manžela
Za + Arnoštu a Josefa Šoltysovy a za živé rodiny k další ochraně Boží

Omlouváme se za případné chyby ve jménech a úmyslech mší svatých. Naleznete-li takovou chybu, kontaktujte nás, prosím.
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