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Farníček Vám přeje radostné
prožití velikonočních svátků.
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DUCHOVNÍ SLOVO

Velikonoce vrcholnými obřady začínají.
Mnozí po velikonočním pondělí říkají:
„a máme po velikonocích.“ To je však
velké
nepochopení,
či
neznalost
velikonoc. Církev ve své pedagogické
moudrosti velmi dobře ví, proč chce
největší zážitek a prožitek Boží lásky,
oběti a věrnosti „protáhnout“ co nejdéle;
aby se totiž velikonoční události staly co
nejvíc součástí našeho života, našeho myšlení a uvažování. Ježíš
nekráčel snadnou
cestou
a také
nás nevyzývá,
abychom
si vybírali
ci říjnu
se vřele
doporučuje
modlitba
sv. růžence.
Ve
snadné cesty, protože tam bývá přetlak lidí. Ježíš vzal na sebe kříž z
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže
našich hříchů a šel tou nejkratší a nejstrmější cestou na Golgotu,
velmi
pravdě
protože dobře je
ví,květina
že když
se krásná,
snažímeušlechtilá,
vyhnout voňavá,
nějaké vpovinnosti,
královská,
ale
zároveň
má
i
trny.
Podobně
sv.
růženec
stejně k ní dojdeme, jen delší cestou. Děkujme v duchu i nahlas za
je modlitboumezi
krásnou,
kterou
králičiJežíši
a
dar Ježíšovy přítomnosti
námi.
Nenívěnujeme
abstraktní,
virtuální
bytost, nýbrž osoba
se Marii,
jménem,
rodného čísla,
protože
královně
ale ale
je bez
též modlitbou
někdy
velmi ho
nepotřebuje. Ježíš
se „rodí“doa níž
vstává
všude
tam, která
kde se
rodí pro
láska,
namáhavou,
se nám
oechce,
„bolí“
odpuštění, smíření,
oběť.
svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto co nic nestojí, za

nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence už mnohé

Požehnané Velikonoce s živým Ježíšem mezi vámi Vám přeje
vyprosila.
otec Miroslav.

Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů
POZVÁNKA
poutí
byla vynikající;
poděkovat
všem, kteří
Na pouť Staříčkovou
od olomoucké
katedrály
k bazilicechci
na Svatém
Kopečku
ji
připravovali.
s úmyslem prosit za víru v rodinách zve všechny zájemce Centrum
V tomto
bych
rád12.
začal
přípravu
pro rodinný život.
Termínměsíci
poutě je
neděle
dubna
2015. na sv.
Poutní mše
svatá bude
od příští
15.00podzim
hodin v
baziliceo.Navštívení
biřmování,
kterésloužena
by snad měl
udělovat
biskup
Panny Marie.
Bližší informace
dispozici
webových
Karel. Doufám,
že se ještě jsou
někdo kpřihlásí.
Daryna
Ducha
Sv.
stránkách
Centra
pro
rodinný
život,
případně
u
Marcely
Řezníčkové
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu na
tel. 587 vedení,
405 251Jeho
nebo
e-mailu:
reznickova@arcibol.cz.
záměrům
s námi.
Chceme žít ve Světle a Ježíš se
svou láskou je Světlo pro každého člověka.
ČESKÁ PŘÍSLOVÍ
OD A DOzdraví
Z – OD
FRANTIŠKAsi.
ZÁLOHY
Zůstávejte
a pomáhejme
Důvěřujme Ježíši a
* Není na
světě
bylina,
aby
na
něco
nebyla.
Marii.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
Nikdy slunce nezašlo, aby opět nevyšlo.
Nescházejí se hory s horami, ale lidé s lidmi.
Nechval muže pro jméno, neber ženu pro věno.
Nevěř všemu, co slyšíš a jen polovině toho, co vidíš.
Na každou svini se najde řezník.
Odklada je horší než lenoch.
Ošklivá tvář zrcadla nemiluje.
Od mlčení jazyk nebolívá.
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CHRISTUS FACTUS EST
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– PŘEDVELIKONOČNÍ KONCERT

Hudbu starých barokních mistrů, Gregoriánský chorál i krásnou
literaturu mohli slyšet všichni, kteří přišli na Květnou neděli odpoledne
do fryštáckého kostela svatého Mikuláše. Pokračovat v této pěkné
předvelikonoční tradici v našem chrámu se rozhodli pánové Molek, Šón
a Odstrčil (hudebníci a recitátor) ve svém pásmu Christus factus est.
Příchozí tak mohli poslouchat nejenom skvosty barokní hudby –
v podání varhaníka Jiřího Šóna a Gregoriánský chorál Antonína
Jeronýma Molka, ale také si vyslechnout krásnou Zeyerovu báseň
(psanou prózou) Zahrada Mariánská v působivém přednesu Františka
Odstrčila. Všichni tři účinkující byli po právu oceněni potleskem a ti,
kteří se rozhodli zůstat ještě chvíli po oficiálním skončení akce si mohli
vyslechnout mistrovství varhaníka v dalších skladbách….(ode mě opět
tradiční výtka….škoda jen, že si neudělalo čas více z Vás.) Ono totiž
před plným kostelem nebo koncertním sálem se vždy umělci cítí
daleko lépe, než před poloprázdnými lavicemi….Proto mi dovolte,
abych ještě jednou poděkoval jménem fryštácké farnosti i Vás, kteří
jste se akce zúčastnili za pěkný umělecký zážitek zmíněným pánům
a vyslovil neskromné přání, že jednou se snad lavice našeho farního
kostela při takových akcích opět naplní k prasknutí. Bude to mimo jiné
svědčit o tom, že ve Fryštáku byli a stále jsou lidé kulturní.
-pn-
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ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V PROSTĚJOVĚ

„VŠECHNO SAVEM NEVYČISTÍŠ…MÁŠ ŘEŠENÍ?

VOLNO

BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCE, NEBOŤ ONI BUDOU VIDĚT BOHA.
PROSTĚ JO!“…
Zatím volno
Tato věta z vtipné upoutávky vysílané několik dní v programu TV Noe
nás provázela celým arcidiecézním setkáním v Prostějově, které se
konalo 27. - 28. 3. v Prostějově. Je to již 30 let, kdy papež Jan Pavel II.
vyhlásil poprvé konání dnů mládeže, které probíhají od té doby každý
rok před Květnou nedělí. My Fryštačané jsme se také zúčastnili tohoto
setkání. Z naší farnosti nás bylo 19. Na setkání do Prostějova se sjelo
celkem 1300 mladých. Někteří z nás se vydali na předprogram již v
pátek večer na tzv. „Večer radosti“. Ostatní z naší farnosti cestovali
děkanátním autobusem v sobotu ráno.
V deset hodin začal program v kulturním domě v Prostějově.
Na začátku bylo představení jednotlivých děkanátů pomocí videa na
písničku „Happy“, kde se každý děkanát i náš Vizovický vtipně
představil např. tancem. Dále následovala zajímavá svědectví lidí,
kterých se dotkl nějakým způsobem Bůh a zasáhl jim do života. Dalším
bodem byla katecheze olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
k tématu „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“
Tento verš přirovnal ke zmačkané igelitové tašce, která představovala
naše srdce, které je poseto šrámy a nemá místo pro Boha. Do této
zmuchlané tašky dal pak rozsvícenou lampičku, která měla
symbolizovat světlo Boha, kterého jsme pustili do svého života.
Po této katechezi nastala dlouho očekávaná chvíle, kdy došlo k losování
fotky z facebooku. Zúčastnili jsme se totiž soutěže, která probíhala asi
dva týdny před samotným setkáním. Úkolem bylo vyfotit se se
speciálním mappinem (logem) Arcidiecézního setkání mládeže a pak
následně fotku vložit na facebook a sbírat co nejvíce lajků od uživatelů
(tzn. to se mi líbí). Šest nejúspěšnějších farností ve sběru lajek bylo
zařazeno do slosování o zajímavé ceny (návštěva laser game v
Olomouci pro 12 osob, prohlídka arcibiskupského paláce vedená otcem
arcibiskupem, výstup na věž katedrály v Olomouci a drobné
občerstvení). Na facebooku jsme do čtvrtka 26. března zvítězili jako
fotka s nejvíce lajky, ale nebylo jisté, jak dopadne losování v
Prostějově. Nakonec se na nás usmálo štěstí a byli jsme vylosováni! 
Vyrobili jsme si transparent, který měl reprezentovat naši farnost a
hlavně připomenout staříčka Ignáce Stuchlého, se kterým jsme se
vyfotili. Na transparentu se skvěl tento nápis: „Staříček nemohl na
nohy, dojeli jsme aspoň my!“ Při vyhlášení jsme toto logo měli i na
pódiu. Tímto bychom chtěli také poděkovat všem, kteří nám fandili a
lajkli nám fotku! Díky všem! 
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DOKONČENÍ

Nakonec se na nás usmálo štěstí a byli jsme vylosováni!  Vyrobili
jsme si transparent, který měl reprezentovat naši farnost a hlavně
připomenout staříčka Ignáce Stuchlého, se kterým jsme se vyfotili.
Na transparentu se skvěl tento nápis: „Staříček nemohl na nohy,
dojeli jsme aspoň my!“ Při vyhlášení jsme toto logo měli i na pódiu.
Tímto bychom chtěli také poděkovat všem, kteří nám fandili a lajkli
nám fotku! Díky všem! 
Po vyhlášení následovala modlitba Anděl Páně, oběd z vlastních zásob
a po něm workshopy (přednášky), které jsme si mohli sami vybrat. Já
jsem si vybrala velmi zajímavou přednášku otce Pavla Šupola
s názvem: Život bez hranic s Nickem Vujicicem. Tento muž se narodil
bez rukou a nohou. Je velmi vtipný a plný energie, i přes to, že má
tento obrovský handicap. Do 15 let neustále Bohu vyčítal a nemohl
pochopit, proč mu nedal to, co mají ostatní. V 15 letech došlo u něho
ke zlomu, když si přečetl úryvek z Bible, kde Ježíš mluví o uzdravení
slepého, na kterém se projeví skutky Boží. Nickovo srdce bylo a je od
té doby zcela uzdraveno a je připraven toto svědectví svého
uzdravení šířit dále. Nyní jezdí po světě a káže o Ježíšově učení
a vypráví lidem svůj životní příběh. Člověk si aspoň uvědomil, jak
musí být vděčný za všechno co má! Na konci této přednášky bylo
losování o jeho knihu. Vyhrála to ze 150 posluchačů přednášky dívka,
která byla na vozíčku. Bylo to velmi dojemné!
Vrcholem celého setkání byla mše svatá, kterou celebroval otec
arcibiskup Jan. Po ní jsme dostali na památku růženec a byli jsme
vysláni domů.
Závěrem bych chtěla poděkovat Honzovi Kočendovi, který se skvěle
zhostil role moderátora a provázel nás celým dnem tohoto setkání.
Byl perfektní! Velký dík Honzo!
Za všechny ze spolča Eliška Němcová.
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– 3. DÍL – CO JE NOVÁ EVANGELIZACE?
Dokončení z minula
Když se podíváme do církevních dokumentů, abychom zjistili, kdo má
dělat tuto
novou evangelizaci, zjistíme, že nám dává širokou
volnivol
odpověď: všichni pokřtění, všichni kdo osobním způsobem znají Krista
mají právo a povinnost evangelizovat. To je totiž podstatná vlastnost
učedníka.
Mluví se třech hlavních skupinách evangelizátorů.
Duchovenstvo
má hlavní zodpovědnost v této oblasti (kodex kanonického práva čl.
771). Já navštěvuji mnoho farností a nenacházím mnoho kněží, kteří
vyhledávají lidi vzdálení Církvi a nevěřící. Kněží říkají, že jsou
zaneprázdněni pastorací věřících, ale to není horlivost Letnic.
Laici
mají být aktivní (KKP čl. 211) a mají evangelizovat. Začít v rodinách,
u kolegů v práci a u přátel. Když o tom mluvím na svých
přednáškách, zjišťuji, že to mnohé naše katolické přátele naprosto
nezajímá. Říkají - mé náboženství je soukromou záležitostí
mezi mnou a Bohem. Vždycky mne to naštve a ptám se, kde jsi
přišel na takový nesmysl. Protože to není soukromá záležitost – máš
povinnost evangelizovat druhé lidi.
Nová církevní společenství
mnohé z nich jsou tvořeny z laiků. U nás v Dublinu v komunitě „Nové
jaro“ jsem já jediným knězem. U nás v Irsku, ve Velké Británii a USA
je většina těchto společenství tvořena většinou z laiků. Jak tradiční
řády a kongregace vymírají, a některé si zaslouží vymřít, protože
neevangelizují a jsou příliš zaměřeny na sebe, a proto ztrácejí
horlivost, vznikají nová laická společenství. A to co Řím říká je, že
tyto nová laická společenství mají být v první linii v nové
evangelizaci.
V roce 1998 papež Jan Pavel II. povolal do Říma představitele těchto
nových laických společenství. Přijelo více než 200 tisíc lidí.
Ve vatikánském deníku Osservatore romano se pak psalo, že papež
považoval toto setkání za nejdůležitější za celé století. A dal jim
poslání – vyjděte, neboť vy jste nadějí Církve. Vy máte totiž motivaci
a sílu k evangelizaci. A zvolal „ Buďte naplněni Duchem, buďte
otevřeni vůči darům Ducha Svatého, protože obojí potřebujete pro
úkol, který je před vámi“.
NOVÁ EVANGELIZACE

Zpracováno podle přednášky v Želivském klášteře v roce 2013.
O. Pat Collins CM je vincentinský kněz z Irska, uznávaný a vynikající
kazatel na mezinárodních konferencích, hudebník a univerzitní
profesor.
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– 4. DÍL – KERYGMA JEŽÍŠE KRISTA
Kerygma je řecké slovo a znamená hlásání - je to oznámení
jádra křeťanské zvěsti. Co je kerygmatem Ježíše Krista? Jaká byla
ta dobrá zpráva, kterou sděloval lidem? Toto prohlášení on udělal v
synagóze v Nazaretu, když citoval z proroka Izaiáše (kap.61) “ Duch
Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu,
abych nesl radostnou zvěst pokorným.“ Otázka zní - Jaká je to dobrá
zpráva, kterou přinesl pokorným? Odpovědí je - Je to příchod Božího
království. První slova Ježíše v Markově evangeliu jsou: “Naplnil se
čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“
To je v podstatě Jeho kerygma. Co se týče mne samotného, zdá se
mi, že je to velmi málo. Co tím myslel, když říkal, že Boží království
přichází? Znalci Zákona by řekli, že Bůh vládne a Jeho moc se odráží
v lidských dějinách. Za mne mohu říci, že je to dobré vědět, ale nějak
mi nepřijde, že je to nějaká ohromující dobrá zpráva. To proto, že
není konkrétní. Při studiu „Nové evangelizace“ jsem prosil Pána, aby
mi dal odpověď:“ Co je tou dobrou zprávou?“ Myslím si, že mi Pán
odpověděl. Jednou jsem četl evangelium Jan kap.7. Velekněží tam
poslali chrámovou stráž za Ježíšem, aby ho zatkla. Stráž Ježíše našla,
jak kázal zástupům. Udělal na stráž takový dojem, že HO nezatkli
a vrátili se k velekněžím s vysvětlením, že nikdy nikdo takto nemluvil.
Velekněží se na ně osopili slovy: "I vy jste se dali svést? Uvěřil v něj
někdo z předních mužů či farizeů? Jen tahle chátra, která nezná
zákon - kletba na ně!" Byl jsem z toho textu úplně šokován, protože
vyjadřoval postoj tehdejších kněží k obyčejným lidem – všechny je
odsuzovali. Ti obyčejní lidé neznali Zákon a tedy ho ani nemohli
dodržovat – proto jsou pod kletbou. Ti obyčejní lidé se těžce probíjeli
životem a ke všemu měli uzavřené i nebe – byli pod kletbou.
Z jakého důvodu jim to ti kněží takto řekli? Odpověď je v Dt 27,26 "Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je."
To stejné je řečeno v Jer. 11,3 :“Řekneš jim: Toto praví Hospodin,
Bůh Izraele: Proklet buď každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy.“
I svatý Pavel říká Gal 10,3 :“Ti však, kteří spoléhají na skutky
zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: `Proklet je každý, kdo
nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to.“
Farizeové svým postojem pouze vyjadřovali to, co stojí v Starém
Zákoně. Divili se, co je tam ten Ježíš učí, když situace těch lidí je
naprosto beznadějná. Je to opravdu velký problém. Písmo říká, že
i my sdílíme tento problém. Je psáno v Ř 3,23 :“Všichni zhřešili a jsou
daleko od Boží slávy.“ Podobně i v 1J1,8 :“Říkáme-li, že jsme bez
hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.“
Bez vyřešení tohoto problému nemají lidé perspektivu jít do nebe.
NOVÁ EVANGELIZACE

dokončení příště - připravil lk
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PAPEŽ FRANTIŠEK

Papež František má pocit,
že ve své funkci bude jen
krátkou dobu, asi čtyři nebo
pět let. Uvedl to v
rozhovoru pro mexickou
televizní stanici Televisa,
který byl zveřejněn právě,
v den, kdy uplynuly dva
roky od Františkova
překvapivého zvolení.

Jak dodal, bude prý připraven rezignovat jako jeho předchůdce
Benedikt XVI., namísto toho, aby byl papežem
do konce
VOLNOV.až. března
si života.
"Mám pocit,
že
můj
pontifikát
bude
krátký,
čtyři
nebo
pět
let, nebo
připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM
dokonce dva nebo tři roky. Dva roky už utekly. Je to takový zvláštní
pocit," prohlásil papež v rozsáhlém rozhovoru. "Cítím, že mě Pán
umístil
do
této
funkce
jen
na
krátkou
dobu,"
dodal.
Papež František se ve svých 78 letech těší dobrému zdraví. Jak
nicméně poznamenal, souhlasí s tím, co udělal jeho předchůdce
Benedikt. Ten v roce 2013 jako vůbec první hlava římskokatolické
církve za 600 let rezignoval na svou funkci namísto toho, aby ji
zastával až do své smrti. "Obecně si myslím, že to, co Benedikt
odvážně udělal, bylo otevření dveří dalším emeritním papežům.
Benedikt by neměl být považován za výjimku," dodal. Automatický
odchod do důchodu ve věku 80 let by ale u papežů nepodpořil.
V rozhovoru František rovněž poznamenal, že "mu nevadí být
papežem". "Jediná věc, kterou bych chtěl, je dostat se někdy ven bez
toho, že by mě poznali, a zajít si do pizzerie na pizzu," uvedl papež
s tím, že mu chybí, jak se kdysi ještě jako biskup v Argentině mohl
svobodně pohybovat po metropoli Buenos Aires.

Svatý otec byl vysvěcen na kněze 13. prosince 1969. V letech 19701971 absolvoval další řádovou formaci ve Španělsku. Pak se sám stal
formátorem řádového dorostu (novicmistrem), vyučoval na teologické
fakultě, a byl rektorem semináře. 31. července 1973 byl zvolen
provinciálem argentinských jezuitů a tuto funkci vykonával po šest
let. V letech 1980 až 1986 byl rektorem semináře a filozofické
i teologické fakulty i farářem. V roce 1986 pobýval v Německu. V roce
1992 jej papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem v Buenos
Aires. Dne 3. června 1997 byl jmenován arcibiskupem v Buenos
Aires a 13. 3. 2013 byl zvolen papežem a přijal jméno František.
vybral pn
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(Vychovaný ulicí, zachráněný Bohem)
MARIE-ANGEL CARRÉ - Vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Dramatický životní příběh dvanáctiletého chlapce
bez domova, dítěte pařížských ulic, jehož se v
devadesátých letech ujal dobrovolník Červeného
kříže, bratr Marie-Angel, který je autorem této
knihy. Popisuje chlapcovu nouzi bezdomovce,
nebezpečí pařížského podsvětí, které ho
obklopovalo,
hluboké
deprese,
ale
také
chlapcovu cestu ke konverzi i nesnáze, které
prožíval už po přijetí křtu. Bratr Marie-Angel tuto
knihu napsal jako oslavu kmotrovství a jako
"chvalozpěv" na neuvěřitelné působení
Ducha svatého v životě malého bezdomovce.
ÚRYVEK Z KNIHY
Setkání, o kterém vám chci vyprávět a které převrátilo moje srdce
onoho prosincového večera 1991, mě poučilo o Boží konkrétnosti.
Evangelium je strašlivě konkrétní. Dokonce je, některé dny, konkrétní
až k zbláznění. Najít dvanáctiletého kluka na pařížské ulici je ta
nejkrásnější radost a ten nejkrásnější kříž, který vám Kristus může
vložit na ramena. Toho večera skončilo poklidné směřování mého
života… mého času a mých peněz. Nelituju, že jsem toho kluka vzal
na svá křehká ramena. Ale upřímně jsem litovat všechny ty levity
a kněze, co šli z Jeruzaléma do Jericha a zrazovali mě od nesení toho
dítěte do hostince, tedy církve. Špatně jsem chápal jejich opatrnou
radost, když jsme začali do jeho ran vlévat olej a víno uzdravení.
Aniž bych to tušil, naivita se nakonec stala mou velkou a šťastnou
slabostí. Bylo o tolik jednodušší snít, že se lidé okolo mě nadchnou
stejným zápalem velkorysosti! Bylo tak lahodné si představovat, že
se kněží mé vlastní církve půjdou jednomyslně radovat, s bouchnutím
šampaňského, nad ztraceným synem, který se vrátil!
Přesto však dal čas uzrát mnohému mému přesvědčení, a naopak
rozumování některých pomlouvačů utichlo. Jejich skepticismu
odzvonilo a tato knížka se stala podpisem bytosti obávanější, než je
Zorro Mstitel: to sám Duch svatý se podepsal pod chlapcovým
životem. V životě kluka zničeného zoufalstvím a odsouzeného skončit
někde pod koly vlaku se prosazuje svoji stvořitelskou silou Bůh, který
je mocný, a stále znovu zavírá ústa smrtícím silám, knížatům
a mocnostem, těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě.
vybral pn
ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH - SPOJME SE
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MYŠLENKY NA TENTO MĚSÍC
BRIAN DRAPER - VÍRA JAKO VÝZVA
(VYDALO KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ )
Kdo jsem? Jsem dnes někým a zítra zase někým jiným? Ať jsem
kdokoli, ty víš, Bože, že jsem tvůj.
Bůh říká: Na vybranou vám dávám cestu k životu a cestu k
smrti. Při našem hledání je třeba pátrat po cestě života a je
třeba vzít na vědomí, že jiné cesty, pokud si nedáme pozor, nás
nemusí zavést na ta nejlepší místa.
Cesta k Otci vede přes Syna. Je to cesta vlastního života.
A třebaže je Bůh naším cílem, v Ježíši Kristu je zároveň naším
průvodcem a souputníkem.
Jestliže si sami sebe dokážeme představit jako následovníky
Krista, pomůže nám to pochopit, že každý krok v našem životě
má svůj význam.
K tomu, co předcházelo současnému okamžiku, se můžeme
postavit čelem a na základě toho se rozhodnout, že vytvoříme
lepší budoucnost.
Máme naději, a proto nemusíme zůstávat kulturou věčných
adolescentů, kteří se bojí dospět a převzít odpovědnost za svůj
život, bojí se zestárnout a čelit zdlouhavému umírání.
Jestliže si nedáme pozor, nikdy nedospějeme. Nikdy nepůjdeme
do hloubky. Nikdy se neposuneme do budoucnosti, kterou
můžeme všichni pomáhat vytvářet.
Než se vydáme na další cestu, musíme se vyrovnat s minulostí.
Nemůžeme se k ní zcela obrátit zády, protože je to náš výchozí
bod.
Bůh může prominout a odpustit věci, které se nám zdají
neodpustitelné.
Třebaže se nemusíme obávat fyzického hladu a hladovění, náš
hlad po smysluplném životě nemůžeme uspokojit pouze
materiálními statky.
Existuje víc špatných odpovědí než správných, přičemž je
mnohem jednodušší najít ty špatné.
Někdy je těžké unést pravdu, protože to vyžaduje oběť, sílu,
odvahu a přesvědčení. Avšak pravda vždy obstojí a bylo nám
přislíbeno, že nás osvobodí.
Otázkou není, co můžeme prostřednictvím Ježíše ze vztahu s
Bohem získat; otázkou je, co můžeme do tohoto vztahu vnést.
Nabídnutou pomoc nemůžeme přijmout, pokud si sami
nepřipustíme, že ji potřebujeme.
vybrala js
více najdete na www.farnostfrystak.cz
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5. 4. Zmrtvýchvstání Páně
6. 4. Pondělí velikonoční
12. 4. 2. neděle velikonoční
19. 4. 3. neděle velikonoční
23. 4. Svátek svatého Vojtěcha
25. 4. Svátek svatého Marka
26. 4. 4. neděle velikonoční
JAK SE DĚTI PŘIPRAVOVALY NA LETOŠNÍ VELIKONOCE

Také letos se děti připravovaly celou postní dobu
na Velikonoce. Za účast na mši svaté a křížové
cestě si mohly vždy naši papírovou eucharistii
rozzářit jedním paprskem. Proč letos děti plnily
takový úkol? Celý liturgický rok je letos zaměřen
na Eucharistii. Jednou z akcí v tomto roce bude
arcidiecézní setkání dětí v Olomouci 15. května,
které se bude konat v rámci diecézního
eucharistického kongresu. Příprava pro všechny
děti i dospělé vyvrcholí ve dnech 15. – 17. 10.
národním eucharistickým kongresem v Brně.
Děti dostaly za úkol popřemýšlet s rodiči nad otázkou, proč
Eucharistii zdobíme paprsky. Během postní doby se na
nástěnce u křtitelnice objevilo několik odpovědí.
Pán Ježíš je světlo v našem životě, je to naše jediná záchrana
a spása. Svým křížem nám otevřel bránu nebe. (Martinka
Fuksová)
Pán Ježíš je náš největší přítel, dal nám sám sebe při poslední
večeři (na Zelený čtvrtek) před svým utrpením jako obrovský
dar své lásky. Zemřel za nás na kříži, proto děkujeme.
Každým paprskem dík za dar eucharistie. (Jana a Toník
Macháčkovi)
Protože Pán Ježíš dal sám sebe za pokrm na Zelený čtvrtek
(protože bude eucharistický kongres). (Klárka Zelinková)
Hostie má zářit, abychom měli radost. (Terka Jasenská)
Svatý kříž, na kterém zemřel Pán Ježíš, vydává světlo
zapalující jiskřičky naděje v srdcích lidí. (Ivanka Odstrčilová)
Myslím si, že v Eucharistii je Pán Ježíš a Ježíš je světlo a tyto
paprsky vyjadřují světlo Pána Ježíše. (Dominik Němec)
Jsme rádi, že na výzdobě papírové Eucharistie na nástěnce v kostele
se zapojilo v postní době tolik našich dětí a děkuje také těm, kteří
odpověděli na naši otázku. Celé naší farnosti bude tato nástěnka
připomínat rok eucharistie a především její význam pro náš
křesťanský život.
-hn-
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V tajence (12 písmen) je známá osobnost fryštácké farnosti….
4. Chlév
Chodov
Charita
7. Chemička
Chlór
Chorál
Charkov
Cholasta
Chrpa
Chochol
Chirana
Chudárek
5. Charta
Chopok
Chladič
Charakter
Chatka
Chudák
Chlapec
Chocholouš
Chátra
Chvála
Chomout
Chromatika
Chobot
6. Chapače Chrudim
Choreografie
Chrapot
Chudoba
Připravil Fr. Záloha
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