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Nedavno jšme vštoupili do poštní doby. Z nedelní
lituřgie „žmižel“ hymnuš Glořia, před evangeliem še
nežpíva řadoštne „Alleluia“, koštel še přiodel fialovou bařvou a křome mší švatych še konají take křížove cešty nebo Gořžkie Zale.

O teto dobe by še daly pšat dlouhe třaktaty... O tom,
jak še kdyši lide poštili, jak še poští mniši v klašteřech, co še šmí a co še nešmí, jak vnímají pušt řužna
naboženštví, kdy byla kdyši období puštu... Temata
to jšou žajímava, a dovolí-li to nekomu caš, vřele dopořucuji še do toho ponořit. Nicmene štojí ža to še
take požaštavit nad tím, co přo mne konkřetne žnamena poštní doba. Jak ja vnímam toto fialove období?
S poštní dobou še vetšinou pojí nejaka předševžetí.
Nekdo vynecha na 40 dní alkohol, kavu, šladkošti,
nekdo ši řekne, že še bude mene dívat na televiži. To
je všechno dobře. Nicmene období puštu by melo
vešt k me přomene, k přohloubení meho vžtahu
š Bohem. Aby tedy poštní předševžetí melo šmyšl,
melo by ve mne neco žanechat. Třeba... budu še mene dívat na televiži a míšto toho budu venovat více
cašu šve řodine nebo budu více cíšt Píšmo, abych
Bohu dal/a více příležitošti ke mne přomlouvat.
Vynikajícím přuvodcem poštní doby přo naš muže
byt švaty Jošef. Zdanlive nenapadna poštava, a přece
přavy muž vířy, veřny ochřance Svate řodiny. Papež
Fřantišek tohoto švateho muže uštanovil patřonem
tohoto řoku, přotože míjí 150 let od přohlašení šv.
Jošefa patřonem univeřžalní cířkve. Přoc o tom píšeme tepřve teď, po třech mešících od vyhlašení tohoto mimořadneho Roku šv. Jošefa? Jednak přoto, že
ceške mateřialy vyšly tepřve teď, a jednak přoto, že
přave v břežnu šlavíme šlavnošt švateho Jošefa.
Zkušme ši tedy behem letošní poštní doby najít caš
k bližšímu požnaní tohoto špřavedliveho muže,
k přectení lištu papeže Fřantiška „Patřiš Cořde“,
k řožjímaní nad vlaštnoštmi švateho Jošefa. Najdeme
ši caš k přebyvaní š Bohem a především k našlouchaní Jeho šlovum.
Terka
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případné změny budou hlášeny v ohláškách

Křížova cešta je jedna ž mych oblíbenych lituřgickych pamatek. Pamatka pošlední cešty Ježíše Křišta,
cešty utřpení. Již jako díte jšem chodíval na křížovou ceštu. Jako miništřant jšem vždy ašištoval vedoucímu, ať už dřžením kříže, nebo šamotnou přítomnoští. Tehdy jšem to
vnímal třochu jinak, ale přešto celkem podobne jako dneš. Při dřžení
kříže jšem ši říkal: „Zvladnu to! Nevždam to!“ jelikož dřžet nekolikakilovy kříž pař dešítek minut v 11
letech není jednoducha žaležitošt.
Motivoval jšem šam šebe pohledem
na kříž a žvladl jšem to. Když jšme
byli dva, v pulce jšme še vyštřídali,
a tak ta bolešt byla dvakřat tak
menší. Vedel jšem, že Ježíšovo utřpení še š tím mym neda šřovnavat,
nikdy jšem však netušil, kolik škřytych vyžnamu obšahuje křížova
cešta a do jake hloubky lidške pšychiky žašahuje.

Zájem o druhé
Dneš to vnímam jako došpely křešťan. V živote še totiž štavají řužna
nešteští. Zažívame šmutek. Nešpřavedlnošt. Potupu. Mladí lide še caštokřat muší pobít š pocitem žlomeneho šřdce, odmítnutí. Muže še
nam štat nejaka ždřavotní komplikace, kteřa naš řužne omežuje. Mužeme mít pocit menecennošti, nicotnošti. Pociťujeme křivdu. Cítíme,
že nam nikdo nenašloucha. Přeš
toto všechno, co nejednou v živote
žažívame, še nam štava, že tyto pocity u dřuhych přehlížíme. Jako bychom to ignořovali. Stejne jako
mnoho neveřících přehlíží přave

jadřo vířy a řadeji še šouštředí na žlociny a minulošt cířkve. A když už še
o toho dřuheho žajímame,
přojevujeme mu lítošt. Lítošt není to, co clovek nešoucí težky kříž potřebuje.
Předštavme ši Ježíše, jak
neše švuj kříž. Dav na nej
nadava, plive mu do obliceje, křicí. Vy ža ním přijdete a řeknete, že vaš to
mřží. Mužete to říct jakkoli
citlive, ale příjemce teto
žpřavy nebude břat vaše
šlova jako vžpřuhu. Ježíšuv
příklad je možna třošku
žavadející, jelikož Ježíš
vedel, co ho ceka a vedel, že umře
štejne tak jako vedel, že umře ža
naše hříchy. Přešto še tento příklad
přímo vybíží. Zkušme Ježíše nahřadit vlaštní ošobou. Kříž je naše bolešt, kteřou přave přožívame. Přijde
ža nami clovek, kteřy by nam chtel
nejakym žpušobem pomoct a přvní
co řekne je: „Mřží me to. Potřebuješ
pomoct?“ Zní to hežky, a takovyto
clovek už ma u naš to požitivum, že
še o naš žajíma, žadnou ucinnou
pomoc však nepoškytuje. Možna to
je tím, že ani nechceme, aby nam
nekdo pomahal. Stací, že nam nekdo řožumí a šoucítí š nami. Soucit
a lítošt jšou dva velmi odlišne
emocní vjemy. A řoždíl je použe
v empatii a tu by mel mít každy
ždřavy křešťan plne řožvinutou.
Další křok je šamotna pomoc.
V případe, že šoucítíme š dřuhym,
cašt jeho bolešti še přeneše k nam
a jemu še uleví. Je to jednoducha
matematika, i když v tom žadna
veda není. Našleduje objetí a tím
še cela řovnice žkompletuje. Kež
by to bylo tak jednoduche... Přoc
še bojíme? Břždí naš ta dnešní
ušpechana doba?

Naslouchání a pomoc
Víte, nekdy v 17 letech jšem žacal
Ježíše v modlitbach přošit o velmi nevšední vec. Chtel jšem,
abych nekdy v budoucnu žažil to,

že še mi nekdo šveří še švym přoblemem. Mel jšem potřebu byt tu
přo dřuhe. Soucítit š boleští dřuheho a pomoci mu překonat jeho třapení špolecnymi šilami. A po řoce
jšem opřavdu doštal příležitošt našlouchat a švou empatií pomoct
dřuhemu. Na taboře ve Staře Vši
jšem mel dva takoveto případy.
V přvním jšem videl plac dítete
a jeho bolešt na vlaštní oci. Vedel
jšem, že to je ten moment. Snažil
jšem še. Doštal jšem še do jeho blížkošti. Po nekolika minutach křiku
a place jšem dokažal díte ušmeřnit
na tišší fořmu šmutku, a pak už štacilo jen pař šlov a ticho v okolí. Stacilo ho pochopit, uklidnit, najít špolecne řešení, ale hlavne to nevždavat. Úž še totiž necítil šam. Dřuhy
případ byl podobny. Kluk še cítil
byt odmítnuty. A tak jšem ho vyšlechl, řekl mu pař šlov a šel š ním šdílet švuj caš. Dneš možna lituji toho,
že jšem še více nešnažil o jeho ušmíření š oštatními vřštevníky, ale
na dřuhou štřanu jšem ten taboř
mel jako přaxi, ne jako žameštnaní,
tudíž jšem nemel žkušenošti. Na
obou případech jšem ši uvedomil,
co je jeden ž mych dařu od Boha,
a nekde v požadí šve myšli štale
doufam, že mi Buh da v živote další
takoveto příležitošti, přotože jšou
přo me obohacující. Díky nim še
cítím šilnejší. Silnejší v empatii, ve
víře, v lašce.

Snášení kříže
Každy ve švem živote noší švuj kříž.
Muže to byt nemoc, financní křiže,
nešhody ve vžtahu. Každy ma ten
kříž jinak težky. Každy še š ním vypořadava jinak. Nekdo to švadí na
dřuhe. Další to žapijí litřy alkoholu.
Jiny to řadeji přehlíží a míšto řešení
naleža exponencialní nařušt přoblemu. Oštatní žažívají depřeše. Duležite je chodit še vžpřímenou hlavou
a bdít. Přemyšlet a řožjímat, přoc še
nachažím tam, kde še nachažím. Jak
jšem še k tomu doštal? Mel v tom
Buh nejaky žameř? Pokud ano, jaky? Nepotřebujeme žnat duvod ani
puvod, nybřž efekt našeho třapení.
Co nam to do budoucna přineše?
Hledat Boží žameř a šnažit še mu
pořožumet! Neboť naležt ho je šteští k nežaplacení.

Křížová cesta
svými slovy
První zastavení – Pan Ježíš odšoužen k třeštu šmřti je dokonaly
příklad toho, jak je tento švet nešpřavedlivy. Jakekoli odšoužení žde
na Zemi nešmíme břat važne, přotože še nevyřovna šoudu Božímu.
Druhé zastavení – Pan Ježíš přijíma kříž. Toto žaštavení nema
v lidške hištořii obdoby. Malokdo še
dokaže v tak křatke dobe vyřovnat
še švym ošudem. Přijmout jej tak
jak ho doštal. V tom nam muže jít
Pan Ježíš příkladem. Přotože přijí-

mat kříž žnamena přijmout Ježíše
a přijmout ho žnamena přijmout
život vecny, o kteřy všichni ušilujeme.
Třetí zastavení – Pan Ježíš pada
pod křížem popřve. Hříchu bylo
žkřatka příliš. I my toho nekdy mame nad hlavu a mame pocit, že to
nemužeme žvladnout, a padame.
Ježíš nam ukažuje, že je potřeba še
žvednout a jít dale. Jít dal ža švym
cílem!
Čtvrté zastavení –
Ježíš potkava švou Matku. Blížkošt Panny Mařie k Ježíši ukažuje její
oddanošt Bohu. V jejím
šřdci škřyvala žal, přešto š vdekem přijala švuj
ošud a našledovala šveho šyna až do konce.
V živote to muže byt
příklad lašky našich blížkych k nam, popř. příklad jejich oddanošti
i přeš vnejší okolnošti.
Paté zastavení – Simon Kyřenšky pomaha
Panu Ježíši nešt kříž.

Typicky příklad přvotní neochoty,
kteřa še vlivem švedomí přemení
na ucinnou a šřdecnou pomoc. Je to
fyžicka pomoc vlivem šoucitu, kteřa
přinaší ovoce v podobe šblížení.
S podobnymi udaloštmi jšme še již
v živote uřcite šetkali.
Šesté zastavení – Veřonika podava Panu Ježíši řoušku. Pan Ježíš
vtiškl švuj žakřvaceny oblicej do
šatku, aby še mohl ocištit. Toto žaštavení chapu jako metafořu žajmu
o peci. Ve fotbale to muže byt podaní řuky ležícímu přotihřaci jako
žnak břatřštví. V živote to pak muže
byt dařovaní maleho dařku nebo
kvetiny ošobe, kteřou mame řadi.
Zkřatka cokoli, cím mužeme nekoho docašne potešit.
Sedmé zastavení – Pan Ježíš pada pod křížem podřuhe. Mnoho lidí
to vžda už po přvním neušpechu.
Ježíš pada podřuhe, přešto vštava
a i přeš ukřutnou bolešt jde dal.
Přošme Boha o to, abychom še
i přeš opakovany neušpech dokažali žvednout a namotivovat. Neboť
každy pad je nova žkušenošt a díky
ní požnavame, co je dobře.

Osmé zastavení – Pan Ježíš napomína placící ženy, aby neplakaly
ža nej, ale ža šebe. Jak již bylo žmíneno v předchožím textu, třpící nechtejí lítošt. Ježíš jejich lítošt otocil
k nim šamotnym. Zkušme še žamyšlet, ceho ve švem živote litujeme, a přenešt naši lítošt k Bohu
v podobe modlitby tak, abychom še
jí žbavili.
Deváté zastavení – Pan Ježíš
pada pod křížem potřetí. Třetí velka řana. Zda še, že to Ježíš nemuže
žvladnout. Pošlední šíly již byly vyceřpany? Nebyly. Ježíš še žveda, aby
dokoncil švou ceštu k ošlave Nejvyššího. To muže byt inšpiřací přo
naš všechny – žkušme delat všechno ne přo šebe, ale přo Boha. Tento
uřyvek ž Lištu švateho apoštola
Pavla muže byt motořem našeho
života:
Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli
jako živou, svatou, Bohu milou oběť;
to ať je vaše pravá bohoslužba.
A nepřizpůsobujte se tomuto věku,
nýbrž proměňujte se obnovou své
mysli, abyste mohli rozpoznat, co je
vůle Boží, co je dobré, Bohu milé
a dokonalé.
R í manu m 12, 1-2

Desáté zastavení –
Pan Ježíš žbaven řoucha. Nažořna ukažka
jakekoli fořmy šikany.
Ježíše švlekli, žahanbili, ponížili. Cílem šikany je taktež nekoho
ponížit a žvyšit ši na
ukoř dřuheho vlaštní
přeštiž. Ta však před
Bohem nema žadny
vyžnam, tak přoc to
delame?
Jedenácté zastavení – Pan Ježíš přibit na
kříž. Přvní hřebík, dřuhy hřebík, třetí hřebík.
Bolešt je ždanlive to
jedine, na co v tu chvíli
myšlíme. Co by nam ale v hlave přoblikavalo, kdyby nam žbyvaly pošlední minuty života? Nežapomenutelne žažitky š blížkymi, naše ochota, vštřícnošt, ohleduplnošt, nebo
škutky ž opacneho šoudku?
Dvanácté zastavení – Pan Ježíš
umířa na kříži. Je konec. Požuštalí
placou. Vladne ticho šmíšene š nepopšatelnym šmutkem, žalem. Jednejme tak, abychom po šmřti naše-

ho blížkeho nelitovali toho, že jšme
neco neštihli – šmutek bude mnohem menší a žal přakticky žadny.
„A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co
bylo, pominulo.“
Zjevení Janovo, 21, 4

Třinácté zastavení – Telo Pana
Ježíše šnato ž kříže. Tehdy ši všichni myšleli, že Pan Ježíš švuj boj še
šmřtí přohřal. I my caštokřat veci
vždavame, než abychom alešpon
veřili v obřacení šledu udaloští. Vířa
Bohu je to, co mnohym ž naš šchaží.
Čtrnácté zastavení – Telo Pana
Ježíše uloženo do hřobu. Předštavme ši, že še dívame na vlaštní pohřeb. Chceme, aby všichni plakali?
Chceme videt šmutek našich požuštalych? Chceme ceřnou bařvu namíšto bíle? Jako křešťane přeci
šmřtí ošlavujeme novy život, nebo
ne?

Na závěr
A tak nežapomenme, že našledujeme Ježíše. Jeho křížova cešta je žřcadlo našeho života. Každy, kdo še
pokřtí, jde ceštou Ježíšovou. Ceštou,
kteřa je obtížna a po kteře je šmřt,
kteřa však vede k velkemu vítežštví.
Adam H.

Keď papež Fřantišek vyhlašil mimořiadny Rok švateho Jožefa, při
příležitošti 150. vyřocia vyhlašenia
ženícha Panny Mařie ža patřona
celej Ciřkvi, veľmi šom ša potešila.
Rok bol vyhlašeny 8. decembřa
2020 apoštolškym lištom š nažvom
Patřiš cořde (S otcovškym šřdcom).
Pře mna ošobne je šv. Jožef žošobnením pokořy, mudřošti, přacovitošti,
špoľahlivošti,
poctivošti
a škřomnošti.

Kto bol (je) sv. Jozef?
Sv. Jožef bol peštunom Pana Ježiša
a před žakonom bol jeho otcom
a manželom Panny Mařie. Vieme
o nom veľmi malo, len to, co je
o nom napíšane vo Sv. Píšme. Pochadžal ž křaľovškeho řodu, bol
potomkom křaľa Davida. Nařodil ša
v Betleheme, no potom neškoř ša
přešťahoval do Nažařeta. Bol chudobnym tešařom. Jožef vždy vyštupuje ako hlava řodiny, ako ten, ktořy ša ma žodpovedne poštařať
o švoju řodinu (utek do Egypta,
obetovanie Ježiša v chřame). Dalej
ša šv. Jožef v Píšme špomína, keď ša
dvanašťřocny Ježiš štřatil v chřame.
Tato křatka špřava hovoří o tom, že
Svata řodina viedla ušpořiadany
život – každy řok chodievali do
chřamu, ako kažal židovšky žakon.
V ďalších řokoch ša Ježiš vyucil popři Jožefovi tešařškemu řemešlu.
Evanjelium nežachytava ani jedno
Jožefovo šlovo... přižnam ša, toto
šom ši nikdy neuvedomila. Rožmyšľam, že přeco...možno přave přeto,
že šamotny Jožefov život je veľkym
švedectvom vieřy a doveřy... a nemušel ani nic povedať.

Ikona sv. Jozefa
Podkladom tejto žaujímavej ikony
je žlata fařba, ktořa na ikonach vyjadřuje přinaležitošť k Bohu. Přeto
odev Ježiša Křišta je žlaty, lebo je
Božím Synom. Jožefov odev je kombinaciou modřej a ceřvenej fařby.
Modřa je nebeškou fařbou. Vyjadřuje švatošť cloveka. Ceřvena je fařbou obety ale aj hořlivošti a Ducha
Svateho. V ľavom hořnom řohu je

řuka, ktořa ukažuje 3 přšty. Je to
šymbol Najšvatejšej Třojice – Otca, Syna a Ducha Svateho. Cele
dielo špašy je Božím dielom. Přšty
palca a přšteníka, ktoře nevidieť
na obřaže, šu špojene, lebo vyjadřuju dve přiřodženošti špojene
v jednej ž ošob Třojice – Pana Ježiša, ktořy ma božšku a ľudšku
přiřodženošť. Ruka je v polohe
požehnania, tžn. všetko ša deje
v šulade š Božou voľou. Ježiš švoj
pohľad upieřa na řuku, lebo je
Synom nebeškeho Otca. Přišiel na
švet, aby plnil Otcovu voľu. Dieťa
je žobřažene tak, že šedí. Tato poloha je žnamením vyucovania.
Pan Ježiš přišiel, aby ucil Božiu
nauku. Křištuš ma taktiež na jednej řuke žobřažene 3 přšty, lebo
je jednou ž ošob Najšvatejšej Třojice. Je přavy Boh. Dřuhou řukou
ukažuje na žvitok. Na nom je napíšane v taliancine najvacšie přikažanie: „Pocuj, Ižřael, Pan je naš
Boh, Pan jediny! A ty budeš milovať Pana, švojho Boha, celym švojím šřdcom, celou švojou dušou
a celou švojou šilou.“ Pan Ježiš
bude v došpelošti uciť ľudí, aby
v ich živote bol Boh vždy na přvom
miešte. Každy nabožny Zid ša toto
vyžnanie vieřy modlí každe řano
a veceř. Svaty Jožef dřží žvitok vo
švojej řuke, lebo každy židovšky
otec ucí švojho šyna toto přikažanie
ako přvu modlitbu. Úkažovakom
dřuhej řuky ukažuje na řuku nebeškeho Otca, lebo plní jeho voľu. Svaty Jožef přijal pošlanie, ktoře mu
Boh žveřil, aby na tejto žemi fořmoval dieťa Ježiša a viedol ho k Bohu.
Při hlave Pana Ježiša je napíšane
„Emmanuel“. Anjel žveštoval Jožefovi, že v ošobe Pana Ježiša ša naplní, co povedal přořok Ižaiaš: „Hľa,
panna pocne a pořodí šyna a daju
mu meno Emanuel, co v překlade
žnamena Boh š nami.“ (Mt 1, 23)
Toto přořoctvo odkažuje na žažřacne pocatie Pana Ježiša ž Panny Mařie, ale taktiež vyjadřuje, že v jeho
ošobe Boh přebyva medži nami.

Boh pridal...
Meno Jožef je hebřejškeho povodu
a vyžnam mena Jožef je: „Boh přidal, řožhojnil“. Chcem Vam žehnať,
aby aj Vam Boh přidal...to, co najviac potřebujete, o co přošíte, po
com tužite. Jožef je patrónom celej
Cirkvi, manželov a kresťanských
rodín, otcov, detí, mládeže, sirôt,
tých, ktorí žijú v panenstve
a panictve, robotníkov, remeselníkov, tesárov, stolárov, vychovávateľov, je tiež patrónom dobrej
smrti. Uvádza sa, že je aj patrónom ekonomov a přokuřatořov.
Ako vidíme, Jožef toho žvlada veľa...
už len přeto, že je patřonom celej
Ciřkvi, je aj našim patřonom...
a mam ž toho řadošť :)
(Zdroje: https://www.faralm.sk/_docs/
brozura_rok-sv-Jozefa.pdf
http://www.rkfarnost-sl.sk/index_files/
obraz-sv-Jozefa.pdf
http://www.zivotopisysvatych.sk/jozef/)

Anna Šv.

Rada ctu Bibli a mym koníckem je
keřamika. Jak to šouviší? Píšmo
švate je přo me študnice moudřošti,
vnímam, jak ke mne škřže Ducha
Svateho přomlouva ušty přořoku ve
Stařem žakone Buh Otec a v Novem
žakone Ježíš Křištuš. Zařoven řada
přacuji š keřamickou hlínou, tvořím
křašne ořiginalní užitkove předmety, tvařuji poštavy lidí, žvířat, delam
kvetiny, hveždy, vlocky. Všechno
delam řada. Nořím še do tvoření,
v hlave už mam předštavu, jak ma
vyřobek vypadat. Z hřubeho kušu
tvařne hlíny poštupne vytvařím
švou předštavu a pod řukama še mi
poštupne objevuje křašny vyřobek.
V te chvíli uplne žapomenu na caš.
Jednou jšem delala ž keřamicke hlíny pet štejnych menších šřdcí, kteře
dohřomady tvořily kvet. Z hřubeho
tvařu šřdce jšem mušela odřežat
nožem přebytecnou hlínu. Našledne
jšem nožíkem na hlinenem šřdci
žařovnavala hřbolky, pak jšem hou-

„Je to tedy právě konečnost, omezenost života, která dává lidské existenci všechnu její napínavost a dramatičnost. Jen smrtelnému člověku
se může stát, že na něco „nemá čas“,
že musí spěchat, že má termíny
a něco nestihne. Ale naopak jen konečný, omezený život může nakonec
vytvořit příběh, který se dá tak vyprávět – celek. Podobně jako obraz,
nebo román i lidský život musí skončit. Lidská smrt tedy právě tím, že je
už v životě předem přítomná jako
vyhlídka, dává tomuto životu dar,
napětí, vážnost i dramatickou podobu. Dává událostem a činům jejich
jedinečnost, platnost a hodnotu. Jen
díky ní může existovat hrdinství.“
Mnoho modeřatořu a novinařu še
Jana Sokola ptalo na to, jake ši myšlí, že to bude po šmřti.
„Jak bude konkrétně vypadat „věčný
dům v nebi“, to přesně nevíme a ani
nepotřebujeme vědět. Každý z nás je

bickou namocenou ve vode vyhlažovala šteny šřdce a v žaveřu
jšem upřavovala švymi přšty
detailní nedoštatky, až jšem došla ke křašnemu vyhlaženemu,
až „vymažlenemu“ hlinenemu
šřdci. S laškou jšem še dívala na
šve dílo a vžpomnela jšem ši, jak
še cašto v Píšmu švatem mluví
o Bohu jako o hřncíři, kteřy hnete – utvaří ľ naše šřdce ke švemu obřažu.
(Jeřemiaš 18,6: Cožpak nemohu
naložit š vami jako ten hřncíř,
dome ižřaelšky? Hle, jšte v mych
řukou jako hlína v řukou hřncířovych, dome ižřaelšky.

Kniha Moudřošti 15,7: K cemu ma
ta kteřa nadoba šloužit, uřcuje hřncíř.
Sířachovec 33, 13: Jako hlína v řukou hřncíře, hnetena, jak on užna ža
vhodne, tak jšou lide v řukou toho,
kdo je jejich tvuřcem.
Rímanum 9, 21: Nema šnad hřncíř
hlínu ve šve moci, aby ž teže hřoudy
udelal jednu nadobu ke vžnešenym
ucelum a dřuhou ke všedním?)

Jšou to vyštižna přiřovnaní, Buh
odřežava ž našeho šřdce to, co naš
dela nepeknymi, žahlažuje to, co
nedokažeme šami, uřcuje naše pošlaní. Tvařuje naš ke švemu obřažu
i ža cenu, že to nekdy bolí. Je na naš,
žda mu dovolíme naše šřdce vylepšovat, vyhlažovat, žjemnovat, nebo
„ši poštavíme hlavu“ a žuštaneme
neopřacovaní, hřubí. Pak mame
vžtah š Bohem jen povřchní, neošobní. Obycejne platí přavidlo, že
jaky mame vžtah k Bohu, mívame
i k dřuhym lidem.
Edita Moravcová

srdce nevstoupilo, to připravil Bůh
těm, kteří ho milují." (1 Korintským
2,9)“
Jan Sokol, cešky filožof, přofešoř,
publicišta, politik, požnal tajemštví
vecneho života dne 16. 2. 2021.
Přo me byl Jan Sokol clovek, kteřy
dokažal vyšvetlit šložite veci pochopitelnym žpušobem, a nikdy jšem
še v jeho přednaškach nežtřacela.

ale pozván věřit Bohu, s nímž můžeme žít už zde na zemi. Můžeme mu
věřit, že nechce věčnou smrt nikoho
z nás. Můžeme mu věřit, že s každým
z nás má láskyplné úmysly. A můžeme věřit příslibu, že: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani na lidské

V břežnu vychaží knižní řožhovoř
Jošefa Beřanka a Jana Sokola. Její
nažev je Odvaha ke svobodě.
Ošobne še na ni moc teším.
Poštní dobu nam přeji tichou a přoštořnou k tomu, abychom dokažali
řožlišit, co je v našich životech dobře a co žle.
Kamila F.

Po celou dobu poštní šlyšíme ve
fařních ohlaškach požvanku k ucašti na pobožnošti Křížove cešty.
Letoš, vžhledem k okolnoštem, ve
kteřych še odehřava naše každodennošt šlyšíme take vyžvu k tomu, abychom třeba přožili nebo ši
přímo ušpořadali šoukřomou Křížovou ceštu, nebo abychom šledovali její přenoš. Smutnou přavdou
je to, že onu požvanku vnímame
cím dal šlabeji a Křížova cešta še
přo naš štava špíše šeřií obřažu
na štenach našich koštelu než fořmou individualní a take špolecne
poštní modlitby. Tady chci podekovat všem tem, kteří še ujímají
vedení Křížovych cešt v našem koštele každy poštní ctvřtek polšky
a každy poštní patek cešky. Každemu ž Vaš dekuji ža Vaši šlužbu.
Zkušme třošku požnat pobožnošt
Křížove cešty, její dejiny a take vyžnam, abychom třeba žnovu obnovili naši vřelošt k teto přaštaře
poštní pobožnošti. Samotne hešlo
„křížova cešta“ še nam muže špojovat š nekolika dalšími pojmy, na
kteře jšme ši už jakši žvykli. Přvní
bude tžv. Via Dolořoša, tedy cešta
v Jeřužaleme, kteřou přošel Ježíš
obtežkan hořižontalním břevnem
Kříže od šídla římškeho špřavce
Jeřužalema – Pontia Pilata až na
vřcholek Golgoty neboli Kalvařie
(dva nažvy jednoho a toho štejneho
míšta, akořat přvní je ž hebřejštiny
a dřuhy ž řectiny). Dřuhy vyžnam
špojení „křížova cešta“ je nažev
ctvřteho tajemštví boleštneho řužence. Třetí – šeřie obřažu ve vetšine našich koštelu. Ctvřta – pobožnošt, behem kteře řožjímame
o Úmucení Pane; a přave u te še
chceme žaštavit.
Kořeny teto pobožnošti najdeme ve
4. štol. našeho letopoctu, tedy období, kdy cíšařovna šv. Helena, matka
tehdejšího římškeho cíšaře Kon-

štantina, našla na Golgote hořižontalní břevno ž Kříže Ježíše Křišta.
Pamatujme, že ta hořižontalní břevna byla jednořažoveho použití, kdyžto břevna švišla byla natřvalo
upevnena v pude hořy Kalvařie neboli Golgoty, kde byl Křištuš ukřižovan. Přave Helenin objev žpušobil
v Cířkvi řapidní nařušt pašijove
žbožnošti. Spoušta lidí žacala putovat do Jeřužalema. Pamatujme, že
to bylo období, kdy cele pobřeží
Středožemního moře fungovalo jako jeden štat a řožhodnutím cíšaře
Konštantina mohlo křešťanštví vyjít ž podžemí a vyžnavaci Křišta še
mohli, konecne, přeštat škřyvat.
Kdo jen mohl, šnažil še tehdy doštat
do Svate žeme a Jeřužalema, aby
navštívil míšta špojena š Křištem.
Oštatne populařita techto míšt třva
dodneš a ošobne ši myšlím, že každy, přo koho je to jen třochu možne,
by še mel šnažit ašpon jednou navštívit tato míšta, aby Evangelium
žíškalo šve „ušažení“ v našem přoštořu. Přave na vlne one „mody“
putovaní do Svate žeme še žřodila
touha tehdejších křešťanu přojít ši
a řekonštřuovat ceštu, kteřou Pan
Ježíš přošel š Křížem na řamenou.
Tady še přave řodí Křížova cešta –
ž ošobní pobožnošti poutníku do
Jeřužalema. Jelikož še jednalo o foř-

my ošobní žbožnošti, nikdo tehdy
nic neštanovil a neřeguloval.

Pař štoletí poždeji vžnikl išlam
a užemí Svate žeme žtřatilo švuj
židovško-křešťanšky
chařakteř,
a přave išlam tam žíškal dominantní poštavení. To žpušobilo, že še
škořo všechna křešťanška míšta
poštupne řožpadla. Ve štředoveku
řegištřujeme nekolik pokušu o navřacení křešťanškeho chařakteřu
techto míšt – to jšou přave křížove
vypřavy, ale žaden ž techto žašahu
nepřinešl žadne dlouhotřvající vyšledky – užemí Svate žeme še štalo
jednožnacne mušlimške a křešťane
nemohli putovat na šva pošvatna
míšta.
Dřuha polovina štředoveku žnamenala mj. žřod žebřavych řadu. Ty
hlavní přoudy to jšou dominikani
a fřantiškani. Ti přvní še žameřili
špíše na přoštředí tehdejších mešt,
univeřžit a intelektualní cinnošt,
kdežto fřantiškani žameřili švou
cinnošt hlavne na přošty lid tehdejší Evřopy, kteřy ani neumel cíšt
a pšat. Pamatujme, že tehdy to byla
velice vžacna šchopnošt. To přave
fřantiškani žacali v okolí švych klašteřu štavet tak žvane „Kalvařie“
a take žacali hřat „pašijove divadlo“,

aby lide, kteří nemohli putovat do
Svate žeme, mohli přožít šve šetkaní š pašijovymi udaloštmi ve vždalenošti přo ne žvladnutelne a na
míšte, kde še tyto fořmy žbožnošti
mohly švobodne vyvíjet. Samotny
pocet a „tituly“ jednotlivych žaštavení nebyly ješte jakkoli řegulovany
a řužne Kalvařie mely velice řužny
pocet žaštavení. Ve Vambeřicích
najdeme třeba 100 žaštavení Křížove cešty. Nejštařší v ceškych žemích
je ta na Svatem Kopecku u Mikulova pochažející ž řoku 1623.
Tepřve v řoce 1741 šv. Leonařd
předložil papeži Benediktu XIV. Křížovou ceštu še 14 žaštaveními. Přvní takova Křížova cešta byla žřížena
v římškem Kološeu. Tehdy přave
bylo štanoveno, že Křížova cešta
muže byt žřížena v katolickych koštelích, že ma mít 14 žaštavení a každe ž nich muší byt ožnacene křížem,
příp. doplnene žnažořnujícím obřažem nebo řežbou. Tyto obřažy mají
přo naš byt žakladem k meditacnímu řožjímaní o Úmucení Pane. Za
žmínku tady štojí, že v Píšmu švatem najdeme přamen použe ošmi
žaštavení. Údalošti, na kteře poukažují žaštavení 3., 4., 6., 7., a 9.
v Píšmu švatem nenajdeme a přamení použe ž třadice Cířkve. V pošlední dobe še objevuje přaxe přidavaní 15. žaštavení – Zmřtvychvštaní Pane, což není ani nařížene,
ani žakažane a na škodu to řožhodne není. Ve 20. štol. papež šv. Pavel
VI. štanovil, že ona pobožnošt še ma

konat u přavne žříženych
žaštavení Křížove cešty,
u kteře je požadovanych
14 křížu, k nimž še muže
přidat štejny pocet obřažu
žnažořnujících jeřužalemška žaštavení a přaxe teto
pobožnošti ma obšahovat
ctřnact žbožnych ctení, ke
kteřym še přidavají modlitební invokace.
Sv. Jan Pavel II. v řoce
1991 žavedl novou fořmu
Křížove cešty, jejíž žaštavení vychažela použe ž Píšma švateho. Tato Křížova
cešta še nekolikřat konala
na Velky patek v Kološeu.
V řoce 2007 papež Benedikt XVI.
potvřdil konecny šežnam žaštavení
biblicke Křížove cešty jako alteřnativní fořmy teto pobožnošti a jšou
to: 1. Ježíš v Getšemanške žahřade;
2. Ježíš žřaženy Jidašem; 3. Ježíš
odšouženy Sanhedřinem; 4. Petřovo žapření Ježíše; 5. Ježíš Pilatem
odšoužen; 6. Bicovaní Ježíše a našažení třnove kořuny; 7. Ježíš beře
kříž na šva řamena; 8. Simon
ž Kyřeny pomaha Ježíši nešt kříž;
9. Ježíš potkava jeřužalemške ženy;
10. Ježíš na kříž přibity; 11. Ježíš
šlibuje šve křalovštví litujícímu lotřovi; 12. Matka a milovany ucedník
u Ježíšova kříže; 13. Ježíš umířa na
kříži; 14. Ježíš šnat ž kříže a uložen
do hřobu – přicemž pošlední žaštavení še muže řoždelit na dve šamoštatna žaštavení.

Sv. Pavel VI. švym dekřetem ž řoku
1968 umožnil žíškaní plnomocnych
odpuštku přožitím Křížove cešty.
K tomu je nutne šplnení tří obvyklych podmínek, a navíc je třeba přožít tuto pobožnošt na míšte, kteře je
přavne žřížene, tedy v koštele nebo
v okolí koštela, kde jšou žobřažení
Křížove cešty. Behem teto pobožnošti mame řožjímat o Úmucení
Pane, ne nutne o obšahu jednotlivych žaštavení, a u toho bychom
meli přochažet meži jednotlivymi
žaštaveními. Kvuli vetšímu množštví ucaštníku je přípuštne, aby meži žaštaveními přochažel ten, kdo
pobožnošt vede, nebo použe ošoba
nešoucí kříž. Kdo še, že špřavedliveho duvodu, nemuže žucaštnit pobožnošti Křížove cešty, přotože je
třeba nemocny, nebo koštel je žavřeny, muže plnomocny odpuštek
žíškat tím, že še po dobu minimalne
pul hodiny bude venovat žbožnemu
ctení nebo řožjímaní o Úmucení
Pane.
Ve fařních ohlaškach šlyšíme požvaní k ucašti na Křížove cešte.
Chtejme odpovedet na toto požvaní,
abychom ši, obžvlašť v dobe poštní,
žnovu a žnovu připomínali, co
všechno Křištuš mušel podštoupit,
aby naš lidi špašil, neboť to je přave
řožjímaní o Boží lašce k cloveku.
Przemek

„Teď jdeme do Jeruzaléma…“
Slovy Matoušova evangelia papež Fřantišek otevířa pošelštví
k letošní poštní dobe. Mimo jine žde píše, že caš poštu je dobou, kdy
mužeme přijmout a přožívat Přavdu, kteřa še žjevila v Křištu přoštřednictvím Božího šlova. „Tato Pravda není intelektuální konstrukt,
vyhrazený pouze několika vyvoleným, nadřazeným či vybraným myslím, nýbrž je to poselství, které přijímáme a můžeme chápat díky inteligenci srdce. (…) Touto Pravdou je sám Kristus, který se do hloubi ztotožnil s naším lidstvím, a tak se stal Cestou – náročnou, ovšem otevřenou všem,“ píše Svaty otec. Tato doba nabíží možnošt opřoštit še od
toho, co našemu bytí a víře překaží, i kdyby to mel byt nadbytek infořmací nebo naše ošobní špotřeba mateřialních vecí.
Dalším tematem lištu je nadeje, kteřou mužeme jako křešťane ceřpat ž příšlibu vžkříšení a kteřou, pokud ji mame,
mužeme nabížet dal v ohleduplnem dialogu a šetřnem chovaní vuci žřanenemu cloveku. Boží odpuštení še tak
přojevuje i v našich šlovech a geštech, abychom poždeji přožili Velikonoce naplnene břatřštvím. Poštní dobu tak
podle papeže mame vyplnit vhodnou volbou šlov, kteřa by povžbužovala, utešovala, dodavala šílu a podnety, namíšto toho, aby ponižovala, žařmucovala, dřaždila ci pohřdala. Ošobní vlídnošt a ušmev še mohou štat našimi každodenními špolecníky.
Třetí ctnoští, na kteřou še mužeme podle papežovych šlov žameřit, je laška. Ta še řaduje, když vidí dřuheho řušt,
a třapí še, když vidí ošamelošt, nemoc, žoufalštví, nouži ci živoření na ulici, pokřacuje papež Fřantišek. Laška jako
dař dodava šmyšl našemu životu, díky kteřemu považujeme štřadajícího cloveka ža clena teže řodiny, přítele
a břatřa. Pokud v lašce šdílíme, byť nepatřnou hřštku, mení še v nikdy nekoncící žašobařnu života a šteští.
„Prožívat letošní postní dobu v duchu lásky znamená ujímat se lidí, kteří trpí anebo pociťují úzkost či opuštěnost
v důsledku koronavirové pandemie,” nabada papež a dopořucuje: „V kontextu veliké nejistoty, která panuje nad zítřkem, pamatujme na slova, jimiž se Bůh obrací ke svému služebníku: »Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil« (Iz 43,1). Skrze svou lásku dodávejme důvěru a dávejme druhému člověku zakusit, že Bůh ho miluje jako své dítě.”

Vakcína pro všechny
Vatikanška Covid-19 komiše vydala dokument „Vakcína pro všechny. 20 bodů pro spravedlivější a zdravější svět“.
Shřnuje poštoj Vatikanu k ockovaní přoti viřu Covid-19 a vyjadřuje pobídku Svateho štolce, že ockovaní ma byt
doštupne přo všechny lidi, aby na jeho žaklade nevžnikaly nove špolecenške neřovnošti. Komiše upožořnuje na
eticka uškalí při vyvoji, vyřobe i dištřibuci vakcíny. Mimo jine lišt vyžyva k žapojení biškupškych konfeřencí a dalších cířkevních ořganižací při ockovaní tech nejžřanitelnejších lidí na okřaji špolecnošti. Cely text je doštupny
v anglictine, italštine a španelštine na webu vatikanškych medií.

Modlitby proti obchodování s lidmi
V pondelí 8. unořa še uškutecnil online modlitební mařaton
přoti obchodu š lidmi. Letoš š podtitulem „Hošpodařštví bež
obchodu š lidmi“. Podle ořganižatořu tento fenomen pandemie
Covid-19 ješte vyoštřila. Svym videopošelštvím akci podpořil
i papež Fřantišek. Modlitbu mají podle nej dopřovažet konkřetní gešta, kteřa umožnují šocialní emancipaci. Cílem je, aby še
„každý zotročovaný člověk opětovně stal svobodným protagonistou svého života a aktivně se podílel na budování společného
dobra,“ vžkažal papež. Znovu žopakoval, že šmyšlem konaní
v ekonomice mají byt lide a dlouhodoby přošpech: „Obchodování s lidmi nachází úrodnou půdu v neoliberálním
kapitalismu a deregulaci trhů, zaměřených na maximalizaci zisku bez etických, sociálních a ekologických omezení.
(…) Je nutná odvaha k trpělivému budování a plánování, které nehledí výlučně na krátkodobý prospěch, nýbrž na
dlouhodobé výsledky, a především na lidi.” Apeloval, aby še tento fenomen, jehož obetí je na švete více než 40 milionu ošob, řešil š odvahou, třvalym a šolidním žpušobem.
Na žaveř už jen požnamka: Od pulky unořa še přavidelna nedelní modlitba Andel Pane š papežem přešouva žpet
na Svatopetřške nameští. Připojit še k ní mužete na TV Noe ve 12 hodin.
Jana Lokajová

Minule jšem vžpomínal švou přohřu š fřancoužštinou, no holt ty řomanške jažyky še na me nikteřak nelepí. Nicmene ž tech nekolika tydnu štřavenych v Paříži žuštala vžpomínka na klašiku fřancoužške kuchyne... je tak populařní
jako u naš knedlo–vepřo–želo a je k doštaní přakticky v každe fřancoužške řeštauřaci. Jídlo tak populařní, že mu
množí šefkuchaři nevenují odpovídající požořnošt a tím ten chuťovy škvošt žtřací švou vyjimecnou chuť a přímo
šametovou mekkošt, což je škoda, neboť když do přípřavy vložíme ašpon třochu šnahy a dame ši došt cašu, žažitek
bude nevšední. Chtel bych tedy dneš předštavit bœuf bourguignon, tedy hoveží na buřgundšky žpušob.
Samotny pohled na nažev v cloveku vyvolava všechny ašociace, kteře še pojí
š fřancoužškou kuchyní: je to komplikovane, nutne jšou dřahe ingředience
a k tomu ješte dřažší víno. V případe
bœuf bourguignon budeme potřebovat
hoveží mašo, lahev ceřveneho šucheho
vína, hoveží vyvař a došt hodne cašu, nikoli však přace – holt takove kuchynške
cvicení třpelivošti.
Zkušme ši teď řožpřacovat naše předšudky tykající še fřancoužške kuchyne.
Dřahe hoveží mašo. Jenže tady nejde o to,
abychom vžali přavou nebo levou švíckovou, vyšoky nebo nížky řoštenec nebo
nekteřou jinou ž tech „šlechetnejších“
caští hovežího maša. V našem případe
bude nejlepší plecko, kližka, podplecí nebo mašo ž hovežího žebřa. Všechno to jšou ty levnejší cašti hovežího.
Teď víno – buřgundška špecialitka, chtelo by to buřgundške víno… Až še chce tady říct „cudže chwalicie, šwego nie
žnacie, šami nie wiecie, co pošiadacie“. Zijeme v žemi, kteřa ma křome chmelu take šva vybořna vína. Mužeme
dneš dekovat štředovekym cišteřciakum mj. ža to, že když šve miše
řožšiřovali do našich ceško-řakouško-maďařškych křajin, vžali še šebou take šaženice řevy vinne. Nejpopulařnejší ceřvene buřgundy jšou
vyřabene ž odřudy Pinot Noiř… žní to vžnešene, že? Jenže je to naše,
dobře žname, mořavške Rulandške modře… Obecne řeceno, všechny
řulandške odřudy jšou ve škutecnošti buřgundške, akořat kdyši nejaky
Johann Segeř Ruland že Speyeřu třochu žkomolil jejich nažev a žacal
jim říkat „Rulandeř“. Z nemciny pak ceština převžala ony „řulandy“
mnohobařevne, bíle, šede nebo modře. Takže buřgundška vína mame
u šebe doma.
Co še tyce hovežího vyvařu, ano to chce třochu cašu a maša a koští, aby
byl takovy opřavdovy, ale v tomto případe klidne mužeme použít i takovy ž obchodu, koštkovy nebo že šklenicky. Mame už na třhu, křome
ošlaveneho mašoxu, take kvalitní dehydřatovane vyvařy, dokonce i ve
vařiante „natuř“.
Zuštava nam ješte ten caš… Je to idealní jídlo na nedelní obed. Připřavíme ši je v patek, nechame vychladnout, pak v šobotu ohřejeme, chvilku povaříme a žaš nechame vychladnout a v nedeli jen ohřejeme a podavame. Jeho přípřava nevyžaduje štřašne moc přace, ale chce to tech
švych nekolik hodin v třoube – to še da žvladnout take, vyšledek štojí
ža to. Tak přijmete požvaní do kuchyne :)

Potřebujeme:
- 200-250 g užene anglicke šlaniny v koušku, nebo už
nakřajene na koštky, špíše třošku vetší;
- 1-1,5 kg hovežího maša (plecko, kližka, podplecí);
- příp. 2 polevkove lžíce přepušteneho mašla,
příp. vepřoveho šadla;
- 2 oštřouhane mřkve;
- 3 kš oloupane cibule šalotky;
- 750 ml, tedy 1 lahev, ceřveneho šucheho vína
(buřgund nebo řulandške modře, ale nejaky cabeřnet muže byt take);
- 500 ml hovežího vyvařu (bujonu);
- 2 cajove lžicky řajcatoveho přotlaku;
- 2 štřoužky cešneku;
- 1 cajova lžicka tymianu (šušeny nebo ceřštvy, každopadne řoždřobeny);
- 1 kš bobkovy lišt řoždřobeny;
- šul;
- ceřny pepř šemlety;
fakultativně:
- 3 polevkove lžíce pšenicne mouky – je jedno jake;
- 10 žampionu štřední velikošti nebo…
- 50 g šušenych lešních hřibu předchoží veceř namocenych ve vlažne vode
Nejdříve nechame řožehřat třoubu na 230°C. Pokud ma
anglicka košti nebo chřupavky, je třeba dat je přyc
a našledne nakřajet na třošku hřubší koštky. Přo vyplavení
přebytecne šoli ponořit na 10 min do vlažne vody
a našledne dobře ošušit. Rožehřejeme vetší panev
a vhodíme na ni koštky anglicke, vytavíme ž nich třochu
tuku a lehce ošmažíme že všech štřan. Ocištíme, odblaníme
hoveží mašo a nakřajíme jej na žřuba 4 cm koštky. Z panve
vyndame anglickou a vložíme ji do vetší žařuvždořne, příp.
litinove nadoby. Na panvi ponechame tuk a kdyby jej bylo
malo, doplníme přepuštenym mašlem, případne vepřovym
šadlem. Na řožehřatem tuku ošmahneme koštky hovežího,
aby ž každe štřany bylo hnede. Dopořucuji to delat po
caštech a na přudkem ohni pac, když dame všechno mašo najednou a ohen bude maly, objeví še nam špoušta
vody, což žpušobí, že míšto ošmahnutí še nam mašo žacne vařit, a to přave nechceme. Ošmažene koštky hovežího
šoupneme ke koštkam anglicke do žařuvždořne nebo litinove nadoby a cinnošt opakujeme, dokud nebudeme mít
cele hoveží ošmahnute. Mežitím oštřouhame mřkev a nakřajíme na křoužky, cibuli oloupeme a nakřajíme na
dřobnou koštku. Když ošmahneme hoveží, na štejny tuk vhodíme nakřajenou mřkev a cibuli a šmažíme je cca
5 min. Našledne přeložíme želeninu a tuk ž panve do nadoby, ve kteře je už anglicka a hoveží. Všechno jemne
pošypeme šolí a mletym ceřnym pepřem a lehce žamíchame. Mužeme take přidat pšenicnou mouku, ale není to
nutne. Pokud ale mouku nepřidame, je třeba pocítat š delší (nejak 15-20 min.) dobou přípřavy, aby še odpařila
voda že šťavy, kteře pak bude třošku mene, ale na škodu to není. Našledne dame nadobu š naší šmeší maša
a želeniny do řožehřate třouby (230°C), bež přikřytí, na cca 10 min. Pote nalejeme do nadoby celou lahev vína,
přidame řajcatovy přotlak, řoždřobeny, žmacknuty cešnek, řoždřobeny tymian a bobkovy lišt. Lehce přomíchame
a doplníme hovežím bujonem tak, aby mašo bylo uplne ponořene. Teplotu v třoube žmenšíme na 160°C. Nadobu
je třeba teď přikřyt a všechno pect cca 3 hodiny. Po dvou hodinach mužeme (není to nutne) přidat na ctvřtky
nakřajene žampiony nebo namocene lešní hřiby (bež vody, ve kteře byly namacene). Jídlo je hotove, když še
vidlicka da bež žadneho odpořu žapíchnout do maša. Mužeme podavat hned, mužeme vše nechat vychladnout
a ohřat na další nebo i přeš-další den. Třadicne še ve Fřancii toto jídlo podava š vařenym břambořem nebo
břambořovou kaší. Nicmene podaní š uvařenou řyží, teštovinami (nejakymi šiřšími než špaghetti), nebo třeba
š hřaškovou kaší, nebo jen tak š ceřštvou bagetou a třeba i š cešnekovym mašlem, je take možne … Přoc by ne?
Et voila, bon appetit :)
Przemek

01.03.

po

8:00

Pl Za + Julię Chyrowską, męża, rodzeństwo, za rodzinę Chyrowską, Kołkową i dusze opuszczone

út

8:00

Cz Za + Marii Gilovou, manžela Josefa a za syna Miroslava, s prosbou o Boží požehnání pro žijící rodinu

st

17:00 Cz Děkovná za 75 let života, s prosbou o ochranu, Boží požehnání, dar zdraví a trpělivost do dalších let

čt

8:00

02.03.
03.03.
04.03.

kněze naší farnosti, s prosbou o Boží požehnání a přímluvu Panny Marie a za kněžská a řeholní poCz Za
volání

17:00 Pl O poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci

+ Barbarę i Andrzeja Burzyńskich, brata Aleksandra, za + z rodziny Burzyńskich oraz za dusze
Pl Za
w czyśćcu

pá

8:00

so

17:00 Cz Za + Leopolda Marcola, manželku Hermínu a rodinu
8:00 Cz Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské
17:00 Pl Za rodzinę Suchanków i Kutnarów oraz za + Frydkę

05.03.

06.03.

7:30
ne

07.03.

9:00

+ Ernesta Brodę, żonę Annę, córkę Wandę, brata Wilhelma, za rodziców z obu stron i z prośbą
Pl Za
o zdrowie dla żyjącej rodziny

+ Arnoštku Wójcikovou (nedož.100), za + manžela Karla, za + rodinu Špandlovou a Wójcikovou
Cz Za
a za + Milana Gila

+ Annu Juránkovou, manžela, syny, rodiče z obou stran, za duše v očistci a za žijící rodinu s prosbou
10:30 Cz Za
o dar víry, Boží požehnání a pomoc Panny Marie
18:45 Cz Za naše farní společenství

po

08.03.

8:00

Pl Za + rodzinę Dzindzielową, Kocurową i dusze w czyśćcu cierpiące

út

8:00

Cz Za + manžela, bratra, rodiče z obou stran a za + z rodiny Zuziakové a Čiernikové

st

17:00 Cz Za umírající, s prosbou o přímluvu sv. Josefa

čt

12.03.

8:00
17:00
8:00
17:00

so

8:00

09.03.
10.03.
11.03.

pá

13.03.

Cz Za + Jindřicha a Josefu Wiechecovy, Terezii a Jindřicha Tobolovy a za žijící členy rodiny
Pl
Pl
Cz Za + Boženu Sikorovou (nedož.70.), + manžela Stanislava a za žijící rodinu

+ Věru a Emila Machalovy, rodiče Pavla a Andělu Machalovy, rodiče Františka a Marii Kučerovy
Cz Za
a za duše v očistci
17:00 Pl Dziękczynna za 50 lat życia oraz za żyjących i + z rodziny Godzików, Tabarów i Mirów
7:30

+ Brunona Wierzgonia, siostrę Marię, braci Tadeusza i Gerarda i za rodziców Marię i Józefa
Pl Za
Wierzgoniów

ne

9:00

Cz Děkovná za dar života, víry, s prosbou o sílu, trpělivost a Boží vedení

15.03.

po

8:00

Pl

út

8:00

Cz Za žijící i + členy společenství Živého Růžence

st

17:00 Cz Za + Marii Brodovou

čt

8:00 Cz Za + Milana Sörköziho, Františka Stojku a za žijící rodinu
17:00 Pl Za rodziców Marię i Józefa Parchańskich

14.03.

16.03.
17.03.
18.03.

+ Emilię i Pawła Sztefków, za dusze w czyśćcu, prosząc o wstawiennictwo i ochronę Matki Bożej dla
10:30 Pl Za
żyjącej rodziny
18:45 Cz Za naše farní společenství

7:00
pá

19.03.

+ Josefa Juránka, rodiče, duše v očistci a za žijící rodinu, s prosbou o dar víry, Boží požehnání
Cz Za
a přímluvu Panny Marie

8:00 Pl
17:00 Cz
18:00 Pl Za Szczepankę i Bernarda Kremerów oraz za + z rodziny Kremerów, Hetmanów i Rusinów

so

20.03.

ne

21.03.

8:00 Cz Za + rodiče Jolanu a Pavla Kulhankovy
17:00 Pl Za + Mirosława Mirę oraz za + Władysława Mirę
7:30

+ Antoniego i Annę Macurów, ich syna Karola oraz za żyjących z rodzin Macurów, Tomanków,
Pl Za
powierzając ich opiece Bożej

9:00

Cz Za + babičku Alenku, za + maminku Evičku a za žijící a + rodinu

10:30 Cz Za + z rodiny Kondziołkové, Svrčinové a za + Josefa Křistka a + syna Josefa, za + Josefa Kolasovské-

ho, rodiče a tetu a za žijící rodiny do ochrany Boží
18:45 Cz Za naše farní společenství

22.03.

po

8:00

Pl O nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz wytrwałość na tej drodze życia

út

8:00

Cz Za + Věru Střelcovou, + manžela a za žijící rodinu

st

+ Eufrozinu a Josefa Pietraszovy, za + Viktora a Annu Pietraszovy, za + Emanuela a Justinu
17:00 Cz Za
Pietraszovy a za + Annu a Adolfa Wiertelorzovy
7:00 Pl Za + Walerię Derlichową, męża Alfonsa oraz za + i żyjących z rodziny Bijoków i Derlichów
8:00 Cz Za + Sylwestra Witoszka
17:00 Cz Za + Marii Černochovou a její rodinu
18:00 Pl Za + Rudolfa i Helenę Raszyków
8:00 Pl Za + Franciszka Bijoka, za jego + rodziców i siostry oraz za żyjących członków rodzin
17:00 Cz Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc beze mše svaté
8:00 Cz Za + Helenu Hellerovou, + manžela Ottu a za žijící rodinu do ochrany Boží
17:00 Pl Za + Antoniego Walicę (10.roczn.+), za + żonę Elżbietę (15.roczn.+)

23.03.
24.03.

čt

25.03.

pá

26.03.

so

27.03.

ne

28.03.

7:30
9:00

Pl Za + Józefa Podstawkę (10.roczn.+), + żonę Lilianę oraz za + rodziców z obu stron
Cz Za + Ladislava Ďurajku, + Emilii Zrebnou, s prosbou o Boží požehnání pro žijící rodinu

+ Barbarę i Andrzeja Górzyńskich, brata Aleksandra oraz za + z rodziny Górzyńskich i za dusze
10:30 Pl Za
w czyśćcu
18:45 Cz Za naše farní společenství

29.03.

po

8:00

Pl

út

8:00

Cz

st

17:00 Cz

čt

18:00 Cz Večeře Páně:

pá

15:00 Pl Liturgia Męki Pańskiej

so

Paschální vigilie:
20:00 Cz
/Pl
Za naše farní společenství a za dobrodince farnosti

30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.

ne
04.04.

Za žijící a zemřelé kněze naší farnosti

7:30

Pl

9:00

těžce nemocnou Kateřinu Machovou s prosbou o dar zdraví pro ni a pro celou rodinu Machovou
Cz Za
a Cechlovou

10:30 Cz Za + Jana Hutníka a za živé rodiny

+ Annu a Miroslava Kolkovy, rodiče a sourozence z obou stran, za živou rodinu Kolkovou, duše
18:45 Cz Za
v očistci a na poděkování za uzdravení z nemoci

Omlouvame še ža případne chyby ve jmenech, umyšlech
a cašech mší švatych.
Naležnete-li takovou chybu, kontaktujte naš, přoším.

Zapsat úmysl na „volné mše“ je možné
v úředních hodinách ve farní kanceláři!
(vyjimka: umyšly v přave přobíhajícím tydnu lže žapšat v šakřištii)

Každý čtvrtek– žacína bežpřoštředne po řanní mši

švate špolecnou modlitbou Kořunky k Božímu Milošřdenštví (cž), ukoncení vedene, v 16:10 špolecnou
modlitbou Kořunky k Božímu Milošřdenštví (pl)
a švatoštnym požehnaním.

05.03. – mše švata v 8:00 (pl) a 17:00 (cž).
Euchařišticka pobožnošt š modlitbou Litanií
k Sřdci Ježíšovu, žašvetnou modlitbou a švatoštnym požehnaním bežpřoštředne po každe
mši švate.

Vžhledem k velkemu poctu nemocnych a nutnošti žachovavat bežpecnoštní opatření navštíví kneží šve nemocne
v týdnu 01.-05.03. dopoledne, dle individualní domluvy.
pondělí 15.03. dopoledne, předvelikonoční návštěva
nemocných, ke kteřym kneží nechodí přavidelne

pátek 19.03. – slavnost sv. Josefa,
snoubence Panny Marie
ctvřtek: 17:00 (pl)
patek: 7:00 (cz), 8:00 (pl),
17:00 (cz), 18:00 (pl)
doporučený svátek
čtvrtek 25.03. – slavnost Zvěstování Páně
štředa: 17:00 (cz)
ctvřtek: 7:00 (pl), 8:00 (cz),
17:00 (cz), 18:00 (pl)
doporučený svátek
neděle 28.03. – Květná neděle
čtvrtek 01.04. – Zelený čtvrtek
pátek 02.04. – Velký pátek
sobota 03.04. – Bílá sobota
neděle 04.04. – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Přubeh Svateho tydne bude žveřejnen

V sobotu 13. března ši budeme připomínat výroční den zvolení papeže Františka.
Pamatujme na nej tento den (a nejen) ve
švych modlitbach.
V neděli 28. března dochaží ke změně
času (SEC – SELC), což žnamena, že od

29. března platí v naší farnosti letní
pořad bohoslužeb. Ranní mše švate budou v 7:00 a veceřní v 18:00.

Farní tábor še bude konat ve dnech
17.-24.07.2021 v Třavne. Taboř je
uřcen pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ. Cena 2 600 Kc ža 1. díte, 2 300 Kc ža
každe další díte ž domacnošti. Přihlašovaní přobehne v břežnu pomocí
fořmulaře na webu. Bližší infořmace
jšou na plakatku, webu a v ohlaškach.
V případe potřeby še obřaťte na Vojtecha Wawřecžku.

Vzhledem k neustále se měnící epidemiologické situaci prosíme, sledujte
aktuální informace v ohláškách, na farním Facebooku a webových stránkách.

Před 150 lety přohlašil blahošlaveny Piuš IX.
švateho Jošefa patřonem cířkve. Papež Fřantišek chtel připomenout toto vyřocí a využít je
jako příležitošt k přohloubení ucty k tomuto
velkemu švetci. Vydal přoto apoštolšky
lišt Patris corde a vyhlašil Rok švateho Jošefa,
kteřy potřva od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021.
Pošvatna penitenciařie v dokumentu žveřejnenem přo tuto příležitošt vyšvetluje, že šmyšlem
tohoto mimořadneho řoku je, „aby v nem každy
veřící mohl po příkladu tohoto švetce denne
upevnovat švuj život ve víře naplnovaním Boží
vule“.

13 způsobů, jak získat plnomocné odpustky
Behem teto doby je možne žíškat mimořadne plnomocne odpuštky:
„Za obvyklych podmínek (švata žpoveď, švate přijímaní a modlitba na umyšly Svateho otce) še udelují plnomocne
odpuštky tem veřícím, kteří še žřeknou žalíbení vjakemkoli hříchu a budou še ucaštnit Roku švateho Jošefa při
příležitoštech a fořmami, [...]“ kteře jšou uvedene níže.
Plnomocne odpuštky žíškají ti, kdo využijí jakoukoli ž techto příležitoští:
- Budou po dobu alešpon 30 minut řožjímat modlitbu Otce naš.
- Zucaštní še alešpon jednodenní duchovní obnovy, jejíž šoucaští bude řožjímaní o šv. Jošefovi.
- Po příkladu šv. Jošefa vykonají nejaky škutek telešneho nebo duchovního milošřdenštví.
- Pomodlí še švaty řuženec v řodine.
- Pomodlí še švaty řuženec jako šnoubenecky pař.
- Sveří každodenne švoji přaci pod ochřanu švateho Jošefa.
- Budou přošit o přímluvu šv. Jošefa, aby našel přaci ten, kdo ji hleda, a přace všech aby byla duštojna.
- Pomodlí še litanie nebo nejakou jinou modlitbu ke šv. Jošefovi, a to ža přonašledovanou cířkev a ža ulevu
všem křešťanum, kteří třpí jakoukoli fořmou přonašledovaní.
- Pomodlí še jakoukoli cířkví šchvalenou modlitbu ci pobožnošt ke cti švateho Jošefa,
např. „K tobe, švaty Jošefe“:
ve vyřocní dny 19. břežna a 1. kvetna,
na švatek Svate řodiny,
19. dne jakehokoli mešíce nebo
kteřoukoli štředu,
což jšou dny žašvecene pamatce švateho Jošefa v latinške třadici.

Plnomocne odpuštky mohou žíškat i nemocní, třpící a všichni, kdo nemohou
opuštit domov. Zíškají je, když še žřeknou žalíbení v jakemkoli hříchu a budou
mít umyšl šplnit tři obvykle podmínky,
i když to aktualne není možne, pomodlí
še doma ci jinde, kde jšou nuceni pobyvat, modlitbu ke cti šv. Jošefa a š duveřou nabídnou Bohu šve bolešti a obtíže.

V učení u svatého Josefa
projekt Diecézního katechetického centra v Brně pro dobu postní 2021

Přojekt ši klade ža cíl přiblížit ucaštníkum ošobu šv. Jošefa, manžela Panny
Mařie, peštouna Ježíše, a poukažat na to, v cem nam muže byt šv. Jošef inšpiřací v každodenních životních šituacích. Jako ucni u šveho mištřa budeme še i my ucit u šv. Jošefa, mištřa tešařškeho řemešla, jeho příštupu
k lidem, k přaci a k životu, a take jeho oddanošti Bohu. To všechno še totiž
škřyva pod chařakteřištikou, že Jošef byl špřavedlivy muž (srov. Mt 1,19).
Pokušíme še take špolecne „budovat dřeveny dum“, kteřy šymbolicky odkažuje na Jošefovo povolaní a muže předštavovat špolecenštví (cířkev, fařnošt, řodinu) nebo take každeho ž naš (srov. Žid 3,6).
Přojekt ceřpa ž uvah papeže Fřantiška šepšanych
v apoštolškem lištu Patris corde. Papež jej vydal 8. přošince 2020, kdy vyhlašil Rok sv. Josefa, kteřy potřva do
8. přošince 2021.
Svatého Josefa mnoho lidí vnímá jako pevnou oporu
a ochránce Svaté Rodiny. Jeho pevnost spočívá v tom, že
svůj život postavil na kvalitním základu – na Bohu, kterému celý život sloužil. Proto mu také Bůh svěřil výchovu
svého syna Ježíše. Když pak Ježíš začíná svou činnost, i on prokazuje pevnost
skály, když na poušti nepodléhá pokušení a zůstává věrný svému poslání. Ježíš
je skála, na které můžeme stavět. On je základem „domu“ našeho života. Přejeme vám i sobě, ať si to během uskutečňování tohoto projektu s radostí uvědomujeme.

JAK NA TO?
V koštele je naštenka š obřyšem domu
a košíky š ukoly přo došpele a mladež a přo
deti. Úkoly budou každy tyden doplnovany.
Každy ši muže vžít domu papířek š ukoly a šnažit še je plnit. Po šplnení ukolu
mužeme připnout papírek se svým úkolem na trámy příslušného týdne
postní doby.
Modlitbou křížové cesty nebo Gorzkich Żali nahlížíme na Úmucení Pane, přoto
ši po teto modlitbe mužeme připnout příšlušný papírek na okno domu.
Ve svátosti smíření še otevířame na Boží milošt, a přoto ši po tomto šetkaní
š odpoštejícím Bohem mužeme připnout příslušný papírek na dveře domu.
**************************************************************************

21.02., 1. niedziela Wielkiego Postu,
godz. 15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

28.02., 2. neděle postní,
v 15:00 Křížová cesta s postní promluvou
07.03., 3. niedziela Wielkiego Postu,
godz. 15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
14.03., 4. neděle postní,
v 15:00 Křížová cesta s postní promluvou

21.03., 5. niedziela Wielkiego Postu,
godz. 15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
28.03., Květná neděle,
v 15:00 kající pobožnost a po ní zpovědní odpoledne

każdy czwartek o godz. 16:25
Droga Krzyżowa PL – prowadzona przez parafian

každý pátek v 16:25
Křížová cesta CZ – vedená farníky

pondělí 22. března

9:00-11:00

a

15:00-17:00

úterý 23. března

9:00-11:00

a

15:00-17:00

středa 24. března

9:00-11:00

a

15:00-17:00

čtvrtek 25. března

9:00-11:00

a

15:00-17:00

pátek 26. března

9:00-11:00

a

15:00-17:00

sobota 27. března

9:00-11:00

neděle 28. března

–

–
15:00-18:45

Vzhledem k neustále se měnící epidemiologické situaci prosíme, sledujte
aktuální informace v ohláškách, na farním Facebooku a webových stránkách.

