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Sv. Bernard z Clairvaux

Pozdravuji všechny Vás farníky i ostatní lidi dobré vůle.
Květnou nedělí j s m e vstoupili do vrcholného týdne církevního roku,
kdy si máme připomínat utrpení, smrt a Zmrtvýchvstání našeho Pána
Ježíše Krista.
Liturgie církve nám nabízí velké bohatství myšlenek. Abychom j e
mohli prožít s užitkem, j e třeba se připravit a nerozptylovat se věcmi
nedůležitými.
Přeji nám všem, abychom letos o velikonocích spolu s Kristem zemřeli
starému člověku a povstali skutečně k novému životu. Jedině tak budeme
moci vděčně přijmout slova sv. Pavla: „Když jste s Kristem byli
vzkříšeni, usilujte o to, co pochází s h ů r y / ' (Kol 3,1)

Váš duchovní správce

O SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
Jak dávno jsme někteří nepřijali tuto svátost. Jak pravidelně někteří
chodíme „ke zpovědi" a přesto nám podstata této svátosti uniká. Proč?
Protože „zpověď nemůžeme chápat jen jako jedno z mnoha cvičení
zaměřených na růst v duhovním životě. JE TO SVATOST, znamení nám
dané samým Kristem, v níž se Bůh skutečně setkává s člověkem." (1)
To je velice důležité, protože pochopím-li, že se mohu smířit s Otcem, že
On sám mi vychází vstříc, že mohu znovu pocítit ten vztah plný lásky a
důvěry, pak nemusím dospět tam, kam dospěl Jidáš, který propadl zoufalství
a odsoudil sám sebe. Nepoznal velikost Ježíšovy lásky, nepoznal jeho
milosrdenství.
„Nejhorším zlem pro člověka není sám hřích, ale pýcha, která ho uzavírá
do jeho hříchu a nedovoluje mu otevřít se nabízenému Božímu
milosrdenství." (2) Objevím-li, kdo opravdu j e Ježíš Kristus a jak nedozírná
je láska Boží, osvobodím se od strachu o sebe, o to, co mému hříchu řekne
zpovědník a vyjdu vstříc nabízené lásce. V jedné vteřině svého života mohu
zažít, jak umí odpouštět Bůh. Jakýkoliv těžký' hřích může být navždy
vymazán z mé duše. Tak umí odpouštět jedině Bůh.
Zůstává však praktická otázka: Jak poznám, že zpytuji své svědomí
opravdu správně? Bylo napsáno mnoho zpovědních zrcadel, bylo dáno mno
ho cenných rad, ale přece j e jedno nejdůležitější: vědět, že mne Bůh nade
vše miluje a ptát se, jaká je moje láska k němu. Jedině tak přestanu počítat,
co vše j s e m přestoupil a začnu se ptát na to, co j e v mém srdci skryté.
A tak volám!
Můj Bože, Otče!
Chci znovu prožívat Tvou blízkost.
Tvou neomezenou lásku.
Nebojím se přijít za Tebou, neboť vím, že mě miluješ.
Taková láska, jakou máš Ty k nám, je téměř nepochopitelná.
Přesto tolikrát zažitá v našich srdcích.
Tvé milosrdenství j e tak nezměrné, že každý - i ten největší hříšník touží-li po opětném společenství s Tebou, dostává odpuštění.
Chci, Otče, přervat tu hroznou osamocenost duše. Přiznávám, že bez Tvé
lásky strašně strádám.
Otče! Chci se k Tobě vrátit.
M V.
1 , 2 - Josef Augustyn - Jak se zpovídat
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Je v á m šestnáct, sedmnáct, možná i více roků a máte co dělat, abyste se
vyznali sami v sobě. Dnešní doba v á m v tom mnoho nepomůže. Spíše
naopak. V církvi jsme však zodpovědní j e d e n za druhého. A jako křesťané
máme navíc jednu velikou výhodu: Jedinečný příklad v Ježíši Kristu, Panně
Marii a výjimečnou literaturu - Bibli.
Vy však máte tisíc dalších otázek a ty se stále více točí kolem slova láska
a manželství.
Dietrich Bonhoeffer napsal ve vězení svatební kázání pro svou neteř.
A v něm říká: „Manželství je víc než vzájemná láska. Má vyšší důstojnost
a moc. Neboť manželství j e svaté Boží zřízení, kterým chce zachovat lidi až
do konce dnů. Ve své lásce se vidíte ve světě sami, v manželství jste
součástí řetězu pokolení, která Bůh nechává vzniknout ke své slávě a odejít
a která volá do Svého Království, ve své lásce vidíte pouze své vlastní štěstí,
manželstvím jste postaveni zodpovědně před světem i před Bohem, i před
lidmi. Vaše láska patří vám samým osobně, manželství j e něco nadosobního,
je to stav, úřad, poslání. Bůh chce skrze vás nechat zazářit na této zemi něco
z reality nebe.''
Těch tisíc otázek zůstává. Jak j e zodpovědět? Čtěte. Duchovní život vyža
duje vědomosti.
Chtěli bychom v á m proto některé knihy doporučit. A chtěli bychom vám
poradit. Čtěte nejen knihy o lásce, ale také knihy o duchovním životě. Je to
jedna z cest, jak najít své životní poslání.
v

Norbert Cummins - Osvobození k radosti (Úvod do nauky sv. Jana od Kříže)
Sv. Terezie od Ježíše - Život
Voctor Sión - Duchovní realismus Sv. Terezie z Lisieux
Kardinál Suenens - Duchovní cesta
Waltraud Herbstrith - Prodlévání před Bohem (s Terezií z Avily, s Janem od
Kříže, s Editou Steinovou)
Michel Quoist - Povídej mi o lásce
Marie Frydrychová -Malá škola lásky
Henri Joyeux - Jsme zamilovaní
W. Trobisch - Dva středy, však jeden kruh (Jaký- j e muž a co by o tom měla
vědět žena)
I. Trobischová - Radost být ženou
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„To pro její Neposkvrněné Srdce, které nikdy nepoznalo nejmenší, ani tu nejlehčí
skvrnu, otevírám poklady Nebes, to pro její hlavu, která nikdy nepoznala pýchu, ze
své nádhery utvářím diadém a korunuji ji, neboť pro Marii je tou nejsvětější, a proto
bude vaší Královnou."
A.
„
,„ .
„
Život Panny Mane podle Mane Valtorty
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1. Každý, kdo mi bude vémě sloužit modlitbou růžence, obdrží znamení milosti.
2. Slibuji zvláštní ochranu a velké milosti všem, kteří se budou modlit růženec.
3. Růženec bude silnou zbraní proti peklu, zničí neřest, zmenší hřícha a porazí
kacířství.

4. Způsobí, aby dobrá práce vzkvétala. Duše obdrží hojnost Božích milostí, zbaví
lidská srdce lásky k světu a jeho pominutelnostem a naplní je touhou po věčných
hodnotách. Tyto duše se tím posvětí.
5. Duše, která se mi odporoučí tím, že se modlí růženec, nezahyne.
6. Kdokoliv se bude modlit růženec spojený s rozjímáním jeho posvátných tajemství,
nikdy nebude přemožen neštěstím. Bůh ho nebude trestat ve své spravedlnosti,
nezahyne náhlou smrtí. Kdyby se tak stalo, bude v Boží milosti, tedy hodný
věčného života.
7. Kdokoliv se úplně oddá růženci, nezemře bez svátostí Církve.
8. Ti, kteří se upřímně modlí růženec, budou mít během života a při smrti Boží světlo
a hojnost Jeho milostí. Ve chvílích smrti budou účastní na zásluhách svatých v ráji.
9. Vysvobodím z očistce ty, kteří byli oddáni modlitbě růžence.
10. Děti, věrné růženci, si zaslouží vysoký stupeň blaženosti v nebi.
11 Modlitbou růžence obdržíte všechno, zač budete prosit.
12. Všem, kteří rozšiřují modlitbu růžence, pomohu v nouzi.
13. Od svého Božského Syna jsem dostala příslib, že všichni obhájci růžence budou
mít během života i v hodině smrti za obhájce celý nebeský dvůr.
14. Všichni, kteří se modlí růženec, jsou moji synové a dcery a bratři a sestry mého
Syna Ježíše Krista.
15. Oddanost mému růženci je velký znak předurčení.
Ti, kteří se chtějí zapojit do modlitby živého růžence, ať neváhají! Stačí se obrátit na
pana A. Slováčka.

Dopola byla sžatá louka, loučka,
svítilo za ní světlo Mléčných drah.
Strom olivový, štíhlá stříbroručka.
napřáhl se a hmatal po dálkách.

Jen dohovořil, tlupy zbídačelé
obklopily ho, ohně v rukou všech,
pochodně, meče. - Jidáš v jejich čele
se zrádným políbením na ústech.

Na konci byly sady, čísi léno.
Tam u zdi pravil učedníkům svým:
„ Srdce je žalem k smrti vysíleno,
postůjte zde a bděte se mnou. Bdím. "

Petr by se byl utkal s hrdlořezy,
tasil a lotru ucho odetnul.
Všakslyší: „Zasuňmeč. Nechť v pochvě vězí.
Mečneléčí. Meč na rány je sůl.

Zřekl se, poslušný a dobrotivý,
jako by vracel s dluhem dík,
všemohoucnosti, moci tvořit divy
a nyní byl jak my, byl smrtelník.

Což nevíš, že můj otec v nebi velí
chrabrým a okřídleným legiím?
A kdyby poručil, tu před anděly
nepřátelé se rozplynou jak dýni.

Noc vysušila krajinu až k dřeni
nicoty, zpustošení, nebytí.
\ 'esmír byl pustý jako po vymření,
jen v sadu bylo místo pro žití.

Však v knize života jsou nedočtené
poslední listy. Nejsvétější daň
je vtělena v nich řeč a do písmene,
Co psáno, splň se. Amen. Tak se staň.

ZPRÁVY A

INFORMACE

Jak jistě všichni víme, v neděli 21. května bude v Olomouci-Neředíně
při
příležitosti svatořečení bl. Jana Sarkandera sloužit mši svatou papež Jan
Pavel II. Odpoledne pak se uskuteční na Svatém Kopečku u Olomouce
setkání Jana Pavla II. s mládeží.
Věříme, že pro všechny, kteří se na tuto pouť vydají, bude hlubokým
duchovním zážitkem a my, kteří zůstáváme doma, se v modlitbách se všemi
poutníky spojíme.
Podrobnosti týkající se organizačních záležitostí budou včas všem
oznámeny.

Předběžný termín svátosti BIŘMOVÁNÍ je stanoven na 17. 9. v 15 hodin
ve farním kostele v Ostrovačicích.
Pokud se někdo připravuje na tuto svátost jinde, ale biřmován by chtěl být
v Ostrovačicích, ať se přihlásí přímo panu faráři Bedřichu Provazníkovi.

Ti, kteří mají zájem stát se pojištěnci Mendlovy zdravotní pojišťovny nebo
chtějí získat jakékoliv informace o této křesťansky zaměřené pojišťovně, ať
se přihlásí na adrese: Ing. Josef Mokřen, Rosická 17, tel. 944 56

Pro věřící i širokou veřejnost bude ve dnech 3.-6. června 1995 na
Výstavišti Flora v Olomouci otevřena mezinárodní
výstava
předmětů,
vybavení a potřeb pro církevní a náboženský život. Vystávaje pořádána pod
záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

*

Dne 8. dubna se uskutečnilo diecézní setkání mládeže s biskupem. Věří
me, že se s námi mladí lidé naší farnosti podělí o duchovní zážitky a
myšlenky tohoto setkání.
*
Centrum pro rodinu Brno pořádá: Měsíční kurs přípravy na manželství.
Zahájení je vždy první pondělí v měsíci v 17 hodin (tel.: 05/42 21 74 64).

*
Výhledově plánujeme pouť po stopách sv. Prokopa. Svoji účast přislíbil
také Ing. František Valdštýn.

Prosíme všechny, kteří přicházejí v neděli na mši svatou, aby se netísnili
v zadních prostorách kostela, ale aby bez obav postoupili více dopředu.

K d y ž Bůh po stvoření světa se zálibou a radostí pozoroval stvoření,
všiml si j e d n é bytosti smutné a zamlklé: nevinný beránek.
Bůh viděl utrpení zarmouceného zvířete a zeptal se: „Co ti chybí?"'
Beránek odvětil s povzdechem: „Jsem slabý a bezmocný, vydán týrání
zvířat! Proč jsi mi nedal na obranu žádné zbraně? Ostatní mají špičaté
rohy, ostré drápy, silné rypáky nebo jedovaté zuby. Mohou uletět, rychle
utéci nebo se ponořit do vody. Jen j á j s e m bezbranný, vydaný svévoli
nepřátel."
Obžaloba Boha dojala. „Dobře, můžeš si vybrat. Chceš drápy nebo ostré
zuby, abys roztrhal a zničil všechno, co se ti přiblíží?'
Ale ne, Pane a Otče," odpověděl beránek, „nepřeji
si žádnou nebezpečnou zbraň. M á m rád pokoj!
Prosím tě o takové zbraně, které by mi pomohly
zapomenout utrpěnou křivdu nebo které by mi
učinily mé utrpení snesitelným!"
„Dobře," odpověděl Bůh, „dám ti tři nejsilnější
zbraně, abys nemusel v neštěstí zoufat. Daruji ti
TICHOST, OBĚTAVOST A TRPĚLIVOST!"
Dotkni se, Pane, v těchto dnech i našich srdcí a obdaruj
je, prosíme, svými dary.
Krásné svátky přejí
Jana a Zdeněk

Pokorných

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH
Zelený čtvrtek

13.4.

Ostrovačice
(Následuje adorace
kNejsvětější svátosti)
Veverské Knínice

19.00 hodin

17.00 hodin

Velký p á t e k

14.4.

Ostrovačice
Veverské Knínice

19.00 hodin
17.00 hodin

Bílá sobota

15.4.

Ostrovačice
Veverské Knínice

21.30 hodin
18.30 hodin

Zmrtvýchvstání P á n ě
(Boží hod velikonoční)

16.4.

Ostrovačice
Říčany
Veverské Knínice

8.00 hodin
9.30 hodin
11.00 hodin

Velikonoční pondělí

17. 4.

Ostrovačice
Říčany
Veverské Knínice

8.00 hodin
9.30 hodin
11.00 hodin

Famí občasník ze života farnosti Ostrovačice-Říčany
Vychází nepravidelně.

Tisk Gloria Rosice, Tyršova 75

