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Držme se Panny Marie, těšme se na mariánský měsíc, i když nevíme,
jestli budou moci být společné mariánské pobožnosti. Soukromě ale
můžeme být v náručí Panny Marie beze strachu, že se nám něco
nepříjemného stane.
To si s vámi přeje P. Ivan

Slovo duchovního otce
Kdo jako první zvěstoval Kristovo zmrtvýchvstání? Anděl, který
měl sílu odvalit velký kámen od hrobu, se na něj posadil a vojáci se ho
zděsili. Dalšími zvěstovateli Kristova zmrtvýchvstání byly ženy, které
přišly ke hrobu. A pak apoštolové, zvláště Petr a Jan. Ale i každý z nás
má zvěstovat světu nejen, že Kristus žil na zemi, že umřel na kříži,
ale také že vstal z mrtvých. Svatý Pavel říká: „Nevstal-li Kristus
z mrtvých, pak naše víra nemá cenu.“ Kolik lidí zná jen pozemský život
Ježíše, ale to, co se dělo po jeho smrti a zmrtvýchvstání neznají. 40 dní
se Ježíš zde na zemi zjevoval, setkával se s různými lidmi. Nejhezčí je
jeho setkání se dvěma učedníky na cestě do Emauz…
My se dnes bojíme nákazy koronavirem. Kéž bychom ale byli
nakaženi radostí z Kristova zmrtvýchvstání. Kéž by se tato radost
šířila rychleji než jakákoliv nemoc.
P. Ivan
Ze života farnosti
Přípravou na Velikonoce je Svatý týden, který začíná Květnou nedělí.
Hosana zpíváme v srdci při setkání s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti
Oltářní, zvláště při adoraci. Při mši svaté byly Pašije, které neměly
slavností formu. Kněz je na Květnou neděli recitoval sám. Byli jsme
zvyklí na zpívané, rozdělené na více účinkujících.
Na Zelený čtvrtek byla mše svatá na památku Poslední večeře.
Při Gloria zněly zvony, potom jen klapačky až do Gloria při Velikonoční
vigilii. Pro nás byl modlící se Ježíš v Getsemanské zahradě
v Mnichovicích ve svatostánku.
Na Velký pátek recitoval s paterem Pašije pan Prodan, který
se čtením pomáhal i při dalších pobožnostech.
V Hrusicích byl otevřený hrob umístěn před oltář, takže byla možnost
přijít se ke hrobu pomodlit.
Zmrtvýchvstání Pána Ježíše - nevítají jej zástupy s palmami v rukou,
jako když jel na oslátku do Jeruzaléma. Jeho zmrtvýchvstání
je v tichosti, v skrytosti. Jsme zvyklí, že o Velikonocích přijde více lidí
do kostela, třeba i ti, kdo chodí do kostela jen na Vánoce a Velikonoce.
Jsou venkovské nebo pohraniční farnosti, kde kněz přijde do kostela a
všechno si dělá sám. Letošní Velikonoce v době pandemie měly spíše
tuto podobu. Kněz sloužil mši svatou bez účasti lidu, ale díky šikovným
farníkům byla na mnohých místech přenášena do mnoha domácností,
kde sice domácí vidí kněze, ale kněz nevidí je. Nemůže říci: „Kluci
ministranti, nebavte se tam…“

Kvůli pandemii se nedoporučuje, aby senioři vycházeli ven. To platí
i pro našeho kněze. Ten toho využil a zavřený na faře měl soukromé
exercicie. Denně rozjímal 1 zastavení křížové cesty a farní zahradu
využíval k modlitbě růženců.
Farníkům chyběly mše svaté. Proto se pokusili napodobit jiné farnosti
s přenosem bohoslužeb na internetu. Poprvé to bylo na Květnou
neděli. Jako vše nové to mělo „dětské nemoci.“ Vysílání zvuku
se nezdařilo, mohli jsme sledovat jen tichou mši svatou.
Na Zelený čtvrtek se pokus o lepší zvuk zdařil jen částečně. Na Velký
pátek Pašije čtené knězem a ministrantem jsme již mohli poslouchat bez
omezení.
Velikonoční vigilie - vše proběhlo podle pokynů České biskupské
konference - vynechal se oheň a žehnání vody, protože nebyly křty
dospělých. Tam, kde měly být, jsou posunuty na pozdější dobu, aby se
mohla sejít celá farnost. Nebylo také všech 7 starozákonních čtení, ale
pouze 2, následovala epištola a evangelium.
Na Hod Boží velikonoční již bylo vše jak od profesionálů. Doufejme, že
další přenosy budou také bez problémů.
Veliké díky všem, kteří se o přenosy zasloužili a starají. Pán Bůh
zaplať!
Zasvěcení Panně Marii
25. 3. obnovilo Portugalsko a Španělsko své zasvěcení Panně Marii.
Postupně se přidávaly další země. 8. dubna ve středu Svatého týdne
kardinál Dominik arcibiskup Duka také obnovil zasvěcení našeho
národa Panně Marii.
Když se křtí malé děti, jsou na konci obřadu zasvěceny Panně Marii.
Při křtu dospělých to v textech není. Pater se rozhodl dodatečně
všechny, které křtil, zasvětit Panně Marii a s nimi i sebe a celou
farnost.
Na Boží Hod velikonoční pak svěřil mši svatou do rukou Panny Marie
a tak jí na 1. místě patří dík za to, že to už bylo perfektní. Dá-li Pán Bůh,
chceme pokračovat v přenosech mše svaté každou neděli v 8,30 hod.
do doby, než budou kostely zase otevřené.
Všechno zlé je pro něco dobré
Máme radost z těch, kteří v době pandemie věnují dary potřebným.
Mnoho lidí se zapojuje bez nároku na pozemskou odměnu. Kéž při tom
najdou cestu k Pánu Bohu a k Panně Marii.

Z katechismu pro dospělé:
JAK UČEDNÍCI ZJISTILI, ŽE JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH?
Učedníci, kteří nejdříve ztratili veškerou naději, uvěřili v Ježíšovo
zmrtvýchvstání, protože ho po jeho smrti při nejrůznějších
příležitostech spatřili, hovořili s ním, a tak poznali, že je živý.
Velikonoční události, které se odehrály v Jeruzalémě v roce 30, nejsou
žádné vymyšlené příběhy. Ježíšova smrt a domnělý krach jejich
společné věci vedly učedníky k tomu, že se rozutekli („My však jsme
doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele“ Lk 24,21) nebo
se zabarikádovali
za
zamčenými
dveřmi.
Teprve
setkání
se zmrtvýchvstalým Pánem je vysvobodilo ze strnulosti a naplnilo je
nadšenou vírou v Ježíše Krista, Pána nad životem a smrtí.
Z katechismu pro děti:
VRÁTIL SE JEŽÍŠ SVÝM ZMRTVÝCHVSTÁNÍM
DO TÉHOŽ TĚLESNÉHO STAVU, V JAKÉM ŽIL BĚHEM
SVÉHO POZEMSKÉHO ŽIVOTA?
Zmrtvýchvstalý Pán dovolil učedníkům, aby se ho dotýkali, jedl
s nimi a ukázal jim na svém těle stopy svého utrpení. Přesto svým tělem
už nepatří pozemskému životu, i když se podílí na Božském životě svého
Otce.
Zmrtvýchvstalý Kristus, který na svém těle nadále nese rány
po ukřižování, už není vázán prostorem a časem. Mohl procházet
zavřenými dveřmi a zjevovat se svým učedníkům na různých místech
a v podobě ve které ho hned nepoznali. Jeho zmrtvýchvstání proto
nebylo návratem do normálního pozemského života, nýbrž do nového
způsobu bytí: „Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá,
smrt nad ním už nemá vládu“ (Řím 6,9).
Mons. Vojtěch Cikrle poslal Pastýřský list s rozjímáním Cesta světla.
Děti na náboženství toto rozjímání o tom, co se událo po zmrtvýchvstání
Ježíše, dostaly mailem. Pokud budou mít zájem další děti či dospělí,
mohou se přihlásit u Mgr. Petra Sklenáře nebo na adrese:
vsklenarova@centrum.cz.
Děkujme Pánu Ježíši a Panně Marii - 15. 4. byl odpojen od dýchacích
přístrojů Mons. Karel Herbst a začal komunikovat. Modleme se i nadále
za něj i ostatní nemocné!

