Chvála Kristu,
sice ještě máme čas, než ta doba nastane, ale
chtěl jsem už teď, hodně dopředu, vás povzbudit a pozvat na letošní postní obnovu, která se
bude konat v naší farnosti od 22. do 24. března.
Podstoupit postní obnovu není snadné, a proto se už dnes snažme hledat motivaci, ať jsme
připraveni ji absolvovat. Čas rychle běží, a
když se ohlédneme za sebe, co vidíme? Jak trávíme čas? Co se nám podařilo? Jsou věci, na
které můžeme být hrdí? A jsou to i věci, kterými jsme udělali Bohu radost? Nebo jsme
lidmi, kteří hledají jen zábavu, kteří volí jen
snadné a nenáročné cesty a nechtějí se ani prstem dotknout toho, co vyžaduje nějakou námahu?
Dokažme Bohu a sobě, že umíme volit i náročnější cesty, a že umíme od sebe vyžadovat,
i když jiní od nás nevyžadují. Odevzdejme
plněji Bohu jeden víkend v roce a přijďme
na postní duchovní obnovu.
Co nám vlastně taková postní obnova může
dát? Věřte mi, že hodně. Dokonce i bez
ohledu na kvality přednášejícího nebo naše
osobní schopnosti, protože Bůh velmi vnímá
naši snahu se Jemu přiblížit. I když máme
občas pocit, že nějaké kázání nebo přednáška

nám nedaly naprosto nic, je zde Bůh, který nás
přesto naplňuje. Hodně záleží na naší otevřenosti Bohu.
Letos nemám strach o kvality přednášejícího.
Bude jím (nám už známý) pan Václav Čáp,
spolupracovník exorcisty otce Eliase Velly.
V jeho přednáškách nenajdeme laciná gesta
a poutače, kterým se tleská a které dělají radost jen chvilku, nicméně pak zmizí beze
stopy. Najdeme (a hledejme) v nich hloubku,
která vyžaduje od nás námahu zapojit se
a přemýšlet. Je to jediná cesta k úspěchu.
Letošní obnova bude mít veliký význam k pochopení, proč se nám stávají různé těžké věci.
Zda skutečně všechny tyto těžké a složité věci
v našem životě jsou od Boha? Proč se vlastně
tyto špatné věci dějí a jak se jim můžeme bránit? Uslyšíme o způsobech jednání zlého ducha, o tom
jak je včas
rozpoznat
a účinně se
jim bránit.

Přehled témat, která zazní, jsou tato:
 Duchovní boj a působení našeho nepřítele










- zlého ducha.
Taktiky a otevřené vstupy zlého ducha.
Otec lži a síla lží v našem životě.
Projevy zlého ducha v evangeliu a v dnešní
době.
Duchovní učitelé a jejich pohled na působení zlého ducha.
Je současná doba rozhodující konfrontací
se Zlem?
Může být křesťan pod vlivem zlého ducha?
Okultismus, magie, spiritismus a jiné konkrétní projevy Zla.
Ochrana před duchovním ohrožením a
správný postoj ke zlému duchu.
Ježíšovo vítězství - osvobození od spoutanosti zlým duchem.

Duchovní obnova bude rozdělena do dvou
stupňů, které budou rozdílné svou časovou
a tematickou náročností. Jeden stupeň bude
obecný pro všechny a bude probíhat převážně
v kostele; a druhý stupeň bude pro ty, kteří
chtějí Bohu věnovat ještě víc svého volného
času a chtějí mít osobnější kontakt s přednášejícím a samozřejmě možnost prohloubit své
poznání Boha v ještě větší míře. Setkání této
druhé skupiny budou probíhat na faře a předem bude nutné se do ní přihlásit. Podrobnosti k tomu budou ještě zveřejněny v ohláškách.
Počítám s vámi…

P. Leslaw Mazurowski
Podrobný program postní duchovní obnovy
bude zveřejněn v dalším čísle Studánky.

Podobenství o ztracené ovci, minci a synovi
V 15. kapitole Lukášova evangelia najdeme tři podobenství: o ztracené ovci, o ztracené minci
a o ztraceném (marnotratném) synu. Jejich cílem je ukázat Boží milosrdnou lásku.
Přicházeli k němu samí celníci a hříšníci, aby

Nebo která žena, když má deset stříbrných

ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi se-

mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu,

bou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Po-

nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji ne-

věděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás,

najde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i

když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá

sousedky a řekne jim: 'Radujte se se mnou,

těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za

protože jsem našla stříbrnou minci, kterou

tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji na-

jsem ztratila.' Právě tak, říkám vám, mají ra-

jde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde

dost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který

domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim:

se obrátil.“

'Radujte se se mnou, protože jsem našel svou
ztracenou ovci.' Říkám vám, že právě tak
bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem,
který se obrátí, než nad devětadevadesáti
spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují.

Lk 15,1-10






Jak se chová Bůh vůči lidem, kteří se proti němu provinili?
Co můžeme jako hříšníci čekat od Boha?
Bude vůbec ještě ochoten mít s námi něco společného?
Musíme vše nejdříve odčinit, být ve všem dobří, vést zcela spravedlivý život, abychom se k
němu mohli znovu obrátit?

Tyto otázky tvoří podklad diskuse mezi Ježíšem a farizeji.
Pro znalce Zákona a zbožné Ježíšovy doby byl Bůh někým, kdo s hříšníkem nechce mít vůbec
nic společného. Tato názorová rozdílnost ohledně styku s celníky a hříšníky má základ v rozdílném pojetí Boha. Ježíš a jeho protivníci se odlišují v chápání Boha. Podle názoru farizeů existuje
mezi Bohem a hříšníky diametrální protiklad. Bůh nemá nic pro hříšníka a nechce s ním mít nic
společného. Hříšníka se týká pouze Boží opovržení a odmítnutí. V protikladu k tomuto chápání
tvrdí Ježíš, že Bůh se sklání k hříšníkovi s velkou láskou a velkým milosrdenstvím. Toto pouto
lásky a milosrdenství není z Boží strany nikdy přerušeno. Bůh odmítá hříchy. Hříšník se však
může kdykoli vrátit k Bohu. Boží láska k němu nikdy nepřestává.
Pro toto chápání Boha se Ježíš snažil získat i své protivníky. Je třeba mít též v patrnosti, že Ježíš
neumenšuje vinu hříšníka. Také pro Ježíše zůstávají hříšníci hříšníky, dokud se neobrátí, a Bůh
jim neodpustí jejich viny.
V podobenství o ztracené ovci je přirozené chování pastýře, který jde okamžitě hledat ztracenou
ovci. Pastýř ví, že ovce nemají tak dobře vyvinutý orientační smysl jako jiná zvířata a jestli spadla
do rokle nebo uvázla v trní, pak není naděje, že se ovce sama vrátí. Rozhodnutí člověka, který
opouští ostatní ovce a vydává se za tou ztracenou, vychází z kvality vztahu. Velká starost o jednu
ztracenou ovci je vyvážena velikostí radosti při jejím nalezení. Pastýř, který se vrací domů s nalezenou ovcí, svolává své přátele a sousedy - a vyzývá je ke společné radosti.
Podobenství o ztracené ovci se soustředí na tématiku obrácení hříšníků. K obrácení dochází při
setkání s poselstvím a osobou Ježíše, který hledá všechny, kteří se vzdálili od Boha. V tomto
podobenství Ježíš označuje pastýřem sám sebe.
Výrok o radosti nad jedním hříšníkem, který činí pokání, je narážkou na posluchače Ježíšova
podobenství. Hříšník, který činí pokání, náleží mezi „celníky a hříšníky“, kteří přišli k Ježíšovi,
aby mu naslouchali, naproti tomu „farizeové a učitelé Zákona“ zaujímají postoj reptání vůči
Ježíšovi.
Podobně jako ztracená ovce neztratí pro pastýře svou hodnotu, takže ji hledá, dokud ji nenalezne, tak ani pro Boha nepřestane existovat člověk, kterého stvořil, když se od něho svým hříchem vzdálí. Nepřestane mít v jeho očích hodnotu, nepřestane ho milovat.
Podobenství o ztracené minci tvoří s podobenstvím o ztracené ovci dokonalou dvojici. Čím větší
byla bolest chudé ženy ze ztráty jejího malého pokladu, tím větší je nyní její radost, kterou sdílí
se sousedkami. Ztracená mince představuje člověka, který se hříchem vzdálil od Boha, který ho
tak jako žena hledá, dokud ho nenalezne.

U obou podobenství nalezneme ve stejném sledu ztrátu, nalezení a radost sdílenou s druhými.
Totožný je také smysl závěrečného vysvětlení: tak jako žena hledá ztracený peníz, tak milující
Bůh hledá hříchem ztraceného člověka. Podobná je i Boží radost z hříšníkova obrácení a pokání,
kterou s Ním sdílí celé nebe.
K zamyšlení:

Závěrečná modlitba:

Dokud se na podobenství díváme z bezpečného odstupu, můžeme mít pocit, že tohle se
nás netýká, tuhle fázi máme za sebou, nebo
nás nikdy nepotkala, my se přece radovat dovedeme!

Pane a Bože,
tvůj zápas o člověka nikdy neustává,
tvoje láska k člověku nezná hranic,
tvoje snaha člověka získat se nevyčerpá.
Ani naším hříchem.
Díky, že tohle smí být základ
naší víry i naděje.
Nauč nás, jak tuto naději přát i druhým.
Amen.

Uvažujme o tom, jak by se to změnilo, kdybychom si za celníky a hříšníky dovedli dosadit
někoho konkrétního. O koho vlastně jde? Jsou
to ti druzí, které my si ošklivíme pro jejich životní styl či pády, pro jejich jinakost. A přece
tito lidé jsou ze stejného těsta, patří do stejného stáda, jako my.
Dovedli bychom si vedle nich sednout při bohoslužbách, kdyby je sem Bůh přivedl? A co
vedle bývalých feťáků nebo zlodějíčků nebo
těch žen, které občas stávají v noci na ulici?
A co bychom řekli na polepšeného skinheada?
Dovedli bychom je nejen přijmout, ale ještě se
z nich radovat? Hodně záleží na naší představě o Bohu. Jestli jej známe jako milujícího,
odpouštějícího a milosrdného, pak by nám ta
veliká radost nad Božími nalezenci zatěžko
být nemohla. Jestli jej máme za přísného, trestajícího a od hříšníka se odvracejícího, jako farizeové a zákoníci Ježíšovy doby, pak to bude
pro nás těžké. Pak prosme Boha, abychom
dokázali pochopit jeho lásku ke všem lidem
bez rozdílu.
Tato podobenství nám odhalují Boží srdce.
Bůh se nezastavuje. Bůh nejde jenom k určité
hranici, ale až na dno, vždycky na konec, nezastavuje se v půli cesty ke spáse se slovy:
„Udělal jsem všechno. Dál už je to jejich problém.“ Stále vychází a snaží se.

Za společenství La vie Montante
Magda Jurášková

PODĚKOVÁNÍ …
… patří všem, kteří se zúčastnili jak stavění
konstrukce Betléma a výzdoby kostela k Vánocům, tak následně i jejího odstrojení a zbourání konstrukce.
Bohužel se nás schází čím dál méně, ale věřím,
že nová mladá a střední generace na sebe nenechají dlouho čekat… 

Patrik Vehovský

Programy realizované v Ugandě
prostřednictvím Adopce na dálku
V roce 2018 usedlo do ugandských školních lavic přes 1 800 dětí z programu Adopce na dálku,
kterou zprostředkovává Arcidiecézní charita Praha. Každému z nich charita pořídila k Vánocům povlečení na postel a velký lavor, který rodiny využívají na koupání i mytí nádobí. Děti
a celé rodiny měly z dárků radost. Do programu se zaregistrovalo 100 nových dětí, které potřebují vzdělání, a vzhledem k potřebnosti byla zahájena registrace dalších 130 ugandských dětí.
Na podporu České nemocnice v Ugandě se pořádal již 27. benefiční koncert, na kterém se předávaly „Ceny Charity za rok 2018“. Za pražskou arcidiecézi byl na Cenu nominován pan Grace
Mboizi, rozvojový pracovník a zástupce vedoucí mise Arcidiecézní charity Praha v Ugandě.
Díky českým dárcům byla opět zlepšena zdravotní péče v České nemocnici v Ugandě, a to zakoupením dvou nových přístrojů do laboratoře, které analyzují celkový krevní obraz pro zjištění
druhu infekce v těle.
V průběhu roku se uspořádalo několik krátkodobých projektů na podporu místních komunit,
ze kterých pocházejí podporované děti. Jedním z nich byl třídenní kurz zaměřený na to, jak
podnikat ve výrobě bot. Ty jsou nejčastěji zhotoveny recyklací pneumatik a náklady na výrobu
jsou tedy poměrně nízké. Několik účastníků si po kurzu otevřelo vlastní obchůdek, kde boty
vyrábějí a prodávají.
Další neméně důležitý workshop byl cílen pro více než 500 dívek a žen z Buikwe a okolí. Dívky
se naučily vyrobit si vlastní látkové menstruační potřeby z dostupných materiálů. Problematika
menstruace je jedním z faktorů, proč dívky zameškávají školní docházku i příčinou nejrůznějších infekčních onemocnění.
V roce 2018 byl také pro děti z Adopce na dálku uspořádaný výlet do hlavního města Kampala.
Zúčastnilo se přes 400 dětí, které navštívily parlament, Namugongo (poutní místo ugandských
mučedníků) a neposlední řadě také místní televizní a rádiovou stanici.
Hluchoněmým dětem se v Ugandě často nedostává adekvátní péče a vzdělání a společností jsou
nepochopeny, proto byla na severu ve městě Nebbi založena právě pro tyto děti škola, se kterou
Arcidiecézní charita Praha spolupracuje. Několik dětí bylo zařazeno do programu Adopce
na dálku.
Těší nás, že prostřednictvím vaší štědrosti, otevřenému srdci a modlitbám může naše farnost
podporovat jedno z těchto dětí, Vincenta Okella, a že právě on žije díky tomu důstojnější a plnohodnotnější život!

Pavlína Řehánková

Král David
Na prvním setkání maminek v letošním roce
jsme náhodně vybraly úryvek ze Starého zákona z První knihy Samuelovy. Úryvek pojednával o izraelském králi Saulovi, který jednal
v rozporu s vůli Hospodina. Rozhovořily jsme
se o situaci v době panování krále Saula, jak ji
zachycuje Bible. Izraelský lid toužil mít,
stejně jako jeho okolní národy, za svého vůdce
krále. Hospodin byl přáním vyvoleného izraelského lidu zarmoucen, ale splnil jim ho
skrze proroka Samuela, který pomazal Benjamínovce Saula na izraelského krále. Král Saul
byl pyšný, choval se jinak, než žádal Hospodin
a proto Saula Hospodin zavrhl. Poslal proroka Samuela k Jišaji Betlémskému, aby pomazal na krále jednoho z jeho synů. Jišaj mu
postupně předvedl svých sedm vzrostlých a
udatných synů. Ale ani jednoho z nich si Hospodin nevyvolil. Jišaj měl ještě nejmladšího
syna Davida - jinocha, který pásl ovce, a toho
si Hospodin vyvolil za krále. Prorok Samuel
tedy pomazal Davida na krále. Hospodin se
rozhoduje jinak než my, Hospodin vidí do
srdce člověka.
Připomněly jsme si další epizodu ze života
krále Davida. Král Saul se chystal se svými bojovníky, mezi kterými byli i udatní bratři Davida, na válku proti Pelištejcům. David, ještě
jako mladý jinoch, nesl svým chrabrým bratrům jídlo na bojiště. Uslyšel, jak obr - Pelištejec Goliáš - tupil izraelské bojovníky, vysmíval

se jim, že jsou zbabělí. To Davida velmi popudilo, a tak se rozhodl proti Goliášovi bojovat.
Měl pouze prak a pár oblázků, ale důvěřoval,
že mu Hospodin pomůže. David souboj s Goliášem nečekaně vyhrál. Věděl, že s ním byl
Bůh. Král David chodil stále s Hospodinem,
dotazoval na Jeho vůli, modlil se k Němu, našel v Něm posilu, měl Hospodina ve velké
úctě. V tom je pro nás král David příkladem.
Král David byl ale také nedokonalým člověkem. Zhřešil, spal s krásnou Bat-šebou, manželkou Chetejce Urijáše. Otěhotněla, a král
David, aby utajil svůj hřích, nechal Uriáše na
bojišti postavit do nejtužšího boje a ten padl.
Příběhem o ovečce usvědčil prorok Nátan
krále Davida z hříchu. David se pokorně
k hříchu přiznal, litoval svého chování a prosil
Hospodina o odpuštění.
Došly jsme k závěru, že ve Starém zákoně najdeme hodně příběhů významných Izraelitů –
Noema, Abraháma, Izáka, Jákoba, Josefa
Egyptského, Mojžíše, Jozueho, Davida, Šalomouna, a dalších, kteří, ač hříšní jako my, měli
velkou důvěru v Hospodina. Důvěru v Hospodina můžeme mít i my!

Za společenství Modliteb matek
Edita Moravcová

POZVÁNÍ DO SPOLEČENSTVÍ MODLITBY MATEK
Uvítáme další maminky, které by chtěly předkládat Bohu v modlitbách své děti. Toto společenství se schází dvakrát v měsíci, a to vždy 1. a 3. pondělí v 18:00 hod. na faře a každé
setkání trvá přibližně hodinu. Přijďte, rády vás mezi námi přivítáme!

Co je to uzdravení rodových kořenů?
Dnešní doba poměrně hodně hovoří o kořenech naší kultury a civilizace. Pídíme se po
předcích, vyhledáváme informace v archivech, zjišťujeme, jak co bylo. A není to nic
špatného, mnohdy nám to naopak pomůže
více porozumět sami sobě.
Co je to tedy ono uzdravení rodových kořenů?
Jde o připomenutí a prohloubení jednoho
z rozměrů Eucharistie, která je mimo jiné. vrcholnou přímluvnou modlitbou církve. V katolické církvi se odjakživa modlíme i za zemřelé, mnozí cítí zvláštní odpovědnost modlit
se za zemřelé členy své rodiny. Často se také
nechává sloužit mše svatá „Za živé i zemřelé
členy rodiny“ a mnohdy se dodává „za (jméno
zemřelého) a za celý ten rod“.
Čím mohu generace zatížit?
Zadíváme-li se hlouběji do osobní historie své
vlastní rodiny, můžeme někdy narazit na
něco, co nám v ní nějak „nesedí“, nebo se vleče
generacemi jako černá nit. Někdy si třeba říkáme, že některé věci bychom raději nedědili,
případně je raději ve svém rodu vůbec neměli.
K tomu patří různá negativní postižení našich
rodin. Tyto skutečnosti mohou duchovně zatížit i několik generací, a tak přinést zlo do života lidí, kteří se mu vědomě nijak neotevřeli.
V tomto smyslu mluvíme o duchovně zatížených rodech.
K duchovnímu postižení dalších generací
může dojít různým způsobem. Nejčastějším
zdrojem zla, které se přenáší z generace na generaci, je prokletí a jeho následky. Jindy zatíží
následné generace účast někoho z rodiny na
praktikování spiritismu, magie, věštění, léčitelství, okultismu, na východní meditaci a józe,

vyvolávání stavu transu atd. Navíc takové jednání Katechismus katolické církve v článku
2117 přímo zakazuje. Stejně tak negativně zatíží další generace závislosti na alkoholu, drogách či sexuálních zvrácenostech. Duchovně
může zatížit rod i víra v řadu pověr (nešťastný
pátek, nešťastná třináctka, černá kočka, černý
pavouk, šťastná sedmička, porcelánoví sloni
pro štěstí, schovávání rybích šupin do peněženky, chytání se za knoflík při pohledu na
kominíka, aj.).
Jak se duchovní svázanost projevuje?
Taková zatížení působí v dalších generacích
duchovní svázanost, která se projevuje například těžkou duchovní otupělostí, nezvykle
četnými nebo nevysvětlitelnými onemocněními v rodině, psychickými obtížemi nejrůznějšího druhu, podivnými úmrtími, neplodností nebo četnými samovolnými potraty.
Jindy je rodina po několik generací provázena
nezvyklými obtížemi v životě, rostoucím smutkem a beznadějí, vyúsťujícími u některých jedinců až do pokusů o sebevraždu.
Duchovní svázanost nebo prokletí, které je
opakem požehnání, se může projevovat i dlouhodobým narušením rodinných vztahů, chorobnou zuřivostí, nutkavým jednáním či sebetrýzněním, chorobným strachem a dokonce i
projevy tzv. „strašení“, o nichž svědčí jinak vyrovnaní jedinci. Sami lidé, kterých se to týká,
mívají pocit, jako by se jim zlo lepilo na paty,
jako by se jejich rodem něco podivného vinulo.
Je nutno však zdůraznit, že musíme vždy odlišovat duchovní svázanost od projevu psychické nerovnováhy či poruchy! Pokud si nej-

sme jistí, je vždy dobré o tom, co nás tíží, pohovořit s knězem. Nejlépe s takovým, který
má s touto problematikou určité zkušenosti.
Mohu za hříchy druhého člověka?
Zcela přirozeně v nás tato slova vyvolají otázku: Něčí osobní hříchy jsou tedy i moje hříchy?
Ne. V tomto smyslu skutečně odpovídá každý
sám za sebe - nemohu chodit ke zpovědi ani
za své živé příbuzné, ani za zemřelé. Ale
mohu za ně prosit o odpuštění, a tím způsobem vzít vážně na vědomí, že oni patří ke mně
a já k nim. Teologicky je to podloženo Pavlovým obrazem církve jako těla, když ří-ká:
„Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A
dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují
spolu s ním.“ (1. Kor 12,26) Proto jsme tajemně
propojeni navzájem i s těmi, kteří nás předešli
na věčnost.
P. Aleš Opatrný se v jedné ze svých úvah podíval na danou problematiku v širších souvislostech a vyslovil názor, že by ji přímo zařadil
do pastorační péče. P. Vojtěch Kodet k tématu
říká: „Moje zkušenost, a nejen moje, ze slavení mší svatých za uzdravení rodu je velmi
pozitivní. Mohl bych svědčit o tom, jak se Bůh
skrze tuto vrcholnou svátost lidí ujímá a jak
sami duchovně rostou, když se otevřou jeho
lásce a slitování.“ Děkan Katolické teologické
fakulty Univerzity Karlovy, P. Prokop Brož,
na otázku – Jaký konkrétní návod by nabídl
člověku, který má podezření, že na něj rodová
zátěž může působit? – odpověděl: „Ať se začne modlit hned teď, protože celé řešení je
mezi člověkem, který je hledá, a Bohem. Dříve nebo později musí dotyčný většinou najít
kněze, ale myslím si, že hledání řešení má vyplynout z modlitby. Dále zde může vstoupit
do hry společná modlitba v rámci rodiny,
může tam dojít i k tomu, že se za něho bude
modlit nějaké společenství, řádová sestra či

jiní. Mnohdy potom člověk zjistí, že proto, aby
vykročil ve svém životě na novou cestu, nestačí se jen očistit, ale že si svůj život musí
i nově poskládat, získat nové perspektivy a návyky. Je to proces, o kterém si myslím, že by
měl být odstartován právě modlitbou a v modlitbě by měl být neustále naplňován.“
Jsem tedy duchovním potomkem?
V tomto ohledu nelze nevzpomenout prorocká gesta Jana Pavla II., kdy mnohokrát prosil za odpuštění konkrétních vin synů a dcer
církve minulých dob. Tehdy mnozí protestovali: nás se to prý netýká, my jsme přece křížové výpravy s jejich násilnostmi, ani náboženské války nevedli, nikoho jsme neupálili
ani nezotročovali. Svatý otec ale vnímal, že
jsme duchovními potomky těch, kdo ty věci
páchali. A pokud v zástupném pokání, neboli
v onom vědomí sounáležitosti, nesvěříme tyto
hříchy a omyly našich předků do Božího milosrdenství, táhneme s sebou zátěž těchto hříchů. To pak přináší ovoce nepřátelství mezi
církvemi a mezi národy, i naši vlastní slepotu
vůči pravdě a hlavně tendenci to samé zlo
v různých nových obdobách šířit dál. Tuto
„provázanost“ lidského pokolení na různých
úrovních – lidská rodina je jen jedna z nich! vnímali i mnozí světci.
Po citaci těchto velikánů církve se jen stěží
něco dodává. Přesto se o to pokusím. Moje
osobní zkušenost s modlitbou či odevzdáním
druhého člověka do péče Boží prostřednictvím mše svaté, ať už toho, který nás předešel
na věčnost, či živého, je taková, že Bůh se vždy
postará. Někdy jinak, než očekáváme, než bychom si přáli, někdy je to cestou obtížnou a
klikatou, někdy Boží řešení ani nechápeme,
ale vždy Bůh naše prosby vyslyší s ohledem na
naše dobro, není vůči nim lhostejný, vždy se
nás ujme. Tak jako není milující otec lhostejný

vůči svým dětem, tak není milující Bůh Otec
lhostejný vůči tomu, co potřebujeme a oč ho
v modlitbě prosíme! A navíc sám modlící se
člověk obdrží řadu milostí potřebných pro život svůj či službu druhým!

Pavlína Řehánková
(článek vznikl za výrazného přispění autorů
Vojtěcha Kodeta, Kennetha McAlla, Francise
MacNutta, Aleše Opatrného a Eliase Velly).

Modlitba odevzdání
(z knihy Francise MacNutta)
Pane Ježíši, vyznávám,
že jsem proti tobě zhřešil,
a prosím tě o odpuštění všech mých hříchů.
Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží,
který prolil svou krev na kříži
na odpuštění mých hříchů.
Odevzdávám ti svůj život a prosím tě,
abys vstoupil do mého srdce,
abych s tebou žil na věky.
Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

Modlitba za ochranu
(z knihy Francise MacNutta)
Pane Ježíši, prosím tě o ochranu naší rodiny
(uvést jména)
před nemocí, před vším zlem a neštěstím.
Pokud byl kdokoliv z nás cílem kletby,
čarování a zaříkávání,
ve jménu Ježíše Krista ruším tyto kletby,
kouzla a zaříkávání
a prohlašuji je za neplatné.
Pokud proti nám byli posláni zlí duchové,
posílám vás pryč ve jménu Ježíše Krista
a poroučím vás Ježíši,
aby s vámi naložil podle své vůle.
A tebe, Pane, prosím, pošli své svaté anděly,
aby nás střežili a chránili. Amen.

Informace
Adorace a pobožnosti:
každá středa

tichá adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní od 17:00 do 18:00

1. čtvrtek v měsíci

7. 2., po mši svaté adorace vedená za nová kněžská, řeholní
a misijní povolání

1. pátek v měsíci

3. pátek v měsíci
každá sobota

1. 2. a 1. 3., tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 16:00 do 16:45,
společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
a svátostné požehnání; po mši svaté tichá adorace až do 18:30
15. 2., po mši svaté společná modlitba Korunky k Božímu
Milosrdenství a po ní adorace, ve které budeme chválit
i odprošovat Hospodina a také Mu děkovat
půl hodiny před sobotní mší svatou pobožnost k Panně Marii,
Matce ustavičné pomoci se zpěvy a litaniemi

Setkání společenství:

Návštěva nemocných:

Schola

každá neděle v 9:00

Ministranti

11. 2. a 4. 3. v 17:30

Podávající sv. přijímání

9. 2. v 18:15

Společenství matek

4. 2. a 18. 2. v 18:00

Společenství seniorů

19. 2. v 15:00

1. 3.

Družstevní, Sokolovská,
Nádražní, K Hrázi, Jasanová,
1. Máje, Hornická, Padoly

1. 2.

Příkopní, Luční, Slunečná,
Polní, Květinová, Svobody,
Souběžná, Hlučínská, Lesní

Sbírky:
Měsíční na opravy

16. 2. a 17. 2.

Na „Haléř sv. Petra“ 23. 2. a 24. 2.

Od února se adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní, která
se konala vždy 3. sobotu v měsíci po mši svaté, přesouvá na 3. pátek v měsíci po modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.

V pondělí 4. února se po mši sv. v 17:45 hod. na faře uskuteční schůzka snoubenců, kteří chtějí
v roce 2019 vstoupit do církevně uzavřeného manželství. Účast všech snoubenců je nutná!
Představení dětí 3. tříd, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, nebude z důvodu pololetních prázdnin na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 2. února, jak je tomu v naší
farnosti již zvykem, ale bude v neděli 10. února v 10:00 hod. v rámci dětské mše svaté. Děti ať si
s sebou přinesou křestní svíce, popř. jiné svíce.
V pondělí 11. února budeme slavit památku Panny Marie Lurdské, což je zároveň Světový den
nemocných. Mše svatá bude jako obvykle v 17:00 hod. a bude sloužena za všechny nemocné
v naší farnosti. Během této mše svaté bude udílena svátost pomazání nemocných.
V únoru a březnu bude při návštěvě nemocných udílena svátost pomazání nemocných. V Bolaticích to připadá na první pátky, tj. 1. února a 1. března; u borovských nemocných pak na poslední
pondělí v měsíci únoru, kdy je sloužena mše svatá na Borové, tj. 25. února.
Během celého února je ještě možnost přihlásit se do Společenství Modlitby Živé Korunky. Máme
4 modlitební skupiny, 28 lidí, kteří se ve stanovený den v týdnu modlí Korunku k Božímu Milosrdenství na dané úmysly, a to na místě a v čase, které jim nejvíce vyhovují. Kdo by se chtěl stát
součástí tohoto společenství, prosíme, zapište se na listinu, která je na stolečku vzadu v kostele.

V PROSTŘEDNÍ LODI KOSTELA PŘISTUPUJTE KE SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ
VE DVOJSTUPU AŽ KE KNĚZI! NESPOJUJTE ŘADU DO JEDNÉ. DĚKUJEME.
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Uvedení Páně do chrámu, 2. února

Doplň do textu správná slova a obrázek si vybarvi.
Marie s Josefem šli do __________. Nesli s sebou malého __________,
protože bylo zvykem Hospodinu obětovat dvě __________. Najednou
k nim přišel starý muž, jmenoval se __________. Byl to prorok a dlouho
toužil děťátko uvidět na vlastní oči. Vzal Ježíška do rukou a řekl: „Tohle dítě
bude __________ pro všechny národy!“ Byla tam také stará žena, jmenovala se __________. Také ona se radovala a _________, že viděla
__________. Protože Simeon v chrámu nazval Ježíše „Světlem světa“,
posvěcují se v tento den při bohoslužbě __________.
www.deti.vira.cz

Úmysly mší svatých
Po

4. 2. 17:00 Za + rodiče, bratra a živé rodiny

Út

5. 2. 06:30 Za + P. Antonína Lanču, + synovce Jiřího Lanču a + prasynovce Jiřího Lanču

Čt

7. 2. 17:00 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let manželství a za živé rodiny s prosbou

Pá

8. 2. 17:00 Za + Helenu Fusovou, manžela a za živé rodiny s prosbou o Boží požehnání

So

9. 2. 17:00 Za + Annu Janíkovou k 1. výročí úmrtí

o Boží požehnání

Ne 10. 2. 08:00 Za + Valesku Fusovou, padlého manžela, dceru, zetě a za živé rodiny
10:00 Dětská: Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80 let života s prosbou
o další Boží požehnání a ochranu a za živé rodiny
Po

11. 2. 17:00 Za všechny nemocné z naší farnosti

Út

12. 2. 06:30 Za + rodiče z obou stran a jejich + příbuzné, za nemocné, trpící a strádající

Čt

14. 2. 17:00 Za + Annu Jurečkovou k 1. výročí úmrtí

Pá

15. 2. 17:00 Za + Josefa Dudu k 1. výročí úmrtí

So

16. 2. 17:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní a vyprošení další milosti Boží a ochrany
Panny Marie

Ne 17. 2. 08:00 volný úmysl
10:00 Za + manžela Rudolfa, rodiče, švagra Viléma a duše v očistci a za živé rodiny
do ochrany Boží
Po

18. 2. 17:00 volný úmysl

Út

19. 2. 06:30 volný úmysl

Čt

21. 2. 17:00 Za + Janu a Jiřího Vybíralovy, zetě Petra, rodiče z obou stran, duše v očistci

Pá

22. 2. 17:00 Za členy společenství Modlitby Korunky k Božímu Milosrdenství

So

23. 2. 17:00 Za nedožitých 90 let a za živé rodiny do ochrany Matky Boží

a za živé rodiny do ochrany Panny Marie

Ne 24. 2. 08:00 Za + Albínu Ratajovou, manžela, 3 syny a rodiče z obou stran
10:00 Dětská: Za + Pavla Rataje, manželku, syna a živé rodiny
Po

25. 2. 17:00 Borová: Za + Viktorii Kollarczikovou, padlého manžela, + syna, + zetě
a + sourozence a za živé rodiny

Út

26. 2. 06:30 volný úmysl

Čt

28. 2. 17:00 Za + Valtra Juska k 1. výročí úmrtí

Pá

1. 3. 17:00 Za + Josefa Balarina k nedožitým 65. narozeninám

So

2. 3. 06:30 Mariánská: volný úmysl

Ne

3. 3. 08:00 Za + Marii Juráškovou, manžela a rodiče z obou stran

17:00 Za + Františka Musiola a rodiče
10:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti a za živou rodinu do ochrany Matky Boží

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

