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Slovo otce
Mariusze

Nejdůležitější liturgie v roce
Milí moji, víte, jaká je nejdůležitější liturgie v roce?
Hlavní událostí liturgického roku je Velikonoční vigilie,
kterou slavíme na Bílou sobotu v pozdních večerních
hodinách, po západu slunce. Je to noční liturgie, která
symbolicky obsahuje vše, co Ježíš pro nás vykonal a
připomíná nám, že náš život dostává smysl jen díky jeho
vzkříšení. Proto žádná jiná bohoslužba není tak krásna a
bohatá na Slovo Boží a křesťanské symboly, jako právě
tato.
První část této liturgie je Bohoslužba světla. Ta se musí
nutně konat v noci, protože je to „uvádění Světla do
temnoty“. Světí se nový oheň a od něj se zapaluje
velikonoční svíce, která se pak vnáší do potemnělého
kostela. Symbolizuje to Ježíše, naše jediné Světlo, který
k nám přichází se svou mocí a silou zmrtvýchvstalého
Pána. Chce se svým světlem vstoupit do všech temnot
našeho života, neúspěchů, hříchů, obav. Tuto část
bohoslužby pak uzavírá nádherný velikonoční
chvalozpěv tzv. Exsultet, jenž vypráví o vítězství Krista
nad satanem, smrtí a hříchem. Už dobré prožíti jen této
části liturgie nám může přinést radost a pokoj srdce.
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Druhou část slavnostní Velikonoční liturgie tvoří
Bohoslužba Slova. Čte se v ní několik čtení ze Starého
zákona o vztahu mezi Bohem a jeho lidem, list sv. Pavla
Římanům o novém zrození v Kristu a evangelium, které
vypraví o Ježíšově zmrtvýchvstání. Jinými slovy
v Bohoslužbě Slova si hlavně připomínáme, co se stalo
v onu noc, kdy Kristus vstal z mrtvých - a abychom to
lépe pochopili, čteme si také starozákonní biblické texty
od stvoření světa o tom, jak byl člověk nevěrný Bohu, a
přesto ho Bůh stále milosrdně vedl, až ho nakonec
přivedl k tomu, co pro nás na kříži vykonal Pán Ježíš.
Naslouchejme tomu slovu s vírou, protože jsou to Slovo
Života pro nás.
Dále následuje tzv. Křestní bohoslužba s obřadem
svěcení vody. Ta vyjadřuje podstatu celé velikonoční
bohoslužby. Názorně ukazuje, že co Kristus vykonal, se
týká každého z nás, a my máme na tom účast skrze
křest, který je ve své podstatě ponořením do Ježíšovy
smrti a zmrtvýchvstání. Odpovědí naší víry, je pak
obnovení křestních slibů, které má nás probudit
k novému životu s Kristem. Je to chvíle, kdy můžu
z hloubi srdce říci: Pane Ježíši, oživ mne! Pane, vzkřis
mne! Tys vytahoval mnohé z hrobů, z jejich hniloby a
bídy, a teď dej, abych i já ožil. Abych žil, jak si ty přeješ.
- Po takové liturgii, můžu pak jít s nadějí nového života.
A konečně čtvrtá část Velikonoční liturgie, Bohoslužba
oběti
(eucharistie),
je
výrazem
toho,
že
zmrtvýchvstalého Ježíše bereme do sebe, přijímáme ho
a v srdci říkáme: Teď mě Ježíši naplň sám sebou. Teď už
vím, že jsi se mnou. Slavíme Eucharistii s vděčností a s
radostí ze všeho, co nám Ježíš dal.
Možná teď už tušíte krásu této výjimečné noční a
velikonoční vigilie a chápete, že zúčastnit se jí, je něco
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víc, než účast na ostatních velikonočních mších a
obřadech. Zvu Vás právě na tu jedinečnou bohoslužbu,
jenž nám připomene a zpřítomní tu „velkou noc“, kdy
jsme se všichni pokřtění zrodili k novému životu v
Kristu. Těším se na Vás, přeju Vám radost od
zmrtvýchvstalého Pána a žehnám k dobrému prožití
velikonočních svátků. otec Mariusz
(o. Mariusz Jósef Sierpniak)

Liturgické
období

Liturgická doba velikonoční
Velikonoce jsou hlavním křesťanským svátkem. Na
pravdivosti Kristova zmrtvýchvstání naše křesťanská
víra stojí a padá; vstal-li z mrtvých, je celé naše
křesťanství skutečné, protože Kristus je Božím synem,
nevstal-li, jsme nejubožejší ze všech lidí, protože jsme
uvěřili jen přeludu a nepravdivé zvěsti. Ač argumenty
potvrzující pravdivost jsou známé a o Velikonocích vždy
opakované, je dobré si je rok co rok znovu připomenout.
Pomáhají nám totiž k víře, která otevírá srdce pro
vnímání Boha a která dává za vší symbolikou
velikonočních bohoslužeb prožít realitu událostí, které
se skrze ně znovuzpřítomňují. Během Svatého týdne a
zvlášť ve dnech velikonočního třídenní si připomínáme
události našeho vykoupení. Samotným Velikonočním
svátkům předchází doba přípravy – doba postní.
Slavení Velikonoc se ustálilo v termínu neděle po
prvním jarním úplňku. Proto datum Velikonoc se
pohybuje mezi 22.3. – 25.4. Z pohledu vykoupení není
přesné datum důležité, protože Ježíšova smrt a
vzkříšení přesahuje dějiny a je předmětem víry, a ne
historie jako vědy.
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Významné dny Svatého týdne a velikonočního třídenní
(tridua):
Květná neděle: připomínáme si Ježíšův vjezd do
Jeruzaléma a jsme uváděni do tajemství jeho
ukřižování, pohřbení a vzkříšení. Motiv triumfu i
ponížení k Ježíšovu vykupitelskému činu patří. Mše
začíná žehnáním ratolestí a podle možností slavnostním
průvodem, což je připomínka Ježíšova vjezdu do
Jeruzaléma. Při mši svaté se dnes čtou pašije, delší
evangelijní úryvek popisující události Ježíšova života od
poslední večeře po uložení jeho mrtvého těla do hrobu,
podle sepsání evangelistů Matouše, Marka a Lukáše
(podle ročního cyklu A, B, C).
V pondělí, úterý a ve středu Svatého týdne se čtou
úryvky o Hospodinově služebníku z Izaiášova proroctví.
Evangelijní úryvky popisují okamžiky před Jidášovou
zradou Ježíše.
Ve čtvrtek Svatého týdne dopoledne se koná mše při
svěcení olejů, kterou koncelebruje biskup s kněžími své
diecéze za účasti věřících. Při ní kněží obnovují své
kněžské závazky formou odpovědí na biskupovy otázky.
Při bohoslužbě jsou svěceny oleje, které se používají
celý následující rok při udílení svátosti nemocných, při
pomazání katechumenů před křtem, při křtu,
biřmování, kněžském a biskupském svěcení.
Na Zelený čtvrtek večer si při liturgii, kterou začíná
velikonoční triduum, připomínáme Ježíšovu večeři na
rozloučenou, při níž umyl nohy svým apoštolům,
ustanovení eucharistie a svátosti kněžství, zradu Jidáše,
Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí.
Při zpěvu Sláva na výsostech Bohu se rozezní zvony.
Poté zvony i hudební nástroje zmlknou. Díky tomuto
„postu uší“ se o to víc podtrhne slavnostnost oslavy
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Kristova vzkříšení. Na konci bohoslužby se eucharistie z
oltáře přenese na vhodné místo, kde bude uložena až
do obřadů velikonoční vigilie. Po skončení bohoslužby
se odhalí oltář a odnese nebo zahalí kříž.
Velký pátek je den, kdy uvažujeme o Ježíšově
odsouzení, mučení a smrti na kříži. Během dne se nikde
neslaví eucharistická oběť (mše sv.), proto se
neproměňuje chléb a víno. Dnešní den je dnem pokání,
které vyjadřujeme mimo jiné přísným postem. Vhodná
je připomínka Kristova utrpení formou pobožnosti
Křížové
cesty
během
dne.
Obřady Velkého pátku se skládají z:
- bohoslužby slova, jejíž součástí jsou pašije podle Jana
(očitého svědka událostí) a slavnostní přímluvy
- obřadu uctívání kříže
- svatého přijímání (přijímá se eucharistie proměněná
v předchozích dnech)
Na Bílou sobotu uvažujeme o Ježíšově utrpení, smrti a
o jeho sestoupení mezi mrtvé. V kostele bývá upraveno
místo nazývané Kristův (Boží) hrob. Po celý den až do
vigilie se neslaví liturgie. Je to den tiché kontemplace
Ježíšovy oběti.
Velikonoční vigilií (sobota po západu slunce) začínají
oslavy Kristova vzkříšení, které se odehrálo během noci
ze soboty na neděli. Liturgie začíná venku slavností
světla
- požehnáním ohně a přípravou svíce (paškálu)
- průvodem do kostela
- chvalozpěvem na velikonoční svíci (Exsultet)
Následuje bohoslužba slova, kterou tvoří starozákonní
čtení (až sedm), popisující dějiny spásy izraelského lidu,
prokládají se žalmy. Poté zazní chvalozpěv Gloria, znovu
se rozezní zvony a varhany. Dále se čte úryvek z Pavlova
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listu a evangelium. Rozsvítí se svíce a světla.
Křestní bohoslužba sestává z litanií ke všem svatým,
žehnání křestní vody, příp. křtu a biřmování
katechumenů, obnovy křestního vyznání a pokropení
lidu
na
připomenutí
křtu.
Potom probíhá mše svatá obvyklým způsobem.
V den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se koná
bohoslužba, při které mimo jiné zazní slavnostní aleluja
na oslavu Kristova vzkříšení. V tento den je zvykem
žehnat pokrmy jako připomínka toho, že společenství
s Kristem u eucharistického stolu má pokračovat doma
v hostině lásky.
Liturgická oslava Velikonoc – velikonoční doba – trvá 50
dní. Začíná slavností Zmrtvýchvstání Páně a končí
slavností Seslání Ducha svatého. Po celou tuto dobu
zůstává paškál v kostele v prostoru presbytáře poblíž
ambonu nebo oltáře a rozsvěcuje se při každé mši svaté.
Prvních osm dní se nazývá velikonoční oktáv. V oktávu
se denně zpívá chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu. Od
pondělí se začínají číst úryvky ze Skutků apoštolů,
sledujeme růst církve po Ježíšově nanebevstoupení,
v evangeliích se popisují různá zjevení vzkříšeného
Krista. Druhá neděle po Velikonocích se nově nazývá
neděle Božího milosrdenství.
Ve čtvrtek po 6. neděli velikonoční, čtyřicátý den po
Zmrtvýchvstání
Páně
se
slaví
slavnost
Nanebevstoupení Páně.
Desátý den po Nanebevstoupení Páně a padesátý den
od Kristova vzkříšení slavíme slavnost Seslání Ducha
svatého. Tímto dnem oficiálně končí velikonoční doba.
Následuje další část liturgického mezidobí.
(Pavel Kořenek)
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Co se děje

➢ Bílá sobota v Želešicích:
Na Bílou sobotu bude kostel v Želešicích otevřen k
osobní modlitbě od 9.00 do 14.00 hod.
Po večerní vigílii zveme všechny na společné agapé na
faru.
➢ Sbírky:
19.4. na Boží Hrob (na pomoc křesťanů ve Svaté zemi)
19.5. na charitu
➢ Missa chrismatis - katedrála sv. Petra a Pavla
18.4. na Zelený čtvrtek mše sv. se svěcením olejů
v 9:00h
➢ Křesťanské Velikonoce v hudbě, slově a poezii
5.5. v moravanském kostele od 16:00. Zazní díla např.
těchto autorů: J.S.Bach, P.I.Čajkovskij, A.Dvořák
➢ Novéna k Božímu milosrdenství:
Začíná na Velký pátek v 19:00 a pokračuje každý den
opět v 19:00 až do soboty 27.4. v moravanském kostele
sv. Václava
➢ Noc kostelů:
Noc kostelů se letos uskuteční v pátek 24. května 2019
v kostele sv. Kříže v Nebovidech.
Přijďte a pozvěte svoje známé na tento program:
18:00 Přivítání a představení Výtvarné vernisáže dětí
ze ZŠ Moravany na téma života sv. Kateřiny
Alexandrijské
18:30 Přednáška Dr.Kateřiny Dvořákové a Martina
Hotárka: Kostel sv. Kříže - gotické nástěnné malby,
poslední výzkumy
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19:30 Večer chval
20:30 Mše svatá
V průběhu celého večera bude připraveno občerstvení.
➢ Víkend rodin v Osové Bítýšce 2019:
Společenství manželů zve srdečně na tradiční víkend
rodin, který se bude konat 17.-19.května 2019 na faře
v Osové Bítýšce. Bližší program a možnosti jak se
přihlásit budou k dispozici od 17. března v kostele sv.
Václava, případně v aktualitách na www stránkách
farnosti.
➢ Dívčí olympiáda:

Na dívčí olympiádě modřického děkanství v Telnici,
která se konala 30.3., se umístila mladší skupina děvčat
na 16. místě a starší děvčata se umístila na 8. místě.
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➢ První sv. přijímání:
Želešice 26.5. v 10:30
➢ Pěší pouť mužů 2019:
Připomínáme pěší pouť mužů k Panně Marii Pomocné
do Zlatých Hor (budeme putovat z Olomouce) se
uskuteční od 12. (středa ráno) do neděle 16. června.
Všichni muži jsou zváni.
➢ Tatry – výlet mládeže:
Výlet mládeže do polských Tater 15.-19.7. s o.
Mariuszem
➢ Dětský tábor:
Tábor pro děti od 6 do 14 let se bude konat od 3. do
10.8.2019 v Bedřichově. Přihlášky můžete posílat na
milossvestka@gmail.com
➢ Biřmování:
V Želešicích 20.10. v 10:30 biskup Vojtěch udělí sv.
biřmování

Aleš Synek

Dlouholetý kostelník moravanského kostela a akolyta
ve vzpomínce nejmladší dcery.:
11. března 2019 uplynulo 20 let
od náhlého odchodu na věčnost
našeho tatínka Aleše Synka. Po
dohodě se sourozenci jsem se
rozhodla přiblížit vám jeho život.
Chci tím vyjádřit svoji vděčnost
Bohu i tátovi. Bohu za to, že nám
ho dal a otci za jeho příklad
horlivosti ve službě Bohu. Dalo by
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se vypočítat jistě mnoho dobrých vlastností, ale chci
vám nabídnou jeho životopis, který sám napsal. Po jeho
přečtení jsem si uvědomila, že to, co se nám zdá jako
naprosto bezvýchodná situace se v Kristu může stát
cestou k Bohu. Bůh má ještě jiné řešení, než které
známe my. To, že nesplní naše představy ještě
neznamená, že je bezmocný.
Životopis
Narodil jsem se 20. března 1935 v Olešnici na Moravě
jako šesté dítě. Mám ještě sedm mladších sourozenců.
Rodiče, Karel a Marie, pevní ve víře, mě dali pokřtít za
tři dny po narození v místním chrámu Páně sv. Vavřince.
Křtil mě farář P. Leopold Benáček. Mám ještě jedno
jméno při křtu: Mikuláš.
Prvního vzdělání se mi dostalo ve škole v Olešnici a od
druhé třídy jsem byl vyučován v katolickém
náboženství. Katecheta P. Krchňák a později P. Benáček.
Jako jedenáctiletý jsem na výzvu rodičů a po
doporučení místního faráře vykonal zkoušky na
Biskupské gymnázium v Brně a do září 1946 jsem byl
přijal ke studiu. Bydlel jsem v semináři na Barvičově ulici
pod duchovním vedením magistra Jana Nevtípila. Po
přípravě jsem přijal svátost biřmování z rukou otce
biskupa ThDr. Karla Skoupého. V dubnu 1950 bylo celé
zařízení násilně zrušeno a všichni představení
Biskupského gymnázia a semináře, jezuité, byli
odvlečeni neznámo kam. Dva měsíce do konce školního
roku jsem dokončil na škole v Brně - Husova ulice.
Protože jsem chtěl pokračovat ve studiu, přihlásil jsem
se k přijímacím zkouškám na gymnázium v Brně Kudelova ulice. Zkoušky jsem složil, ale v červenci mně
bylo oznámeno, že pro nedostatek místa jsem nebyl
přijat. Byl jsem bezradný, co dál.
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Nešel jsem do učení, ale nastoupil jsem v místní textilce
jako pomocný tkadlec. A do základní vojenské služby
jsem vystřídal čtyři zaměstnavatele. Na vojenskou
službu jsem přes svůj nedobrý zdravotní stav byl
odveden k Pomocnému technickému praporu na
Ostravsko. V prvním roce jsem absolvoval
poddůstojnickou školu v Bohumíně a druhý rok jsem
fáral s ostatními druhy v dolech. Po skončení základní
vojenské služby jsem byl uznán neschopným další
služby natrvalo.
Dalších dvacet let jsem pracoval jako řidič v Uhelných
skladech Brno. V roce 1961 jsem se oženil. Moje
manželka se jmenuje Eva a máme jednoho syna a tři
dcery.
V roce 1970 jsem ještě jednou vyměnil zaměstnání, kde
pracuji až dosud - v místním zemědělském družstvu jako
řidič.
Kdyby tatínek psal životopis teď, jistě by také napsal, že
byl členem komunity Emanuel.
Od počátku sedmdesátých let se angažuje ve službách
podzemní církve. Tajně studuje teologii a 9. října 1976
společně se svým bratrem Ivanem přijímá svěcení pro
východní i západní ritus z rukou otce biskupa Jindřicha
Peška v přítomnosti svých manželek. Svou kněžskou
službu končí v r. 1990. https://www.svtomas.net/Knezijahni-a-kostelnik.html
11. března 1999 jel na kole do práce, v 5:25 byl sražen
autem; utrpěl zranění hlavy, kterému před polednem v
Úrazové nemocnici v Brně podlehl. Dcera Jitka poslala
do nemocnice kněze, který tatínkovi udělil absoluci.
Pohřeb se konal 17. března za účasti jedenácti kněží. Po
mši svaté nás P. Jeniš vybídl, abychom zazpívali píseň
Bože, chválíme Tebe.
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Bože, chválíme Tebe za Aleše Synka, který se stal pro
mnohé světlem. Prosím Tě, ať i my žijeme tak, aby Tě
lidé mohli chválit a velebit.
(Marta Františka Synková, O. P.)

Kulturní
okénko

Název díla: Upřímná vyprávění poutníka svému
duchovnímu otci
Autor: neznámý
Modlitba
Ježíšova,
jíž
východní
křesťané
praktikují
ve
formě
„modlitby
srdce“,
se
dostává do povědomí
západních křesťanů po
první světové válce. O
modlitbě srdce se ve svých
dílech nezřídka zmiňuje
Tomáš Špidlík, který ji
předkládá jako součást
bohatství východní tradice.
Bez přestání se modlete
(1Sol 5,17). Jak je ale možné se modlit bez přestání?
Tuto otázku si klade onen „ruský Poutník“. Písmo svaté,
jak říká sv. Maxim Vyznavač, nám nikdy nepřikazuje nic,
co by nebylo v našich silách. Modlitbou se chceme
spojit s Bohem.
V této knize nám neznámý autor přibližuje příběh
skromného poutníka o zdokonalování se v modlitbě
Ježíšově. Spolu s poutníkem se dostáváme do situací, ve
kterých se učí od povolaných… Dostává se mu do rukou
kniha Dobrotoljubije, jež je mu vynikajícím průvodcem
ve vnitřní modlitbě. Jak dosáhnout dokonalé modlitby
srdce? Jak bez přestání opakovat Ježíšovu modlitbu?
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K pokladnici vnitřní modlitby vedou, jak vykládají svatí
otcové, tři klíče… 1. časté vzývání jména Ježíše Krista, 2.
Soustředění na toto vzývání, 3. Ponoření se do vlastního
nitra (mysl do srdce).
(Michael Ruschka)

Pro děti
(a rodiče)
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Rozhovor

Ohlédnutí za duchovní obnovou v Kostelním Vydří

Redakce:
Ahoj Ignáci, díky, že jsi přijal pozvání k rozhovoru. Slyšel
jsem, že jste byli s manželkou na duchovní obnově
v Kostelním Vydří. Můžeš nám tuto akci přiblížit?
Ignác:
Buď zdráv, díky za pozvání. Jednalo se o tradiční farní
akci, která se konala již po 7. Zúčastnilo se 10
manželských párů různých věkových kategorií
z Moravan, Nebovid, Ořechova, Střelic, Letovic a Brna.
Naším duchovním průvodcem byl bratr karmelitán
Serafim.
Redakce:
S jakým očekáváním jsi na duchovní obnovu odjížděl?
Ignác:
Hele, z doslechu a reakcí farníků jsem věděl, že se jedná
o kvalitní duchovní akci. O konkrétní podobě programu
a průběhu duchovní obnovy jsem ovšem neměl ani
páru. Očekávání byla jasná: bližší a hlubší setkání
s Bohem, společný čas strávený s manželkou,
14

společenství dalších manželských párů a vize dalšího
duchovního růstu.
Redakce:
Jak vůbec taková duchovní obnova probíhá?
Ignác:
Den začíná a končí společnou modlitbou. V průběhu
dne byly krátké přednášky s následným prostorem pro
osobní zamyšlení, případně duchovní rozhovor a
zpověď. Vrcholem každého dne byla mše svatá.
Redakce:
Čím Tě duchovní obnova obohatila?
Ignác:
Podařilo se mi zastavit se a vystoupit z každodenní
rutiny. Měl jsem možnost přemýšlet nad svou vírou a
vztahem k Bohu.
Redakce:
Můžeš být prosím trochu konkrétnější? Napadá tě třeba
nějaká myšlenka, se kterou se z duchovní obnovy vracíš
do běžného života?
Ignác:
Jasně, a ne jedna.
- Aby Kristovo světlo mohlo svítit v našem životě,
musíme Ježíši otevřít a nabídnout své srdce.
- Bůh přichází stále!
- Naše víra je silou, která nám pomáhá přemáhat zlo ve
světě i v nás.
- Pokud nejsem schopen dialogu s lidmi, těžko budu
schopen vézt dialog s Ježíšem.
- Jedna z věcí, která mi může pomoci uchovat si radost,
je konat prosté skutky lásky.
15

Redakce:
Díky moc za tvé svědectví. Příště jedu taky!
Ignác:
Rádo se stalo. Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat
bratru Serafimovi za duchovní vedení, manželům
Šímovým za organizaci, skvělé Verči a Magdičce, které
hlídaly „všudypřítomné“ děti a velké díky patří také
celému společenství.
(Ignác = manželé Langáškovi (3x) a manželé Koutní)

Světec

Sv. Kateřina Sienská
Má svátek 29. dubna, je patronkou
celé Evropy, dominikánských
terciářek a pradlen; je pomocnicí
proti moru, bolestem hlavy a
přímluvkyní umírajícím. Papež
Pavel VI. ji jmenoval 4.10.1970
učitelkou Církve.
Narodila se 23. 3. 1347 v Sieně v
Itálii do početné rodiny barvíře
vlny, jako předposlední z 24 dětí.
Ve věku 12 let se měla Kateřina na přání rodičů vdát, ale
odmítla a musela pak od zklamaných rodičů mnoho
vytrpět. Svůj život zasvětila Bohu a vstoupila v 18 letech
do třetího řádu sv. Dominika, kde začala obětavě
pečovat o nemocné a umírající. Zvolila si cestu
připodobnění se Ježíši v bolestech a často rozjímala o
jeho utrpení. Byla vytrvalá v modlitbě, usmiřovala a
obracela hříšníky. Ačkoliv byla Kateřina ještě mladá,
stala se během let vyhledávanou rádkyní knížat a
církevních osobností, přispěla k duchovní očistě církve a
k návratu papeže z Avignonu do Říma. Obdržela
stigmata, Kristovy rány, které až do své smrti skrývala.
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Bohatý a vyčerpávající život Kateřiny skončil v jejích 33
letech. Zanechala bohaté literární dílo (i když neuměla
psát), které tvoří 382 dopisů, z nich 23 bylo papežům a
11 hlavám států; dále kniha Dialog a 26 modliteb.
Svatořečena byla Piem II. v roce 1461.
Z Kateřinina vzoru vidíme, že žít podle křesťanského
přesvědčení znamená často dát přednost koruně, která
nás činí podobnou Ježíši. Budu proto milovat své bližní
bez ohledu na nevděk, kterého se mi dostane. Tuto
evangelizační metodu začnu u sebe podporovat
modlitbou k Duchu sv., pohledem na kříž a
připomenutím si přání Otce, který se na mne s láskou
dívá.
Bože, Tys naučil svatou Kateřinu rozjímat o utrpení
Tvého Syna a sloužit Tvé církvi; dej, ať se i naše srdce
rozhoří láskou k němu, abychom žili v trvalém spojení s
ním a mohli se radovat, až se zjeví jeho sláva. Neboť On
s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po
všechny věky věků. Amen
(Jiří Šíma)
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Slovo papeže Františka k druhé části modlitby Otčenáš
Během
audience
z 27.3.2019
přesunul papež František ve své
katechezi pozornost k druhé části
modlitby Otčenáš, ve které
přednášíme Bohu své prosby.
Zastavil se u první z nich: „Chléb náš
vezdejší dej nám dnes“.

Neprosíme o chléb jen pro sebe
„Chléb, o který křesťan v modlitbě prosí, není ´můj´, ale ´náš´. Tak tomu chce
Ježíš. Učí nás žádat o něj nejen pro sebe, ale pro celé bratrství světa,“ uvedl
dále Svatý otec a dodal, že „pokud se neprosí tímto způsobem, Otčenáš pak
přestává být křesťanskou modlitbou.“
„Jestliže je Bůh naším Otcem, jak se mu můžeme představit, aniž abychom
se všichni vzali za ruce? A pokud si tento chléb, který nám On dává, mezi
sebou krademe, jak se můžeme nazývat Jeho dětmi?,“ zdůraznil papež
František a vysvětlil, že tato modlitba obsahuje postoj empatie a solidarity.
Ve svém hladu vnímám hlad zástupů, a tudíž prosím Boha, dokud moje
prosba nebude vyslyšena. „Takto Ježíš vychovává svoji komunitu, svoji
církev, přináší Bohu potřeby všech: ´Všichni jsme Tvými dětmi, Otče, měj s
námi slitování!´“ řekl dále Svatý otec a dodal, že chlebem se myslí také
voda, léky, dům, práce, prostě vše potřebné k životu.
Jídlo není soukromým vlastnictvím
V Matoušově evangeliu (Mt 14,15-19), evangelista vypráví příběh
o Nasycení pěti tisíců. Když se Ježíš zeptal, jestli někdo z hladového davu
nemá něco k jídlu, ozval se chlapec, který byl ochotný se podělit o své
zásoby: pět chlebů a dvě ryby (J 6,9). „Tento chlapec pochopil lekci Otčenáše
- jídlo není soukromým vlastnictvím, ale prozřetelností, která má být s Boží
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milostí sdílena,“ zdůraznil papež František. Pravým zázrakem, který v ten
den Ježíš učinil, je tedy sdílení: „Dejte, co máte, a já učiním zázrak.“
Mysleme na hladové děti
Poté papež připomněl děti, které i v dnešní době trpí hladem, a to
především v zemích, kde se válčí. Vzpomněl tak na Jemen, Sýrii, Jižní
Súdán a všechny země, kde chléb chybí, a vyzval ke společné
modlitbě: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“
Chléb, o který Pána v modlitbě prosíme, je stejným chlebem, který nás
jednoho dne obviní. Bude nám vytýkáno, že jsme se o něj málo dělili s těmi,
kteří jsou nám blízko. „Tento chléb byl darován lidstvu a místo toho ho jedli
jen někteří: láska nemůže snášet toto - nedělit se o chléb,“ zdůraznil Svatý
otec.
„…Ve skutečnosti pouze eucharistie je schopna nasytit hlad po nekonečnu a
touze po Bohu, která oživuje každého člověka, dokonce i při shánění
každodenního chleba,“ zakončil papež František svoji katechezi.
(www.cirkev.cz)

Zpověď před svátky (zpovídat bude kněz z jiné farnosti):
V Želešicích: sobota 13. 4. od 8:30 – 9:30 (P. Krzysztof Drzazga z Ořechova)
V Moravanech: středa 17. 4. od 18:00 – 18:25 a po mši 19:00 – 19:30 (P.
Jiří Plhoň z Modřic).
P. Mariusz Sierpniak bude zpovídat dle obvyklého programu během roku,
tj. v Moravanech před každou mší sv., v Želešicích ve čtvrtky a soboty na
faře před mší sv. a v neděli po mši sv.
Od Zeleného čtvrtku až po Velikonoční pondělí se nezpovídá. Kněží už
nemohou být k dispozici kvůli většímu počtu velikonočních bohoslužeb.
19

Bohoslužby o Velikonocích 18.4. – 22.4.2019

Zelený čtvrtek
18.4.
Velký pátek 19.4.

Moravany

Želešice

Nebovidy

19:15

17:30

-

15:00 Obřady
Umučení Páně

17:30 Obřady
Umučení Páně

(Sbírka na Boží hrob,
začátek novény
- po nich křížová
k Božímu
cesta
milosrdenství)
(Začátek novény
k Božímu
milosrdenství)

Velikonoční
Vigilie 20.4.
Hod Boží
Velikonoční 21.4.
Velikonoční
pondělí 22.4.

14:30
křížová
cesta pro děti,
venku
17:00
křížová
cesta v kostele pro
všechny

-

22:00

20:00

-

9:00

10:30

14:30

9:00

10:30

14:30
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