FARNÍ ZPRAVODAJ
K LIDOVÝM MISIÍM

V LOUČNÉ NAD DESNOU, SOBOTÍNĚ,
PETROVĚ, VELKÝCH LOSINÁCH
A VERNÍŘOVICÍCH

31. 1. – 6. 2. 2016
Program misií
Humorně i vážně o misiích
Kreslený comics
Heslo misií
Žehnání domů

Misie jsou nabídkou duchovní obnovy a pomáhají člověku znovu
objevit víru – POKLAD - který mnohdy leží zakopán někde hluboko v srdci, či je ukryt pod nánosy starostí všedního dne, či
prázdného způsobu života.

KDO SE HLEDÁ, TEN SE NEZTRATÍ ☺

MISIE
neděle 31. 1.

pondělí 1. 2.

úterý 2. 2.

středa 3. 2.

LOUČNÁ NAD DESNOU
945 mše svatá (kostel)
1600 misijní hra pro děti (park u zámku)
,,HON ZA KLÍČI K POKLADU“
00
16 misijní promluva a požehnání (KD ,,skleník“)
1400 růženec (KD ,,skleník“)
1430 promluva o duchovním životě (KD ,,skleník“)
1500 mše svatá (KD ,,skleník“)
1600 stavovské kázání pro ženy (KD ,,skleník“)
1400 růženec (KD ,,skleník“)
1430 promluva o duchovním životě (KD ,,skleník“)
1500 mše svatá (KD ,,skleník“)
1600 stavovské kázání pro muže (KD ,,skleník“)
1315 mše svatá pro děti (KD ,,skleník“)
1400 růženec (KD ,,skleník“)
1430 promluva o duchovním životě (KD ,,skleník“)
1500 mše svatá (KD ,,skleník“), potom KAJÍCÍ PROCESÍ
svíčky a lucerny s sebou

čtvrtek 4. 2.

pátek 5. 2.

1400 růženec (KD ,,skleník“)
1430 promluva o duchovním životě (KD ,,skleník“)
1500 mše svatá (KD ,,skleník“)
1600 stavovské kázání pro manžele (KD ,,skleník“)
1400 – 1500 ADORACE a ZPOVÍDÁNÍ (kostel)
1400 růženec (KD ,,skleník“)
1430 promluva o duchovním životě (KD ,,skleník“)
1500 mše svatá s pomazáním nemocných (KD ,,skleník“)
1600 stavovské kázání pro rodiče (KD ,,skleník“)
1400 – 1500 ADORACE a ZPOVÍDÁNÍ (kostel)

2200 – 2400 noční adorace (KD ,,skleník“)
sobota 6. 6.

500 – 930 ADORACE (kostel)
930 růženec (kostel)
1000 HLAVNÍ MŠE SVATÁ
SE STAVĚNÍM MISIJNÍHO KŘÍŽE

MISIE

SOBOTÍN (PETROV, VERNÍŘOVICE)

1115 mše svatá (kostel)
00
neděle 31. 1. 15 misijní hra pro děti (restaurace Dolte)
,,HON ZA KLÍČI K POKLADU“
00
15 misijní promluva a požehnání (restaurace Dolte)
900 mše svatá (kaple na faře) + 1000 promluva o duchov. životě
30
00
–
12
ADORACE (kaple na faře)
10
pondělí 1. 2.
30
16 růženec (restaurace Dolte)
1700 mše svatá (restaurace Dolte)
1800 stavovské kázání pro ženy (restaurace Dolte)
900 mše svatá (kaple na faře) + 1000 promluva o duchov. životě
1030 – 1200 ADORACE (kaple na faře)
úterý 2. 2.
1630 růženec (restaurace Dolte)
1700 mše svatá (restaurace Dolte)
1800 stavovské kázání pro muže (restaurace Dolte)
900 mše svatá (kaple na faře) + 1000 promluva o duchov. životě
30
00
10
–
12
ADORACE (kaple na faře)
středa 3. 2.
30
16 růženec (restaurace Dolte)
1700 mše svatá (restaurace Dolte), potom KAJÍCÍ PROCESÍ
svíčky a lucerny s sebou
900 mše svatá (kaple na faře + 1000 promluva o duch. životě
1030 – 1200 ADORACE a ZPOVÍDÁNÍ (kostel)
čtvrtek 4. 2.
1315 mše svatá pro děti (restaurace Dolte)
1630 růženec (restaurace Dolte)
1700 mše svatá (restaurace Dolte)
1800 stavovské kázání pro manžele (restaurace Dolte)
900 mše svatá (kaple na faře) + 1000 promluva o duchov. životě
30
00
10
–
12
ADORACE a ZPOVÍDÁNÍ (kostel)
pátek 5. 2.
00
16 ZPOVÍDÁNÍ (kostel)
1630 růženec (kostel)
1700 mše svatá s pomazáním nemocných (kostel)
1800 stavovské kázání pro rodiče (fara sál)
2200 pá – 800 so noční adorace (kaple na faře)
1800 mše svatá (obecní úřad)
pátek 5. 2.
1900 promluva duchovním životě (obecní úřad)
Vernířovice

sobota 6. 2.

1500 HLAVNÍ MŠE SVATÁ
SE STAVĚNÍM MISIJNÍHO KŘÍŽE

MISIE

VELKÉ LOSINY
15

neděle 31. 1.

pondělí 1. 2.
–
pátek 5. 2.

8 mše svatá (kostel)
1400 misijní hra pro děti (venku u kina)
,,HON ZA KLÍČI K POKLADU“
00
14 misijní promluva a požehnání (kino)
630 mše svatá (kostel)
730 – 1200 ADORACE (kostel)
1200 ukončení adorace
1800 promluva duchovním životě (kino)
1830 růženec (kino)
1900 mše svatá (kino) – v pátek s pomazáním nemocných

2000 stavovská kázání (kino)
pondělí – pro ženy
úterý – pro muže
čtvrtek – pro manžele
pátek – pro rodiče

středa 3. 2.
čtvrtek 4. 2.
a
pátek 5. 2.

1430 mše svatá pro děti (kostel)
po mši svaté v 1900 KAJÍCÍ PROCESÍ
svíčky a lucerny s sebou
730 – 1000 ZPOVÍDÁNÍ (kostel)
1600 – 1830 ZPOVÍDÁNÍ (kaple v lázních)

pátek 5. 2.

2200 – 600 noční adorace

sobota 6. 2.

600 mše svatá pro mládež (na faře)
1700 HLAVNÍ MŠE SVATÁ
SE STAVĚNÍM MISIJNÍHO KŘÍŽE
Ochota k obnově

Žádný pokus změnit svůj život k lepšímu, ani když by vyšel naprázdno, není marný
a zbytečný, pokud je upřímný. Bůh pamatuje na každého a jeho milost bude jednoho dne úměrná tomu, kolikrát jsme sebrali odvahu začínat znovu, jako kdyby sto
zklamání nic neznamenalo. Věř, že lidové misie nabízí možnost obnovit život.
Možnost udělat změnu, která ti pomůže lépe žít.
P. Marek Dunda

Slovo ministr znamená služebník – jenže latina je mrtvý jazyk. ☺

Slovo duchovního správce
Milí čtenáři tohoto zpravodaje,
jsem již čtrnáct let duchovním správcem farností Loučná nad Desnou, Velké
Losiny a Sobotín, kam patří i obce Vernířovice a Petrov. Nedávno jsme na faře
v Sobotíně našli zašlou kovovou cedulku. Po očištění jsme objevili datum 1899,
které odkazuje na misie, které se zde konaly. Postupně jsem dohledal, že
v Sobotíně se konaly ještě v roce 1921 a 1932, ve Velkých Losinách v roce
1922 a 1938. Od roku 1990 je v našich krajinách možno opět konat MISIE, které jsou příležitostí uvědomit si duchovní hodnoty. Antoine de Saint-Exupéry
napsal: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné."
Misie také pomáhají znovu objevit naše křesťanské kořeny: proč slavíme Vánoce a ne Ramadán.
Před deseti lety jsem požádal otce Marka Dundu z farnosti Vranov nad Dyjí,
jestli by v našich farnostech mohl misie uspořádat a on mi řekl: „Nejdříve tak za
deset let“. Čas dozrál a tak Vás srdečně zvu na tuto duchovní obnovu, která
se uskutečn ve dnech 31. 1.– 6. 2., a to navíc v Roce milosrdenství, jak jej vyhlásil papež František.
Se vzpomínkou na minulé misie bych rád připomněl některé kněze, kteří v té
době působili v našich farnostech. K těm nejzajímavějším patří loučenský kaplan Karel Dostál Lutinov – básník a spisovatel, loučenský farář Josef Rýpar
– obnovitel poutního místa Vřesová studánka, sobotínský Josef Karel Matocha
– pozdější olomoucký arcibiskup (11 let internován až do své smrti v r. 1961),
Johan Keslar – velký znalec umění a organizátor misií a jeho kaplan Arnošt
Hrabal – grafik, milovník Jeseníků a „básník lesa“. Po roce 1938 již žádné lidové misie organizovány nebyly. Přesto bych rád ještě vzpomněl loučenského
kněze Františka Přecechtěla, losinského Františka Fialu (padesát let
byl správcem losinské farnosti), sobotínského Josefa Šenkyříka (odsouzen na 7
let žaláře za čtení pastýřského listu), profesora Václava Medka či Květoslava
Kulavíka. Na závěr se chci podělit o více než padesát let staré poselství otce
Květoslava Kulavíka z báně kříže sobotínské kostelní věže, které je i v dnešní
době více než aktuální: „Dej Pane Bože, ať již nevzplane válečný požár, tato
zpráva nechť zastihne pokojný lid a lidstvo je vedeno prozíravými lidmi,
kteří se snaží utvořit ze světa jednu velkou rodinu. Obnovený kříž nechť
nám připomíná Pána Našeho Ježíše Krista, jenž rozpíná paže, aby všechny
objal a vlil do srdcí lidí dostatek lásky k bratrskému porozumění.“
P. Milan Palkovič

Když je Bible zakázána, čte se více jako když je kázána. ☺

Heslo misií: S vírou najdeš cestu
Heslem misií ve Velkých Losinách, Loučné a Sobotíně je – S vírou najdeš
cestu. V tomto hesle je vystižena velká pravda a zkušenost mnoha lidí, kteří by
mohli dlouze vyprávět o tom, jak skrze víru našli řešení i neřešitelných problémů a celého svého života. Často vidíme, že kolem nás je mnoho lidí nešťastných, nespokojených a nejednou se protloukají životem ve směru pokus-omyl,
pokus – omyl. Zkouší všechno možné i nemožné, pouští se do nových vztahových dobrodružství, snaží se prosadit svou i za cenu tvrdosti a neústupnosti, žal
utápí v alkoholu a mohl bych jmenovat ještě mnoho dalších skutečností.
Mnozí marně hledají řešení do chvíle, než se odhodlají udělat krok víry. Zdá
se jim to takové nepravděpodobné a přece právě tady vede cesta. Když člověk
přijde se svou ubohostí se svým problémem s pokorou k Bohu a svěří se mu.
Bůh má řešení. Nečekejme však, že Bůh je automat, kterému řekneme modlitbičku a on vysype zázrak. Bůh čeká, že k němu přijdeme s odevzdaností vyjádřenou slovy „buď vůle tvá“ a s ochotou hledat sílu a pomoc jen u něj. A někdy
nám neodejme náš kříž, ale dá sílu k jeho nesení a to vůbec není málo. A právě
o tom jsou lidové misie. Chtějí probudit každého člověka, ať nejen zkusí, ale
i zakusí, že platí: Kdo se k Bohu obrátí, ten svůj život neztratí.
P. Marek Dunda
Lidové misie nám nabídnou možnost mlčet a naslouchat Bohu.
Věř, že lidové misie nabízí možnost obnovit život.
Možnost udělat změnu, která ti pomůže lépe žít.

Rodina je základ – ale už nevíme čeho. ☺

Žehnání domů
Ludvík Vaculík – prozaik a fejetonista, který byl v loňském roce pochován
ve svém rodném Brumově na Valašsku, byl před pár lety pozván do Šumperka
na křest své nové knihy. Před slavnostním „obřadem“ prohlásil. „Dnes se křtí
plno všelijakých krámů a harapáků. Křtí se přece malé děcka. Já to tady nazvu
– uvedení pochybného díla mezi slušné lidi.“ V tom je hluboká moudrost – křtí
se lidé a to zpravidla v raném věku. Věcem, budovám, prostředkům, přírodě aj.
se žehná. Latinsky se žehnání řekne BENEDICTIO a znamená to doslovně dobrořečení.
K misiím patří i žehnání domů a bytů. O co jde? Před samotnými misiemi,
a to v pondělí 18. ledna a v úterý 19. ledna (výjimečně i v jiné dny) duchovní
navštíví jednotlivé domácnosti a nabídnou požehnání. Pomodlí se žehnací modlitbu za všechny, kdo přebývají v domě (bytě). Prosí se v ní, aby všichni získali
požehnání ke konání dobra a překonávali všechno, co je rozděluje a vede ke
zlému. Následuje pokropení svěcenou vodou a předání památky na žehnání.
Žehnání je bezplatné! Je vhodné, aby se žehnací
modlitby zúčastnili všichni, kdo jsou zrovna doma.
V duchu se mohou připojit k prosbě. Křesťané věří, že
kněžské požehnání trvale ovlivňuje prostředí a ty, kterým bylo požehnáno, bez nutnosti křtu či víry. Pokud
se někdo v požehnaném domě modlí, zvyšuje se účinnost požehnání.
P. Jan Richter (otec Nik)
Nejlepším důkazem opravdové lásky je, že na vás nevyžaduje žádný důkaz. ☺

Dnes je člověk o životě dokonale informován, ale ví toho o něm čím dál méně. ☺

Odpuštění a zdraví
Můj kamarád z rodného Slavičína si mně nedávno postěžoval: „Tak sem mosél spravit celů stolařsků dílnu.“ „A co tě k tomu donutilo?“ „Fůkál sem traktór“ „Jak fůkál???“ „No traktór mám v dílně a potřebovál sem nafůkat kolo.
Tak sem zapnůl kompresorek a šél sem dom a zapomňél sem na to. V noci rana
jak z děla a dílna totálně ukliděná. Aj hoblovlka byla posunutá o půl metra a to
nemluvím o oknách a iném zařízení.“
Tak jsem si řekl, jak je to v duchovním životě podobné. Kdyby ten kamarád
na to přišel včas, musel by přerušit tlakování a duši odpustit. Podobné je to
i s naším nitrem. Dřív lidi kosily ve velkém bakterie a viry. Dnes nás ničí takzvané civilizační choroby. Největší podíl na našich nemocech a úmrtích má
strava a stres. Hodně záleží na tom, co konzumujeme smaženého, tekutého, dýmového a „éčkového“. Také záleží na tom, jak se tlakujeme
uvnitř. Za ten tlak nemůžou politici, faráři, islamisti, média,
rodinní příslušníci, ani sousedi, ale jen a jen my sami, přestože
cítíme, že se hněváme právem. To se ale domnívá každý, koho
ovládne hněv a ten bývá špatný rádce. Máme-li se rádi, je potřeba naši duši přestat tlakovat a odpustit. Zvláště a nejvíce je
to potřebné mezi těmi nejbližšími. K tomu je velmi dobré také
zakusit odpuštění, zvlášť ve svátosti smíření. Přiznat si, že
nejsme dokonalejší než zbytek světa a také děláme hříchy.
Jsem přesvědčen, že tělo je schopné se bránit jakékoliv nemoci, pokud ovšem duše není přetlakovaná a ve stresu. Když budeme jen tlakovat a neodpouštět, tak to musí někde bouchnout.
P. Milan Palkovič
OBRÁZEK TRAKTOR

Bůh nedělá zázraky, když se člověku nechce pracovat. ☺

Papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství
Papež František vyhlásil rok milosrdenství. Jubileum milosrdenství bylo zahájeno otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice
o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince
2015, zakončeno bude 20. listopadu 2016.
Milostivý rok milosrdenství spočívá v odpuštění, jež je nabídnuté všem, a v možnosti obnovit
vztah s Bohem i s druhými lidmi. Skrze nové jubileum chce papež František postavit do centra pozornosti milosrdenství Boha, který zve lidi k návratu k sobě.
Milosrdenství je téma papeži Františkovi zvlášť blízké, neboť si
za své biskupské (a později papežské) heslo zvolil větu: „Miserando atque eligendo“ (v překl. „Pohleděl na něj s milosrdenstvím a vyvolil jej“).
Při první modlitbě Anděl Páně po svém zvolení římský biskup prohlásil: „Pocítit milosrdenství, toto slovo proměňuje všechno. Je to to nejlepší, co můžeme
pocítit. Proměňuje to svět. I trocha milosrdenství činí svět méně chladným
a spravedlivějším. Potřebujeme dobře rozumět tomuto milosrdenství Boha, milosrdného Otce, který má takovou trpělivost.“ V rozhovoru k roku milosrdenství
papež František řekl: „Jsem hříšník, cítím se být hříšníkem, jsem si jistý, že jím
jsem. Jsem hříšník, na něhož Pán pohlédl s milosrdenstvím. Jak jsem řekl vězňům v Bolívii, jsem člověk, jemuž bylo odpuštěno. Jsem člověk, jemuž bylo odpuštěno. Bůh na mne pohlédl s milosrdenstvím a odpustil mi. I dnes dělám chyby a hříchy a zpovídám se každých čtrnáct dní nebo tři týdny. A jestliže se zpovídám, je to proto, že opět potřebuji pocítit Boží milosrdenství vůči mně.“
P. Milan Palkovič

Co se nedá prominout, musí se odpustit. ☺

Kdo odpouští, tomu se odpustí
Často slyšíme nářky na náš svět, lidi v něm a nejrůznější životní situace. Jako křesťané si při nich uvědomujeme, jak mnoho lidí a situací a stavů potřebuje
uzdravení (spásu, záchranu), jak je potřebujeme také my sami, ubozí a hříšní.
Proto vítáme s radostí Svatý rok milosrdenství, ve kterém každý, kdo si je vědom své slabosti a hříšnosti, může u Boha najít odpuštění. V nadcházejícím roce
jsou všichni zváni k tomu, aby vykonali dobrou zpověď. Zvláště ti, kteří už u
zpovědi dlouho nebyli. Je vhodné překonat strach a obavy a využít této nabídky
odpuštění. Bůh nám nabízí své odpuštění. A co očekává od nás? Že také my nabídneme odpuštění lidem, kteří se nějak provinili proti nám. Rok milosrdenství
nás zve k tomu, abychom odpustili staré spory a křivdy a smířili se se všemi.
Odpuštění je síla, která křísí k novému životu a vlévá naději. Odpuštění je
třeba žít každý den i v maličkostech. Při odpuštění se nemusíme ptát, jestli si to
dotyčný zaslouží. Odpuštění je nezasloužený dar, který obohacuje především
toho, kdo odpouští.
P. Jan Richter (o. Nik)

Nezoufejte si – netroufejte si
Míra Božího milosrdenství je nekonečná, protože nekonečný je sám Bůh.
K pochopení tohoto tajemství připravují cestu mnohé žalmy, příběhy Starého
zákona, ale především svědectví Božího Syna Ježíše Krista. Vždyť prvním kanonizovaným světcem se stal v Církvi lotr, který Pánu Ježíši umíral po pravici.
Jediné, co k tomu potřeboval, bylo zvolání: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do
svého království.” I tento lotr, ačkoli si uvědomoval oprávněnost svého trestu,
byl spasen, když Krista žádal o záchranu. Opačným případem je lotr po levici,
který ve své zoufalé situaci nemá nic než slova rouhání. K prozíravému životnímu postoji vyzývá silný výrok svatého Augustina: „Nezoufejte si – jeden
z lotrů byl spasen. Netroufejte si – jeden z lotrů byl ztracen.“
jáhen Daniel Blažke

Každý musí platit za chyby, které dělá, ale kdo je udělal z lásky, dostane slevu. ☺

Co je svátost smíření
Je jasné, že kněží nejsou zázračné bytosti, které znají odpovědi na všechny
otázky. Ve svaté zpovědi (svátosti smíření) jde ale o něco jiného. Především je
zde nabízeno zvláštní občerstvení, jinde nedosažitelné. Prostým slovem kněze
se zde rozpouštějí kořeny zla a smutku, které ohrožují náš život. Odpuštění hříchů je něco, co může unikat našim pocitům, co ale přesto může zcela nečekaně
postupně nasměrovat náš život směrem k radosti. Obyčejné vyznání chyb, prostá lítost a obyčejný kněz mohou otevřít cestu k „nevýslovné radosti“.
Snad každý hledá odpovědi na určité problémy, které jeho život znejišťují.
Jak může v tomto hledání pomoci kněz? Je zjištěno, že i ten největší odborník
na duchovní život je obvykle bezradný, má-li poradit sám sobě. Potřebujeme
slyšet názor druhého člověka. U kněze je jisté, že si naše problémy nechá pro
sebe, že nám poradí z pohledu hlubšího, než je světská psychologie a že je
pravděpodobně v řešení podobných otázek zkušenější než jiní lidé.
Svatá zpověď je zkrátka „svátost smíření“. Otvírá nás Bohu, který je štěstím
našeho života a upravuje náš postoj k němu i k lidem.
Víra v Boha je berlička, ale raději se do nebe dobelhat, než tam vůbec nedojít. ☺

Příprava ke svaté zpovědi po letech
Starosti jsou neřešitelné – na rozdíl od skutečných problémů. ☺
Pomůckou pro zamyšlení při přípravě na svátost smíření mohou být tyto body:
• počítal jsem ve svém životě s Bohem? (pravidelná modlitba)
• prožíval jsem správně neděli? (neúčast na bohoslužbách, práce v neděli)
• jaké vztahy jsem měl s rodiči? (dokud žili)
• vychovával jsem křesťansky své děti?
• ublížil jsem někomu (potrat), pomáhal jsem vždy druhým, poškozoval jsem si
zdraví? (kouření, alkohol, drogy)

• byl jsem nevěrný v manželství, nežiji v partnerství církví neuznaném, nepřispěl jsem k rozpadu cizího manželství, co čtu a na co se dívám v televizi, nevedu nemravné řeči?
• kradl jsem? (i ze společného)
• ublížil jsem lží, pomluvou, podváděl jsem?
∗ v případě církevně neplatného manželství je třeba před svatou zpovědí kontaktovat kněze a domluvit se, jak je možné své manželství dát do pořádku
P. Leo Zerhau

Kající procesí
Prvním vrcholem lidových misií je kající procesí. Bývá zvykem, že při lidových misiích se mají lidé zamyslet nad tím, co kazí kvalitu jejich života. To, co
se na první pohled může zdát jako nejhorší, nemusí být zlé. Skutečným zlem
jsou hříchy – např. nenávist, neodpuštění, msta, nedodržení slibu, zanedbávání
vztahu k nejbližším, narušování rodinného pokoje, neláska mezi lidmi, sobectví
a chamtivost... Po pravdě jistě musíme přiznat, že i my jsme svými hříchy přispěli k šíření zla ve světě. Rostoucí zlo přináší své „ovoce“. Kde se člověk vědomě nezřekne zla, nezaujme postoj kajícnosti a nesnaží se odčinit to, co způsobil, tam se zlo stále rozrůstá. Při lidových misiích by se aspoň někteří měli
vědomě rozhodnout, že přetnou tento řetězec zla a znovu vezmou věci za správný konec. Budeme odprošovat jménem svým i jménem těch, kteří už nejsou mezi živými, anebo se z různých důvodů průvodu nezúčastní. I oni přispěli svým
podílem a svým hříchem. Nastávající šero znázorňuje tmu hříchu, která se vkrádá do tohoto světa. Při kajícím procesí půjdeme od kostela průvodem k jednomu
z křížů a budeme u něj odprošovat za hříchy, které se udály od posledních lidových misií (a to už je pěkných pár desítek let).
Přineste si s sebou, prosím, svíce a pochodně. Během cesty se budou zpívat
starobylé kající žalmy z Bible.
P. Milan Plíšek

Týkají se misie jen Afriky?
Co to jsou misie?
Když se řekne misie, vybaví se nám snad exotika dalekých krajin, palmy,
černoši a indiáni. A přitom jsou misie něco, co se týká celé Církve.
Latinské slovo „missio“ znamená „poslání“. Ježíš Kristus, Bůh, který se
stává člověkem (od tohoto významného okamžiku dějin, jeho narození, počítáme náš letopočet), dává na kříži svůj život za naše hříchy, třetí den vstává svou
božskou mocí z hrobu a otevírá i nám cestu k věčnému životu v Božím přátelství. A nám, kteří jsme toto přátelství přijali (to se děje ve svátosti křtu), dává
poslání (missio) přispívat k jeho šíření.
Máte někoho, kdo Vám důvěřuje, kdo s vámi počítá? Zcela jistě je jím Bůh.
Nabídl nám své odpuštění a své přátelství a posílá nás, abychom je šířili dál…
Každý má své místo v jeho plánu lásky, i ten, kdo jej ještě nezná…
P. Pavel Zahradníček
Pro zasmání z misií v Africe:
Představený misionářského řádu se loučí se skupinkou mladých kněží. Mají jít do pralesa a nést víru domorodcům,
u nichž se předpokládá kanibalismus.
„A jedno si dobře pamatujte,“ říká otec generál na konci své
promluvy, „žádné unáhlené jednání! Nechci mít v řádu mučedníky, po kterých nezůstanou žádné ostatky!“
Jednoho je třeba: aby hříšník pootevřel aspoň trochu dveře svého srdce
prameni Božího milosrdenství a ostatní už doplní Bůh. Ale nešťastná je duše, která Božímu milosrdenství zamkla dveře dokonce v poslední hodině.
sv. Faustyna Kowalská

Když nemáte cíl, máte v cestě mnohem více překážek. ☺

Zamířit k cíli – humorně i vážně o smyslu lidových misií
,,Dědečku, zajdi do obchodu a kup tam rohlíky a mléko,“ říká babička
a podává mu peněženku se slovy: ,,Nezapomeň, že máš koupit dvě věci - rohlíky
a mléko!“ Za půl hodiny se dědeček vrací a v ruce třímá kartáček na zuby. Babička se zlobí, jak je zapomnětlivý: ,,Vždyť jsem ti říkala, že máš koupit dvě věci. Jak to, žes nekoupil taky zubní pastu?"
Nechci se tímto vtipem dotknout žádného ze starších ani z mladších lidí, kteří trpí nemocí, při níž sice nic nebolí, ale člověk se mnoho nachodí. I já sám zapomínám… Čím větší shon, tím víc se zapomíná. A protože se kolem nás spěchá stále usilovněji, nedivím se té hrozné zapomnětlivosti i v nejdůležitějších
věcech. Lidé zapomenou, kam vlastně jdou. Nemají čas myslet na to, zda má
život nějaký cíl. Jsou jako ty děti, které se po cestě do školky zastaví u každého
kvítečku, a maminka je musí pořád pohánět, aby tam vůbec došly. Je proto potřeba si stále připomínat, kam že máme dojít, kde že je náš životní cíl, abychom
se nenechali zlákat krásou květin na cestě nebo dokonce reklamních panelů podél ní a neztroskotali u nich.
Je potřeba si stále připomínat, že široké a pohodlné cesty vedou k cíli, který
Pán Ježíš nazývá záhubou. Je potřeba udělat něco proti té hrozné životní skleróze. Když se zapomene na cíl života, ztratí se i jeho smysl, nezná se pak ani jeho
cena. Až příliš se to podobá tomu, co tak často vidíme a sledujeme kolem sebe.
Prakticky se to projevuje tím, že rodiče zapomenou, jak při křtu svých dětí
slibovali křesťanskou výchovu. Manželé zapomenou na svou první lásku i na to,
jak slibovali, že spolu ponesou všechno dobré i zlé a při prvních nesnázích mají
chuť jít tou pohodlnější cestou. Mladí zapomenou na to, k čemu je vedli rodiče,
někdy dokonce úplně zapomenou, že by jim měli vrátit jejich péči. Lidé zapomenou na kostel, na přikázání, na své svědomí, na svou lidskost.
Jednou z možností, v katolické církvi osvědčených, jsou lidové misie. Do
farnosti jsou posláni kazatelé, aby všem připomněli právě smysl a cíl jejich života a cenu, kterou mají před Bohem. Jak pěkně říká otec Marek Dunda, který
je už vedl na více místech, misie jsou na to, abychom se všichni přiblížili
k Bohu. Ti, kteří ho znají, aby ho poznali ještě více a ti, kteří jsou zatím daleko,
aby po nich byli aspoň o trochu blíž. Proto jsou misie příležitostí pro každého.
Prosím všechny, kterým záleží na misiích, aby se za jejich úspěch modlili.
Mons. Jan Peňáz
Hory nás nutí říkat věci na rovinu. ☺

Stručné představení misionářů
Tak kdo to k nám přijede? To je asi otázka mnohých z vás. Když
přijde někdo nový, je slušné se představit. Tedy, misijní tým
dalších spolupracovníků povedou kněží a jáhni:

• Ladislav Kinc (56), trvalý jáhen v Rovečném. Bude mít stavovské

a další promluvy. Připraven povzbudit manžele a rodiče. Na požádání
navštíví v rodinách (mobil 606 948 970; e-mail kinc@biskupstvi.cz).
• P. Marek Dunda (47) – Vranov n/D, moderátor týmu, farář
ve Vranově, Lančově, Štítarech, Olbramkostele a Vratěníně. Koordinátor lidových
misií, má na starost akce pro mládež, zpovídání, celou organizaci, včetně dlouhodobé
přípravy misií (mobil 731 402 742; e-mail marek@fatym.com).
• P. Milan Plíšek (47) – Vranov n/D, víceděkan děkanství vranovského a znojemského, farář ve Starém Petříně, Šafově, Stálkách, Korolupech, Lubnici, Chvalaticích
a Bítově. Má na starost akce pro děti, katecheze ve školách, návštěvy nemocných,
vdov a vdovců spojené s udělováním svátostí, zpovídání (mobil 723 693 455; e-mail
mipli@seznam.cz).
• P. Jan Richter, zvaný o. Nik (44) – kaplan ve Vranově nad Dyjí. Žehnání domů,
přednášky ve školách, akce pro děti, zpovídání, ochoten poradit v oblasti sekt (mobil
731 402 743; e-mail richterjan@seznam.cz).
• František Řezníček (63) – jáhen ve Vranově nad Dyjí. Žehnání domů, asistence
při bohoslužbách, ochoten navštívit ty, kdo mají zájem o rozhovor na jakékoliv téma
(mobil 608 729 962; e-mail frantisekreznicek@email.cz).

FATYM – co to je?
FATYM je zkratka ze slov farní tým. Farní týmy (Vranov
n/D a Přímětice) mají na starosti dohromady celkem 24
farností v pásu 55 x 15 km převážně podél hranice
s Rakouskem na západ i na východ od Znojma. Kromě 7 kněží a jáhna patří do
farních týmů ještě pastorační asistenti a několik děvčat – katechetek. Kromě
duchovní správy ve svěřených farnostech se staráme o provoz centra pro mládež
ve Vranově nad Dyjí, pobyty pro děti a mládež na dalších našich farách, exercicie pro mládež i dospělé, Tiskový apoštolát FATYMu A.M.I.M.S. – tiskneme
brožurky, které potom za příspěvek na tisk nabízíme (některé vezmeme i na misie do Loučné n.D.…), projekt internetové knihovny křesťanské literatury
www.knihovna.net. a internetovou televizi www.TV – MIS.cz. Podílíme se na
vydávání časopisu pro novou evangelizaci Milujte se! – více na www.milujte.se.
Další informace o FATYMu je možno najít na internetové adrese
www.fatym.com.
P. Marek Dunda

Trocha humoru:
Čtyřletý Pepíček se vrací
v autě s rodiči ze křtu svého
malého bratříčka a bez
přestání pláče. ,,Co se děje,
Pepíčku?“ ptá se matka.
Pepíček odpoví: ,,Ten pán
říkal, že doufá, že naše
děťátko vyroste
v dobré křesťanské rodině.
Ale já chci,
aby zůstalo s námi.“
***
Mánička: ,,Je pravda,
že člověk je prach
a v prach se obrátí?“
Hurvínek: ,,Říká se to.“
Mánička: ,,No, tak to
ti tady pod postelí
někdo umřel.“
***

Adam s Evou bloumají
po ráji. Tu Eva vzdychne:
,,Adame, máš mě rád?“
Adam zabručí:
,,A koho jiného bych měl
mít rád?“

Synek se ptá svého otce:
,,Tati, jak jsme přišli
na svět?“ ,,Bůh stvořil
Adama a Evu. Ti měli
děti, jejich děti měly
další děti, a tak to šlo
dál až do dneška.“ Syn
se však rozhodne jít
i za svou matkou, aby měl
jistotu. Ta mu však povídá:
,,Nejprve byly na zemi
opice,ty se postupně
vyvíjely, dokud z nich
nebyli lidé.“ Syn tedy
přijde rozlícený do kuchyně
s tím, že mu otec evidentně
lhal. ,,Ale kdepak…“
,,Tvá matka mluvila jen
o své části rodiny.“
***

Had v ráji přemlouvá Evu:
,,Evo, vezmi si jablko,
poznáš rozdíl mezi
dobrým a zlým.“
Eva: ,,Nevezmu.“
Had: ,, Vezmi si jablko,
budeš jako Bůh.“
Eva: ,,Nevezmu.“
Had si odevzdaně
povzdechne: ,,…a nejsou
v něm žádné kalorie…“

Ráno po svatbě v Káni
Galilejské… Hosté se
pomalu probouzejí,
většina z nich
se drží za hlavu a sténá.
Jeden zvláště ,,přejásaný
a přepitý“ muž prosí:
,,Já mám takovou žízeň!
Skočte někdo pro vodu…“
Ježíš se zvedne, že tedy
půjde, když vtom
všichni svorně vykřiknou:
,,NE! Ty už ne…“
***

Pan farář potká chlapíka
ze své obce, který tu
a tam pije přes míru.
„Potěšilo mě, že jsem vás
včera zase jednou viděl
na večerní mši.“
Muž udiveně odpoví:
„Takže v kostele
jsem byl taky?“
***

Tento zpravodaj k lidovým misiím vydala pro vlastní potřebu v lednu L.P. 2016 Římskokatolická
farnost Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Sobotín, vedená farářem P. Milanem Palkovičem
(mobil 737 467 733, e-mail m.palkovic@seznam.cz). Vydáno ve spolupráci s FATYMem Vranov
nad Dyjí a Přímětice při příležitosti lidových misií od 31. 1. do 6. 2. 2016. Distribuováno do všech
domácností ve farnosti.
Neprodejné!
☺ aforismy Pavla Kosorina

