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Svatý Josef – něžný otec
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ÚVODNÍ SLOVO
Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku,
Před rokem (8. 3.) byla 2. neděle postní, poslední nedělí, kdy se mohly konat
bohoslužby.
Následující neděli – 3. postní, už byly kostely po vyhlášení STAVU NOUZE
volno
totálně zavřeny. My dnes slavíme ve velmi omezeném počtu 3. neděli postní s četbou
velmi významného úryvku Janova evangelia o vyčištění jeruzalémského chrámu
Ježíšem, s úžasně provokativním Ježíšovým výrokem: „Zbořte tento chrám a já ho ve
třech dnech vystavím.“ Pro nás je to velká výzva k zamyšlení. Jsem já, křesťan této
doby jen movitým inventářem našeho starého zděného chrámu nebo živým kamenem
nového chrámu, Kristem stavěného skrze jeho smrt a vzkříšení? Na čem, na kom stojí
má víra? Bůh, chrám a člověk, jsou tři skutečnosti, které se vzájemně zrcadlí a mají
rozličné podoby podle
obrazu,
člověk o Bohu.
Je to chrám
konzumu, Ve
chrám
ci říjnu
se který
vřelemá
doporučuje
modlitba
sv. růžence.
prázdných rituálů aslově
obětí nebo
chrám
osobního
a
živého
vztahu
ke
Kristu?
„růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže

je květina
velmi
krásná,
ušlechtilá,
v pravdě
I v našem srdci je třeba
velké očisty
Ježíšem,
boření
a novéhovoňavá,
stavění. Celá
přípravná
královská,
ale
zároveň
má
i
trny.
Podobně
sv.
růženec
dob a velikonoční je jedno velké pozvání k tomu. Nechte se pozvat Ježíšem
na kající
bohoslužby, o nichžjejemodlitbou
informace nakrásnou,
jiném místě
Farníčku.
Stejně tak
se nechte
kterou
věnujeme
králi
Ježíšipozvat
a
k novéně ke svatému
Josefovi Marii,
devět dníale
před
19. března.
se o ní
královně
jejeho
též slavností
modlitbou
někdyTaké
velmi
dočtete dále. A ještě
třetí pozvánídotohoto
Slavnostkterá
Zvěstování
3. Jako
namáhavou,
níž seměsíce
nám jeoechce,
„bolí“25.svoji
Maria se máme co nejvíce otevřít slovu živého Boha a počít z Ducha v sobě znovu
„jednotvárnost“ a délku. Přesto co nic nestojí, za nic
Krista, který se nás plně ujal, když mu to dovolíme. Chce, abychom s ním znovu prožili
nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence už mnohé
jeho slavný vjezd do Jeruzaléma poslední březnovou neděli a pak ve svatém týdnu ty
nejdůležitější dny vvyprosila.
naplnění jeho spásonosného poslání.
Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě

Milé sestry a bratři, ať se skrze hlouběji vnímané Boží slovo, očišťované srdce lítostí
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů
nad našimi hříchy vyznávanými ve svátosti smíření staneme nově živými kameny
Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří
v Kristově velikonočním živém chrámě.

ji připravovali.
Žehná Vám
Josef
V tomto měsíci bych rád začal přípravu
na o.sv.
které
by snad
měl příští
podzim udělovat o. biskup
POZVÁNÍbiřmování,
К OBRÁCENÍ
MYSLI
A SRDCE
К BOHU
Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí.
Dary BOHOSLUŽBU
Ducha Sv.
SKRZE KAJÍCÍ
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu
vedení,
Jehoslova
záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se
 Slyšení
Božího
svou láskou
je Světlo pro každého člověka.
 Rozjímání
nad ním
Zůstávejte
 Zpytování svědomí zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a
Marii. lítosti kajícími litaniemi
 Vyjádření


Prosba za odpuštění sobě i druhým dobře vnímanou modlitbou
OTČE NÁŠ

KDY?
V NEDĚLI 7. 3. A 21. 3. 2021 OD 16 HODIN V KOSTELE.
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SLOVO ARCIBISKUPA GRAUBNERA KE ZPŘÍSNĚNÝM OPATŘENÍM
Milí bratři a sestry,
rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísnila některá opatření
v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako
v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10 % kapacity, povinnost užívat
respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou,
omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně
dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře.
Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak
hazardem s lidskými životy.
V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli.
Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci.
Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských srdcí
k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu
s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme
o přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení.
Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení
a připraví nás na velikonoční radost.

K tomu Vám ze srdce žehná
Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

BOHOSLUŽBY – KVĚTNÁ - PAŠIJOVÁ NEDĚLE
Sobota 27. 3. 18.15 jednoduchý vstup, čtené pašije
Neděle 28. 3. 8.00 jednoduchý vstup, čtené pašije
9.00 jednoduchý vstup, čtené pašije
10.00 průvod s ratolestmi
Příležitost ke svaté zpovědi:
Pondělí 29. 3. 16 – 18
2 kněží (zpovědnice a mezi lavicemi)
Úterý 30. 3. 16 – 18
2 kněží (zpovědnice a mezi lavicemi)
Středa 31. 3. 16 – 18
2 kněží (zpovědnice a mezi lavicemi)
PŘIJĎTE DOBŘE PŘIPRAVENI
„Zpovídejte se tak, jako by to byla vaše poslední zpověď“
(sv. Don Bosko ke svým hochům)
Bohoslužby velikonočního tridua budou zveřejněny ve Farníčku 28. 3. 2021
(dle situace epidemie a případných opatření).
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Z LISTU PAPEŽE FRANTIŠKA „PATRIS CORDE“ K ROKU SV. JOSEFA
NĚŽNÝ OTEC

VOLNO
Josef viděl,
jak Ježíš den za dnem prospíval „moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“
Zatím
(Lk 2,52). Stejně
jakovolno
jednal Pán s Izraelem, také on jej „učil chodit, bral na svá ramena,
DOPLNITdopln
byl otcem, který zdvíhá dítě ke svým tvářím a skláněl se k němu, aby mu dal najíst“
(Oz 11,3–4). Ježíš vnímal v Josefovi Boží něhu: „jako se smilovává otec nad syny, tak se
smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí“ (Žl 103,13). Josef zajisté slyšel, jak
v synagoze během modlitby znějí slova žalmů o tom, že Bůh Izraele je Bohem slitovným,
dobrým vůči všem a „soucit má se všemi svými tvory“ (Žl 145,9). Dějiny spásy se naplňují
skrze „naději v beznaději“ (srov. Řím 4,18) a skrze naše slabosti. Příliš často si myslíme,
že Bůh staví pouze na tom, co je v nás dobré a vítězné, přičemž většina jeho plánů se
naplňuje skrze naše slabosti a jim navzdory. Sv. Pavel říká: „Abych se pro vznešenost těch
zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to satanův, aby mě bil do tváře. To proto,
aby se mě nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby mě toho zbavil.
Ale on mi řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti“
(2 Kor 12,7–9).
Pokud je perspektiva ekonomie spásy taková, musíme se naučit přijímat svou slabost
s velkou něhou.
Zlý nám ukazuje naši křehkost v negativním světle, zatímco Duch na ni poukazuje
s něhou. Toho, co je v nás křehké, je nejlépe se dotýkat něžně. Ukazování prstem a
soud, který vynášíme nad druhými, jsou velmi často znamením naší neschopnosti přijímat
vlastní slabost a křehkost. Pouze něha nás ochrání před vlivem žalobníka (srov. Zj 12,10).
Proto je důležité setkání s Božím milosrdenstvím, zejména ve svátosti smíření, zkušeností
pravdy a laskavosti. Paradoxně nám může sdělit pravdu i Zlý, ale pokud to dělá, pak
proto, aby nás odsoudil. Víme však, že Pravda, která je od Boha, nás neodsuzuje, nýbrž
přijímá, objímá, podpírá a odpouští nám. Pravda se nám vždycky ukazuje jako milosrdný
Otec z podobenství (Lk 15,11–32): vychází nám vstříc, vrací důstojnost, postaví nás na
nohy a vystrojí nám hostinu, protože: „tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a
je zase nalezen“ (v. 24).
Také Josefovými útrapami prostupuje Boží vůle, Boží dějiny a jeho plán. Josef nás tak
učí, že věřit v Boha znamená věřit i v to, že Bůh může působit skrze naše obavy, naše
chyby a slabosti. Učí nás také, že uprostřed životních bouří nemusíme mít strach
přenechat kormidlo své lodi Bohu. Někdy bychom chtěli mít všechno pod kontrolou, ale
Bůh vidí vždy dál.
Otázky k zamyšlení: Vnímám Boží něhu, jak zde vyjádřena, vůči sobě? Raduji se z ní?
Toužím, snažím se projevovat tuto něhu vůči druhým? Prosím o přímluvu svatého
Josefa?
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2020

DOTACE
FOND KULTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE
KOSTEL (SBÍRKY)
DARY
SINGULÁRNÍ PODÍL
PLATBA ZDV
NÁJEM KLUBOVNY - ELEKTŘINA
OSTATNÍ PŘÍJMY
CELKEM

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE 2020

280.000,- Kč
410.300,- Kč
3.000,- Kč
5.141,- Kč
49.063,- Kč
15.000,- Kč
6.746,- Kč
89.250,- Kč

769.250,- Kč

STAVEBNÍ PRÁCE
RESTAUROVÁNÍ DVEŘÍ
482.790,- Kč
STAVBA PODIA
79.690,- Kč
CELKEM
562.480,- Kč
NÁKLADY NA ENERGIE
PLYN
43.885,- Kč
ELEKTRO
69.876,- Kč
VODA
16.321,- Kč
CELKEM
130.083,- Kč
ODESLANÉ SBÍRKY
(NAPŘ. SVATOPETRSKÝ HALÉŘ, MISIE, DEN BIBLE APOD.)
CELKEM
137.170,- Kč
OSTATNÍ NÁKLADY
BOHOSLUŽEBNÉ VÝDAJE
50.763,- Kč
DAN Z NEMOVITOSTI
8.093,- Kč
REVIZE
1.815,- Kč
SLUŽBY
4.990,- Kč
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
14.753,- Kč
ZÁMĚR OBNOVY HL. OLTÁŘE
37.500,- Kč
DALŠÍ PRŮZKUM, KAZATELNA…
69.600,- Kč
CELKEM
187.514,- Kč
VÝDAJE CELKEM
1.017248,- Kč
STAV ÚČTU (1. 1. 2020)
STAV POKLADNY (1. 1. 2020)
CELKEM NA ZAČÁTKU ROKU

525.178,- Kč
3.388,- Kč
528 566,- Kč

STAV ÚČTU (31. 12. 2020)
STAV POKLADNY (31. 12. 2020)
CELKEM NA KONCI ROKU

275.573,- Kč
4.995,- Kč
280.568,- Kč

ROZDÍL

- 247.997,- Kč
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APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE FRANTIŠKA - LÁSKA K PÍSMU SVATÉMU
(U PŘÍLEŽITOSTI 1600. LET OD SMRTI SVATÉHO JERONÝMA)
3. Písmo svaté – prostředek k poznání Boha, sebe, bližních

svolnivol

V Písmu svatém, kterému naslouchal, nalezl Jeroným sám sebe, tvář Boží i tvář bratrů
a prohloubil svou lásku k životu ve společenství. Odtud pochází jeho přání žít společně
s přáteli jako v době pobytu v Akvileji a založit mnišské společenství. Sledoval přitom
ideál řeholního života ve společenství. Ten považuje klášter za „cvičiště“ pro formaci
lidí, „kteří se pokládají za nejmenší ze všech, aby se tak stali prvními ze všech“, kteří
jsou šťastní ve své chudobě a kteří jsou schopní vyučovat svým způsobem života. Podle
něho totiž prospívá formaci, když někdo žije „vychováván opatem... ve společenství s
dalšími“, aby se naučil pokoře, trpělivosti, mlčení a mírnosti s vědomím, že „pravda
nezná temná zákoutí a nevyhledává reptaly“. Mimoto přiznává, že touží po klášterní
cele. „Chci se podobat mravencům, mezi kterými každý pracuje ve prospěch celku, kde
nikdo nic nevlastní, ale všechno patří všem.“ Studium nebylo pro Jeronýma
samoúčelným, přechodným potěšením, ale projevem duchovního života,
prostředkem, jak se dostat k Bohu. Jeho klasické vzdělání získalo nové zaměření ve
zralejší službě církevnímu společenství. Šlo především o službu, kterou prokázal papeži
Damasovi, a o výuku, kterou poskytoval ženám od prvních pravidelných setkání na
Aventinu, zvláště o výuku hebrejštiny: Pavlu a Eustochii zapojuje dokonce „do sporů
mezi překladateli“ a vede je ke schopnosti - která byla v tehdejší době něčím
neslýchaným - číst a zpívat žalmy v původním jazyce. Své znalosti dává do služeb
druhým a vzdělání považuje za nezbytné pro každého, kdo hlásá evangelium. V tomto
smyslu připomíná svému příteli Nepotianovi: „Kněz má svou řeč okořenit četbou
Písma. Nechci, aby ses stal řečníkem nebo upovídaným šarlatánem, ale někým, kdo
rozumí posvátné vědě (mystérii) a důvěrně zná tajemství (sacramentorum) svého Boha.
Pro nevzdělance je příznačné, že kolem sebe šíří prázdná slova a výřečností k sobě
přitahují obdiv nezkušeného lidu. Nezřídka si bohužel leckdo troufá vysvětlovat to,
čemu sám nerozumí, a nakonec se sám považuje za velkého znalce, když někoho
obalamutí.“ Jeroným žil v Betlémě až do své smrti v roce 420. Strávil tam nejplodnější a
nejintenzivnější dobu svého života. Naplno se věnoval studiu Písma svatého a zabýval
se monumentálním dílem-překladem Starého zákona z původního, hebrejského,
jazyka. Zároveň sepisoval komentáře ke knihám proroků, k žalmům a Pavlovým
listům, napsal také pomůcky ke studiu Bible. Precizní práce, která se skrývá za jeho
dílem, je plodem sporů i spolupráce, opisování a shromažďování rukopisů až po reflexi
a diskusi: „Při zkoumání božských knih jsem nikdy nedůvěřoval svým silám. Mám ve
zvyku klást otázky i ohledně toho, o čem jsem přesvědčen, že to vím, tím více pak
ohledně toho, čím si nejsem jist.“ Uvědomoval si své meze, a proto se neustále modlil
za výsledek svého překladu posvátných textů. Ten měl být pořízen „v témže Duchu, ve
kterém byly sepsány“. Neopomněl přitom překládat také díla autorů, jejichž znalost je
nezbytná pro exegetickou práci, jako je Origenes, aby „tento materiál zpřístupnil všem,
kteří by si chtěli prohloubit vědecké studium“.
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DOKONČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKY
Jeronýmovo studium bylo úsilím, které se uskutečňovalo ve
společenství a sloužilo společenství. I pro nás, pro naši dobu
a pro různé kulturní instituce církve může sloužit jako příklad
synodality, aby vždy byly místem, „kde se vědění stává
službou, protože bez vědění, které vzniká ze spolupráce a
které ke spolupráci vede, není pravého a integrálního
lidského pokroku“. Základem takového společenství je
Písmo, které nemůžeme číst sami: „Bible byla sepsána
Božím lidem a pro Boží lid - z vnuknutí Ducha Svatého. Jen
ve společenství Božího lidu můžeme skutečně proniknout
také my k jádru pravdy, kterou nám Bůh chce sdělit.“
Veliká životní zkušenost, živená Božím slovem, vedla Jeronýma k tomu, že se
prostřednictvím rozsáhlé korespondence stal duchovním vůdcem. Stal se průvodcem
na cestě. Byl totiž přesvědčen, že „žádnému umění se člověk nenaučí bez mistra“, jak
píše Rusticovi: „Chci, abys pochopil, že tě povedu podobně, jako se zkušený námořník,
který v nejedné bouři ztroskotal, snaží poučit nezkušeného plavce.“ Z pokojného koutu
světa sledoval lidstvo v době velkých zvratů, v době poznamenané událostmi, jakými
bylo např. vyplenění Říma v roce 410, které jím hluboce otřáslo.
Jeho dílo je darem - v první řadě pro jeho přátele, na které je jeho dílo zaměřeno
a kterým j e věnováno. Ty prosí, aby je četli spíš jako přátelé než jako kritikové.
Jeho dílo je darem také pro čtenáře, pro jeho současníky i pro ty, kteří budou žít
v kterékoli době.

SVATÝ JOSEF - PATRON TEOLOGŮ
Kardinál Špidlík v žertu nazval svatého Josefa patronem teologů, protože spí a čekají,
co jim Bůh řekne. Pro mne je svatý Josef také člověkem, který hledal Boží vůli, a když ji
znal, ihned ji konal. Rozdíl mezi dobrým skutkem a poznáním, spolupracováním s Boží
vůlí je asi toto: Josef byl muž spravedlivý, žil spořádaným životem a chtěl udělat dobrý
skutek, propustit svou již manželku Marii, aby mohla žít s tím, kdo je otcem jejího
dítěte. Bylo to pro něj velmi náročné přijmout situaci, že se stalo něco jiného, než
očekával, co plánoval a na co se po dobu nepřítomnosti Marie připravoval. Viděla jsem
film Maria, a právě v této scéně, když zjistí, že je Maria těhotná, Josef v zoufalství
rozbíjí nábytek a všechno co s velkou námahou připravil. A jak je zničený, usíná
dostává vysvětlení od Boha s pokynem vzít Marii k sobě. V druhém dílu filmu Maria,
když Josef umírá, říká:“ Vždycky jsi byla přede mnou, ale tentokrát tě předběhnu!“
Plněním Boží vůle není to, co si myslím, že je správné, ale to, co chce Bůh. Dobrým
skutkem se může zdát i přemíra činností ve farnosti, ale co když je nám Boží vůlí
darován čas, kdy se máme zastavit, odpočinout, trochu zasnít. Právě v době odpočinku,
když je naše tělo odpočaté, je schopné zachytit tichý hlas našeho Pána.
Možná jsme dostali tuto dobu, abychom se trochu zklidnili a měli čas na obyčejné věci.
jsk
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OD STŘEDY 10. BŘEZNA DO ČTVRTKA 18. BŘEZNA 2021 SE MODLÍME
NOVÉNU К SVATÉMU JOSEFOVI
připravenou knězem Josefem Prokešem za všechny, kdo prožívají velké těžkosti ve své
víře a v životě současné společnosti.
Devět dní budeme rozjímat a modlit se v kostele nad těmito tématy:
SVATÝ JOSEF, PATRON TĚCH
40
středa 10.3. 17
- kteří přecházejí od víry „v něco" k víře „v Někoho"
50
čtvrtek 11.3. 18
- kterým záleží na vztazích
50
pátek 12.3. 18
-jimž pořád něco kříží plány
55
sobota 13.3. 18
- kterým vládnou špatní lidé
50
50
neděle 14.3. 8 а 10
- kteří usilují o modlitbu srdce
S0
pondělí 15.3. 18
- kteří do církve přicházejí zdaleka
50
úterý 16.3. 18
- patron všech pracujících
40
VOLNOV. . března si
středa 17.3. 17
- kteří mají strach
50
připomínáme
JosefaZaTÍM
čtvrtek 18.3.
18
-svátek
kteří žijísvatého
ve skrytosti
Přidejte se k nám i ve svých rodinách v čase, který vám nejvíce vyhovuje.
Novénu si můžete zakoupit v knižním regále.

FEJETON KATEŘINY LACHMANOVÉ – O SVATÉM JOSEFOVI
Moc mě těší, že máme Rok svatého Josefa. Pravda, „vyfasoval‘ rok poměrně náročný,
a to jak v církvi, jejímž je patronem, tak ve světě. Ostatně už pár století je i jedním z patronů našeho národa - což mu v nebi zřejmě nikdo nezávidí. Ale čím víc nad ním
přemýšlím, tím větší mám radost, že právě dnes je nám kladen před oči právě on.
Nicméně chápu lidi, jimž to tak nepřipadá. Nedávno jsem na internetu hledala vkusný
obrázek svátého Josefa, netušíc, jaká to bude potíž: sama lilie, kytičky, unylý, bezkrevný
výraz tváře, přeslazené barvy a sladké Jezulátko v náručí... A když už někdo výjimečně
ztvárnil Svatou rodinu v Josefově dílně, pak zase - nevím proč - „tatínek “ stlouká
Ježíškovi na zemi křiž a dítě Ježíš s Marií ten výjev zbožně kontemplují.
Není jasné, co si přitom myslí, a už vůbec ne, co my s tím...
A přitom zrovna Josef, Mariin manžel, podle evangelií ztělesňuje vzácnou kombinaci
opravdového chlapa a muže Božího. Určitě nemá nic společného s individuem na
většině svatých obrázků: Mnohokrát ukázal, že se umí postavit к životu čelem, že se
nezalekne nových výzev a s vírou dokáže žít i v době, kdy jedna krize střídá druhou.
Zjevně musel mít velkou důvěru v Boha, ale i bázeň Boží - touhu, aby se jeho vůle
naplnila na něm i na těch, které mu Pán svěřil.
Včera mi v mobilu přistála esemeska: „Novéna od Pepy Prokeše fakt bomba, stručná a
výživná. Líbí se mi, že mu říká Josefe, nejen svatý Josefe“, píše mi kamarád, sám otec
rodiny, z jednoho pražského sídliště. Připomněl mi tím staronový problém s úctou ke
svátým: Někdy kolem nich v církvi vytvoříme takovou aureolu, že pro ni nevidíme jejich
lidskou stránku, s níž bychom se mohli identifikovat - to nádherné, Bohem prozářené
lidství, jež nám může být úžasnou inspirací a posilou na cestě životem. Baví mě
představovat si Josefa, jak by asi žil v dnešní době, a často ho v těchto týdnech prosím
o přímluvu. Zdá se mi, že lepšího patrona roku 2021 jsme snad ani nemohli dostat.
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Mluvíme-li o počátcích naší křesťanské tradice a s ní spojené písemné kulturnosti,
mluvíme samozřejmě o velikém zjevu svatého Václava. Svatý Václav je již prvým
plodem nové křesťanské tradice, ne jejím nejzazším kořenem. Hlouběji za zářivou
postavou Václavovou v mlhách prvého rozbřesku, blízko k temnotě noci stojí –
přiznejme si, že málo nám známá – postava svaté Ludmily, kterou známe vlastně jen z
okraje příběhu Václavova. Sv. Ludmila je světicí našeho pokřestění. Prvé, co musíme
učinit, máme-li ji více pochopit, je dobře se zadívat do doby jejího života. Málokteré
období našich dějin je totiž dobou tak složitou jako doba Ludmilina. Je to doba celé
řady zásadních napětí. Je pochopitelné, že každý významnější člověk té doby byl ve
všech těchto tenzích nějak angažován. Uvažte jen, co vše tu bylo ve hře Především je
tu napětí mezi křesťanstvím a pohanstvím. Problémy s vnesením nového náboženství
dokazuje i to, že prvý kostel je zbudován na Levém Hradci, nikoli v sídelní Praze, kde
opozice byla patrně příliš silná.
Vedle tohoto napětí náboženského existuje vážné napětí, které se nám jeví jako
národností, etnické: kmeny a útvary slovanské proti kmenům a státním útvarům
germánským. Celá situace je dále komplikována mocenskými zájmy a vnějším
ohrožením silných států v sousedství. K dokreslení složitosti doby je třeba ještě dodat,
že tu byly mocné rivality mezi jednotlivými kmeny uvnitř Čech. Je třeba si uvědomit,
že tu byly i různé dynastické vztahy mezi českými knížaty a německými vládci. Je jistě
nesmírně obtížné pochopit tuto situaci a při nedostatku pramenů je téměř nemožné
úplněji rekonstruovat skutečný běh událostí. Pod vlivem Křišťanovy legendy panuje
představa, že kněžna Drahomíra byla zcela temnou postavou. Je však třeba uvážit, že
Drahomíra byla knížecí dcerou z kmene Stodoranů, mocné větve Luticů, kteří
nejpevněji hájili své přesvědčení a svou neodvislost. Není divu, že Drahomíra vynaloží
mnohé úsilí, aby se Čechy zastaly jejích lidí a že v tomto úsilí není osamocena.
Jen velmi málo je skutečně jistého. Jisté je, že Ludmila byla zavražděna. Jisté je, že
Drahomíra byla ve sporu s Ludmilou. Víme, že Václavův nástup do vlády znamenal
obrat v politice. Víme o vyhnání a novém přijetí Drahomíry Václavem. Zůstane navždy
záhadou, jak byla Drahomíra účastna na smrti Ludmily. Je docela dobře možné
vyslovit i dohad, že při napětí mezi Drahomírou a Ludmilou, které se týkalo otázky
pomoci Stodoronaům, využili situace ostří zastánci starého kultu, jejichž strana
nabývala na vážnosti. Takové interpretaci dobře vyhovuje i to, že Drahomíra, která byla
křesťankou, pronásleduje vrahy, i to, že staví nad hrobem Ludmiliným kostel.
Z knihy Čechy a jejich svatí od Petra Piťhy ve zkrácené podobě.
Celý text si můžete přečíst na farním webu.
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KNIHA – SÍLA RODIČOVSKÉ MODLITBY
ROKY JSME SPOLU NEMLUVILY
Před lety došlo mezi mnou a mojí sestrou k velké roztržce, která skončila tak, že jsme
spolu roky nemluvily. A to všechno kvůli naprostému nepochopení. Naše osobní zranění
Vol
zastřela naši schopnost jasně vnímat, co se odehrává v životě té druhé. Nacházely jsme se
DOPLNIT
ve dvou rozdílných světech. Celá ta událost mě velmi trápila a nepřestala jsem se za to
modlit, dokud jsme se nakonec se sestrou neusmířily a neobnovily náš vztah.

ROZLOŽENÉ RODINY

DOPL
Jedna z věcí,
kterou nepřítel naší duše dělá rád, je pronikání do rodinných vztahů, aby
v nich způsobil selhání, vzájemné nedorozumění, zkrat, aby je zlomil a rozdělil. Čím více je
rodina rozštěpena, tím je slabší a méně úspěšná a tím více může nepřítel ovlivňovat
jednotlivé její členy. Kolik rodinných vztahů je ponecháno náhodě, protože není nikdo,
kdo by se za ně modlil! Je smutné vidět rozložené rodiny. A když si představíte, že by se
něco takového stalo vašim dětem, bolí z toho srdce. Nemusí to tak ale dopadnout.
Začněme se pravidelně modlit za ty, kteří jsou nám nejblíž – za naše děti –, a rozšiřme to
odtud dál.
BUDOUCNOST VAŠICH DĚTÍ
Modlete se za své děti s opravdovostí. Pamatujte, že zatímco Bůh má pro životy vašich
dětí dobrý plán, satan má pro ně plán také. Satan má v plánu vaše děti zničit a bude se
snažit využít k tomu všechny možné prostředky: drogy, alkohol, vzdor, sex, nehody,
nemoc. Nebude však schopen plně užívat těchto nástrah, pokud bude jeho moc přebíjena
modlitbou.

BŮH NÁM Z NEBE DÁVÁ SÍLU
Bůh nám z nebe dává sílu. A my se můžeme stávat nádobou, skrze niž tato síla proudí.
Když se modlíme, přinášíme tuto sílu do všeho, zač se modlíme, a dovolujeme Boží moci,
aby se projevila v naší slabosti. Když se nemodlíme, je to jako bychom říkali, že nic kromě
sebe nepotřebujeme, že si vystačíme sami.
Modlitba v Ježíšově jménu nám dává moc nad nepřítelem a dokazuje, že věříme, že Bůh
vykoná to, co jeho slovo slibuje. Bůh zná naše myšlenky a naše potřeby, ale odpovídá na
naše modlitby. Dává nám totiž vždy a ve všem možnost volby – včetně toho, zda mu
budeme důvěřovat a zda využijeme nabídku modlitby. Modlitba neovlivňuje pouze nás
samé, ale přesahuje nás a dotýká se těch, za které se modlíme.

NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT!
Stormie Omartianová, Síla rodičovské modlitby,
vydalo nakladatelství Paulínky.
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KALENDÁRIUM BŘEZEN 2021
7.3. 3. neděle postní
14.3. 4. neděle postní
19.3. Slavnost svatého Josefa
21.3. 5. neděle postní
25.3. Slavnost Zvěstování Páně
28.3. Květná neděle

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
VEDOUCÍ SKUPINKY

VYBRANÁ ČÁSTKA

Srovnalová Vlasta
Kojecká Jarmila
Běláková Jana
Matějíčková Naděžda
(kasička trafika)
Halaštová Markéta
Hrnčířová Růžena
Jasenská Jana
Krčma Jan
Odstrčil František
Přibyl Martin
Švanda Jakub
(kasička DIS)
Zelinková Markéta
Heinz Jaroslav
Holík Mário
Konečná Vlasta
Zelinka Leoš
Brtník Josef
(kasička kostel)
Holík Mário
(kasička COOP)

5.655,2.526,6.755,3.348,-

Celkem

3.000,3.327,8.910,4.550,3.499,3.895,8.677,1.680,3.900,8.050,5.370,3.141,13.557,6.934,-

96.774,-

ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ VŠEM KOLEDNÍKŮM I ŠTĚDRÝM DÁRCŮM.
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