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Další informace můžete najít na webových stránkách www.radejov.farnost.cz

SVÉ NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY MŮŽETE VHODIT DO KRABIČKY VZADU V KOSTELE
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číslo 3

ročník XV

Milovani,
Popeleční středou jsme zahájili letošní postní dobu. Před námi je 40
dní „postu“; od jídla, televize, internetu, zbytečných časopisů, atd. Doufám,
že někteří z nás, se budou postit o chlebě a vodě každý pátek, a to vše za
posvěcení a obnovu našich rodin a naší farností. Vybízím také rodiče, aby
spolu ze svými dětmi něco obětovali na tento úmysl. Však také prožíváme
Rok Rodiny, kde se celá Církev modlí za rodiny. S pomocí Boha a P. Marie
buďme silní a vytrvalí.
Drazí, doba postní je také dobou, kdy můžeme využít různých
možností, jak se přiblížit k druhým. Napadá mně jeden čínský příběh. Je
nazván Zloděj sekery. Jistý člověk předpokládá, že mu sousedův syn ukradl
sekeru. Pozoruje ho, všímá si jeho chůze a jiných pohybů. Tak se chová jen
zloděj, jistě to udělal on, říká si. Za dva dny sekeru najde. Zase si všímá
sousedova syna a pozoruje ho: jeho chůze a jiné pohyby ani jeho výraz
nepřipomínají chování zloděje, říká si.
Situaci tohoto muže dobře známe. Kolikrát a jak přesvědčivě
tvrdíme: on to udělal, ona to takhle řekla, ten je vždycky takový, škoda slov,
byl to on… Jsme podezřívaví a vypočítaví. Přehlížíme skutečnost, že skutky
jiných ukazují i na nás samotné.
V tuto posvátnou dobu, duchovním zrakem porovnejme sebe sama
s Ježíšem. On se modlí za všechny, kteří ho trýzní a usilují o jeho život.
Ukazuje tak, jak zlepšit mezilidské vztahy. V jeho očích má každý z nás
velikou hodnotu, proto nás napomíná: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný
váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi.
Odpouštějte, a bude vám odpuštěno“, „Odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům“.
Tento výrok a prosbu jsme slyšeli a vypovídáme mnohokrát. Cítíme
přitom, jak zapomínáme na čistotu svého zraku při posuzování, podezřívání,
vypočítavosti, hněvu… Platí však jednoduchá pravda: Čím velkodušnější
jsme k druhým, tím velkodušněji se druzí k nám chovají. Čím lépe se
chováme, čím lidštější společenství mezi sebou vytváříme, tím více budujeme
i své osobní štěstí.
Na čas postní doby, přeji sobě a každému z vás hodně Božích milostí
a darů Ducha sv.
Ať nám Bůh žehná, P. Jacek
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Úmysly mší svatých v měsíci březen

Nevyslyšená modlitba...

12.3., středa, 17.00., Za + Rostislava Nováka, rodiče, DO

Modlili se, přesto zemřel – co s tím?

a za živou rodinu

Otázka efektivity modlitby a co to vlastně je, bývá obcházena dost velkým obloukem a to
ještě v lepším případě, protože na to téma byla řečena spousta nehorázností. Ježíš má jasno.

14.3., pátek, 17.00., Za těžce nemocnou osobu a za dar
víry do rodiny a za DO
16.3., II postní neděle, 9.00., Za živé a + rodiče a sestru

Anežku

Shodnou-li se dva nebo tři na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou, oč prosí. Přitom
každý z nás, kdo jsme se kdy o konkrétní věc modlili, máme tisíc důkazů, že to nefunguje.
Před mnoha lety jsme se v Letovicích dnem i nocí, prakticky s celou farností, modlili za
záchranu těžce zraněného kamaráda. Několik dnů bojoval o život a byla tehdy na úmysl jeho

zachránění odsloužena spousta mší. Zemřel. A teď co s tím. Měl jsem trochu strach, co tako-

19.3., středa, 17.00. - za všechny Josefy z naši farnosti

vá kolize evangelijního ubezpečení s evidentním nevyslyšením udělá s vírou těch mladých,

21.3., pátek, 17.00.,

co strávili desítky hodin na kolenou. Přežili to dobře, nicméně otazníky, které zůstaly, byly

23.3., III postní neděle, 9.00., Za ++ prarodiče Anežku a
Josefa Lakosilovi, za + kmotru Anežku Króčikovu, za živou rodinu Bakalíkovu

25.3., úterý, 17.00., Za všechny, kteří pomáhají úklidem,
výzdobou a službou kostelníka v našim kostele
28.3., pátek, 17.00., Za + Jana Hlupíka, dvoje rodiče, dva
švagry, sestru, za živou a + rodinu a DO
30.3., IV postní neděle, 9.00., Za + Josefa Kováře a manželku Annu

nemalé.
Bůh dává především sám sebe
Otázkou vyslyšené modlitby se originálně zabýval kardinál Ratzinger. Nevím, zda se mi
podaří jej ve zkratce dobře tlumočit. Vychází z Lukáše „Když tedy vy, ač jste zlí, umíte
svým dětem dávat dobré věci, o co spíš dá Otec Ducha Svatého těm, kdo ho prosí?“ (Lk
11,9n). Jinými slovy: Bůh, o cokoli je žádán, nemůže dát něco, ale pouze sebe. Vymodleným
darem je jednota s dávajícím se Bohem, protože on nemůže dát méně než sebe. Darovaný
Duch Svatý v míře, v jaké je přijat, vtělen v modlícího se člověka, je schopen velkých činů.
Prosba o konkrétní věci a dary je důležitou součástí tvé modlitební přítomnosti tím, že předkládám všechny své záležitosti, že prosím o počasí, když prosím o úrodu, o zdraví pro své
děti, o mír ve světě, jsem přítomný s „celým svým domem“, se vším, co mám, co ke mně
patří, stojím před Bohem a toto vše činím účastným mého sjednocování s Bohem. Klíčová

2.4., středa, 17.00., Za + rodinu Komoňovu, Michalciovu a

však není naléhavost, ale míra přijetí, nebo lépe, míra toho sjednocení. Nutno smutně připustit, že ne každá modlitba je sjednocující a tedy schopna zázraků. Problém je na naší straně.

DO
4.4., pátek, 17.00., Na úmysl P. Bohu vědomí a o ochranu
P. Marie

Něco v tom smyslu naznačuje i Jakubův list, který tváří v tvář nevyslyšeným prosbám říká:
Připusťme, že se modlíte a nedostáváte, protože se modlíte špatně. Celé zástupy mistrů dosvědčují: ano modlitbě je třeba se naučit, není modlitba jako modlitba, ani co do účinnosti. I

5.4., sobota, 8.00.,

Ježíš upozorňuje, že jsou situace žádající si pořádný modlitební kalibr.

Převzato z www.pastorace.cz (Marek Vácha - Karel Satoria, Život je sacra zajímavej)
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6.4., V postní neděle, 9.00., za + Aničku Hadašovu, rodiče,

16.3. neděle, Mt. 17.1-9.
17.3. pondělí, Lk. 6.36-38.

živou a + rodinu a DO

18.3. úterý, Mt. 23.1-12.
19.3. středa, Mt. 1.16-23.

Rozpis nedělních křížových cest:

20.3. čtvrtek, Lk. 16.19-31.

9.3.2014. ve 14.00. hod. Maminky

21.3. pátek, Mt. 21.33-43.

16.3.2014. ve 14.00. hod. Tatínci

22.3. sobota, Lk. 15.11-32.

23.3.2014. ve 14.00. hod. Senioři

23.3. neděle, J. 4.5-42.
24.3. pondělí, Lk. 4.24-30.

30.3.2014. ve 14.00. hod. Schóla

25.3. úterý, Lk. 1.26-38.

6.4.2014. ve 14.00. hod. Ministranti

26.3. středa, Mt. 5.17-19.

13.4.2014. ve 14.00. hod. Sbor ( při příznivém počasí

27.3. čtvrtek, Lk. 11.14-23.

bude křížová cesta venku)

28.3. pátek, Mk. 12.28-34.

29.3. sobota, Lk. 18.9-14.

Co je apoštolát modlitby?

30.3. neděle, J. 9.1-41.

Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může po-

31.3. pondělí, J. 4.43-54.

dílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání.

1.4. úterý, J. 5.5-16

Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se

2.4. středa, J. 5.17-30.

členské příspěvky.

3.4. čtvrtek, J. 5.31-47.

Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob, jak ovliv-

4.4. pátek, J. 7.1-30.

ňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím království

5.4. sobota, J.7.40-53.

na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to při-

6.4. neděle, J. 11.1-45.

Tímto způsobem nejenže oživíme svoji modlitbu, ale především budeme denně naslouchat Bohu. Přejí každému hodně úspěchu.

padá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a
co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti,
protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem
Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení.
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Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní

Úmysly apoštolátu modlitby na březen 2014

všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlit-

Všeobecný: Aby ve všech kulturách byla respektována prá-

by a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí,

va žen a jejich důstojnost.

kterou Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na hodnotě.

Evangelizační: Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pá-

Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost zís-

novo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia.

kává hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se

už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc
nepočítá.
V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo
jsou do něj zapojeni ve společném zápase se skutečně důle-

Národní: Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich
děti mohly narodit a vyrůstat v láskyplných rodinách.
Drazí,
Napadla mě jedná myšlenka… Vím, že někteří čtou Písmo sv. denně.

žitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účin-

Níže uvádím způsob jak číst evangelium každý den. Je to jednoduché… Be-

nost a důležitost jejich dávání.

reme do ruky Nový Zákon a hledáme evangelia (jsou na začátku) a pak podle

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu mod-

návodu najdeme správnou kapitolu a verše.

litby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi

Mt. (evangelium), 4. (kapitola), 1-11. (verše).

50 až 70 milionů.

Mt. – evangelium podle sv. Matouše

Denní modlitba apoštolátu modlitby

Mk. – evangelium podle sv. Marka

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s

Lk. – evangelium podle sv. Lukáše

tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou

J. – evangelium podle sv. Jana

oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, prá-

9.3. neděle, Mt. 4.1-11.

ce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i

10.3. pondělí, Mt. 25.31-46.

mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s

11.3. úterý, Mt. 6.7-15.

Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všech-

12.3. středa, Lk. 11.29-32.

no přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly

13.3. čtvrtek, Mt. 7.7-12.

Svatého otce.

14.3. pátek, Mt. 5.20-26.
15.3. sobota, Mt. 5.43-48.
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