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K ZAMYŠLENÍ: BOŢSKÉ SRDCE
V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik osamocenosti a
beznaděje, potřebují naléhavě ţeny, muţi i děti poznat Boţí srdce.
To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a které uzdravuje.
Toto srdce není naplněno nedŧvěrou, touhou po pomstě,
předsudky ani nenávistí. Toto srdce touţí jen po jediném: lásku
rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, kdyţ
vidí lidské utrpení, a kdyţ vidí lidskou nedŧvěru svěřit se Boţímu
srdci, které chce rozdávat útěchu, naději a odvahu.
Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti,
symbolem lidskosti, vztahŧ, symbolem lásky… Kdyby svět
zapomněl na „srdce“, zavládla by v něm jen vŧle a rozum. Tak by
se svět stal chladným a krutým.
Proto přišel Boţí Syn na zem, aby ukázal, ţe Bŧh je láska a ţe má
své srdce otevřené pro kaţdého člověka.
Je pro nás útěchou a oporou, ţe nad kaţdým člověkem bdí Boţí
srdce, které má nekonečnou lásku i moc a říká: „Miloval jsem tě
odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce“ (Jer 31,3).
U člověka vyjadřuje srdce jeho celkový charakter. Bŧh se nedívá
na to, co pokládají za hlavní lidé. „Člověk se dívá jen na to, co má
před očima. Hospodin však hledí na srdce“ (1Sam 16,7). Protoţe
srdce je výchozím bodem veškerého lidského jednání, myšlení a
cítění, zaslíbil Bŧh: „Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a
dám vám srdce z masa“ (Ez 36,26).
Svatý Petr napsal, ţe křesťan je ten, kdo miluje “z čistého srdce“.
Ale o jakém srdci je řeč? O srdci novém! Člověk uţ kdysi o nové
srdce prosil: „Stvoř mi čisté srdce Boţe“ (Ţl 51,12); a sám Bŧh dar
nového srdce slíbil: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vloţím
nového ducha“ (Ez 36,26). Nové srdce bylo stvořeno v kaţdém
pokřtěném člověku. Jen ho musíme přimět, aby tlouklo, musíme ho
trénovat.

Zdroj: www.vira.cz

SVĚTEC MĚSÍCE
Dnes se seznámíme s patrony Evropy a všech slovanských národŧ
- Cyrilem a Metodějem.

Cyril, vlastním jménem Konstantin, který vlastní jméno Cyril
přijal aţ později v klášteře, a Metoděj ovládali slovanskou řeč
a byli vysláni byzanským císařem kolem roku 860 k Černému
moři, aby hlásali křesťanství mezi Slovany. Oba mniši nalezli
na své misijní cestě ostatky papeţe Klimenta I. a později je
přinesli do Říma. Roku 862 poslal císař Michal III. oba bratry
na Moravu, neboť kníţe Rostislav prosil o kněze mluvící
slovansky. Na území Velké Moravy došli roku 863. Jako první
věc zavedli Cyril s Metodějem slovanský jazyk do bohosluţby.
Cyril k tomu dokonce vytvořil i vlastní písmo („glagolice“),
které kodifikovalo staroslověnský jazyk. Proto oba bratři patří
k zakladatelŧm slovanského písemnictví. Cyril sám přeloţil
do staroslověnštiny evangelia, apoštolář, misál a ţaltář a
napsal ke čtyřem evangeliím předmluvu, tzv. Proglas. V tomto
díle pokračoval i Metoděj, který do staroslověnštiny přeloţil
ţivotopisy církevních otcŧ a zaloţil překladatelskou školu,
která roku 883 za dobu asi 8 měsícŧ přeloţila celou Bibli
kromě knih Makabejských. Po několikaleté misijní činnosti
na Moravě odcestovali bratři do Říma a přinesli papeţi
Hadriánovi II. ostatky papeţe Klimenta. Od Hadriána dostali
příslib, ţe bude slovanská řeč uznána za liturgickou.
Za svého pobytu v Římě onemocněl Cyril a vstoupil do
kláštera. Po padesáti dnech podlehl svému těţkému utrpení a
14. února 869 zemřel.
Metoděj byl Hadriánem II. jmenován arcibiskupem Panonie
(dnešní východní Rakousko, západní Maďarsko a Morava).
Salcburský arcibiskup však pokládal toto území za své misijní
pole a dal Metoděje na dva a pŧl roku uvěznit. Papeţ Jan VIII.

jej roku 873 vysvobodil, potvrdil ho v úřadě arcibiskupa a
potvrdil mu slovanský církevní
jazyk, ale s jistým omezením.
Metoděj zemřel 6. dubna 885.
V době Metodějovy smrti bylo
v jeho arcidiecézi asi 200 kněţí,
jáhnŧ a podjáhnŧ. Tito byli vyhnáni
a uchýlili se většinou do Bulharska,
Chorvatska, Polska a do Čech.
Po jeho smrti zakázal papeţ
Štěpán VI. roku 896 pouţívat
slovanský jazyk při bohosluţbě.
Cyril a Metoděj jsou znázorňováni
rozmanitě. Skoro vţdy jsou tito
věrozvěsti znázorňováni jako
biskupové, jednou v západním ornátě, jindy v ornátě
východních biskupŧ. Pravděpodobně nejstarší znázornění
nalezneme v kostele sv. Klimenta v Římě. Fresky pocházejí
z 9. Století a vznikly snad hned po smrti Cyrila s Metodějem.

PŘÍPRAVNÁ MODLITBA K JUBILEU V ROCE 2013
Boţe, tys poslal našim předkŧm
svaté Cyrila a Metoděje,
aby jim hlásali evangelium
slovanským jazykem.
Dej, ať i my přijímáme s radostí
tvé poselství,
řídíme se jím ve svém ţivotě
a na jejich přímluvu ať jsme všichni
spojeni v jednotě víry a lásky.
Amen.

STALO SE V MĚSÍCI ČERVNU
ŠTRAMBERSKÁ POUŤ
Dne 5. 6. 2011 proběhla jiţ tradiční Štramberská pouť. Tuto
neděli byly v naší farnosti dvě mše: v 7:00 celebrována otcem
Františkem a v 10:00 celebrována otcem Václavem
Altrichterem. Celá dopolední mše byla doprovázena zpěvem
místního farního sboru. V 14:30 proběhlo pásmo písní a textŧ
- sv. Tarsicius v podání Dětské scholy, které sklidilo velký
úspěch, a poté svaté poţehnání.

POUŤ V ZÁVIŠICÍCH
V úterý 5. 7. 2011 se v Závišicích uskuteční jiţ tradiční pouť.
Začátek mše je v 10:30 a bude celebrována otcem Josefem
Říhou, děkanem z Kroměříţe.

SKAUTSKÉ TÁBORY
Dne 4. 7. 2011 bude zahájen skautský dívčí tábor – tábor
Tisíce a jedné noci. Děvčata budou tábořit u obce Drţková
v malebné krajině Hostýnských vrchŧ. Dívky se vrátí domŧ
17. 7. 2011. Více informací o tomto táboře naleznete
na www.minehawa.skauting.cz
Dne 16. 7. 2011 zahájí chlapci své táboření ve Velkých
Karlovicích. Tábořiště opustí aţ 26. 7. 2011. Více informací
na rytiri.skauting.cz
Všem dětem přejeme příjemné táboření.

PRÁZDNINOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA

AKCE V MĚSÍCI ČERVENCI
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE
V neděli dne 3. 7. 2011 v 11:00 se v kapli Boţského Srdce
Páně na Prchalově uskuteční poutní mše svatá u příleţitosti
75. výročí posvěcení kaple.

V Exercičním domě v Českém Těšíně se uskuteční duchovní
obnova na téma „vnitřní uzdravení“, kterou povede otec Adam
Rucki. Začátek je 25. července 2011 v 11.00 mší svatou
v kapli exercičního domu, ukončení je 28. července 2011
po obědě.

ZÁPIS Z FARNÍ RADY
• Vojtěch Monsport se z osobních dŧvodŧ vzdal členství
ve Farní radě. Jako jeho nástupkyně byla navrţena Mgr.
Pavla Jurková.
• Regionální rada Moravskoslezska nám neuznala jako
vícenáklady provedení nové elektroinstalace při revitalizaci
kostela sv. Kateřiny. Farnost si toto zajistí svépomocí.
• Farní rada byla informována o připravovaných ţádostech
na restaurování kazatelny z kostela sv. Kateřiny. Podat
ţádost na opravu hlavního oltáře v kostele sv. Kateřiny nejde,
protoţe není zapsán na seznamu movitých kulturních
památek.
• Bylo nutné uzavřít smlouvu na archeologický prŧzkum
podlahy v kostele sv. Kateřiny. Dohoda o provedení práce
byla uzavřena na částku max. 80 000 Kč s tím, ţe farníci se
budou podílet na výkopových pracích, aby se finanční
náklady minimalizovaly.
• Byla uskutečněna výměna bočních dveří do kostela a dvou
dveří do sakristie. Dotace ve výši 90 000 Kč z Ministerstva
kultury v rámci Programu regenerace bude připsána na účet
farnosti na podzim.
• Farní rada rozhodla o prodeji starých mříţí z kostela.

POUČNÝ PŘÍBĚH
SÍLA MYŠLENKY
Na jedné tmavé a opuštěné silnici zastavilo auto s proraţenou
pneumatikou. Řidič vystoupil, aby auto opravil, ale nenašel
zvedák. Propadl zoufalství, ale vtom zahlédl v dálce světélko
– byl to statek. Vydal se tím směrem a přitom v duchu
přemýšlel: „A co kdyţ mi nikdo nepřijde otevřít? A co kdyţ
nemají zvedák na auto? A co kdyţ mi sedlák nebude chtít ten
zvedák pŧjčit, i kdyţ ho má?“ S kaţdou další úzkostlivou
otázkou rostlo jeho pobouření. Kdyţ konečně dorazil
ke statku a vesničan mu otevřel, byl tak rozčílený, ţe ho ani
nepustil ke slovu a zakřičel na něj: „Tak si ten svŧj pitomej
zvedák nech!“
Jak vidíme, síla myšlenky mŧţe být opravdu obrovská a
dokáţe s člověkem pěkně zamávat i kvŧli naprosté
malichernosti.

NEHODA
Jedna mladá ţena jela autem z práce. Řídila velmi opatrně,
protoţe měla zbrusu nové auto, koupila si ho teprve den
předtím. Její manţel na ten model dlouho šetřil.
Na přeplněné křiţovatce na okamţik zaváhala a narazila
blatníkem do nárazníku jiného auta. Strašně se rozplakala.
Jak jen takovou škodu vysvětlí manţelovi?
Druhý řidič ji sice shovívavě vyslechl, ale trval na tom, ţe je
třeba sepsat pojistnou událost. Ţena začala hledat dokumenty
ve velké tašce. Vypadl z ní jakýsi lístek. Rozhodnými tahy
muţského písma na něm stálo: „V případě nehody si pamatuj,
ţe miluji tebe, ne auto.“

BIBLICKÝ SLOVNÍK
AMEN
Hebrejsky amen znamená jistě. Ve Starém zákoně se tento
výraz uţívá jako stvrzení platnosti přísahy i s jejími dŧsledky.
Rovněţ toto slovo představovalo odpověď na slova
poţehnání.
V době novozákonní se tento výraz běţně vyslovuje na konci
modliteb nebo chvalozpěvŧ a je přirozenou odezvou věřících
při veřejných bohosluţbách.
Kristus své výroky často uváděl: „Amen, pravím Vám.“ Coţ
bylo typické pouze pro něho. Apoštolové svou řeč nikdy takto
neuváděli. Jeţíšovým slovŧm to dodávalo jasnou autoritu
Mesiáše.

EXKOMUNIKACE
Exkomunikace znamená vyloučení člověka z církve pro váţný
přečin. Jde o poslední krok, kdy nepomohlo soukromé
napomenutí, napomenutí v přítomnosti svědkŧ a nakonec se
provinilcem zabývá celá církev prostřednictvím svých
zvolených zástupcŧ. Pokud hříšník stále nechce činit pokání,
následuje exkomunikace.
Exkomunikace znamená přerušení přátelských stykŧ
s hříšníkem, přičemţ je stále třeba modlit se za jeho návrat.

S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE
Bertík vběhne do kuchyně: „Mami, to zrcadlo v předsíni se
mohlo rozbít na padesát kusŧ.“
„To je dobře, ţe se nerozbilo.“
„Ono se, mami, rozbilo jenom na tři…“
Přijde pán k holiči a na hlavě má jenom tři vlasy.
„Jeden mi učešte vlevo, druhý vpravo a třetí dozadu!“
Holič opatrně češe a najednou jeden vlas neopatrností
vytrhne. Pán na to nerudně: „No co se dá dělat. Jeden mi
učešte vpravo a jeden vlevo!“
Holič s ještě větší opatrností češe dál a najednou rup – další
vlas je venku.
„Uţ toho česání nechejte,“ rozčílí se pán, „já raději zŧstanu
rozcuchaný!“
Babička na prohlídce u lékaře.
„Není to nic zlého,“ povídá pán doktor, „jste jenom trochu
chudokrevná. Předepíši vám ţelezo.“
„Ţelezo? I propána, pane doktore, vţdyť já sotva rozţvýkám
krajíc chleba.“
„Vlak má zpoţdění uţ více neţ pŧl hodiny,“ stěţuje si cestující
u výpravčího.
„Buďte klidný, pane, jízdenka platí i zítra.“
„Viděl jsem běţet zajíce a měl na zádech batoh.“
„To já jsem viděl zajíce letět!“
„A taky měl na zádech batoh?“
„Ne, orla.“

PŦLROČNÍ SOUTĚŢ
2. KOLO
Kaţdá věta vypovídá vţdy o některém světci či světici.
Správné odpovědi zasílejte na email
jankamonsportova@seznam.cz nebo předejte osobně Janě
Monsportové do konce měsíce července. Tento měsíc
mŧţete výjimečně předávat i odpovědi z červnového
zpravodaje.
Je patronkou Slezska a ostravsko – opavské diecéze.
Vlastním jménem Edita Steinová.
Aby uvěřil, chtěl vloţit ruku do Kristovy rány v boku.
Je patronkou hudby a hudebníkŧ, protoţe údajně v den
své svatby zpívala ve svém srdci chválu Bohu. Bývá
zobrazena s loutnou a rŧţemi.
5. Ţila v 17. století, vídala Kristovu tvář a šířila úctu
k Nejsvětějšímu Srdci Jeţíšovu.
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Nejsvětější Srdce Jeţíšovo
18:30
Neposkvrněné srdce Panny Marie 18:30
sv. Tomáš – 14. v mezidobí
8:45
sv. Prokop
7:00
sv. Cyril a Metoděj
8:45
sv. Marie Gorettiová
7:00
sv. Wililbald
7:00
sv. Kilián
18:30
sv. Veronika Giulianiová
18:30
sv. Libuše – 15. v mezidobí
8:45
sv. Benedikt
7:00
sv. Jan Qualbert
7:00
sv. Jindřich
18:30
bl. Hroznata / sv. Kamil de Lellis
7:00
sv. Bonaventura
18:30
Panna Maria Karmelská
18:30
sv. Česlav a Hyacint – 16. v mezidobí 8:45
sv. Emilián
7:00
sv. Makrina
7:00
sv. Eliáš
18:30
sv. Vavřinec z Brindisi
7:00
sv. Marie Magdaléna
18:30
sv. Brigita
18:30
sv. Kristina - 17. v mezidobí
8:45
sv. Jakub Starší
7:00
sv. Jáchym a Anna
7:00
sv. Gorazd a druhové
18:30
sv. Nazarius a Celsus
7:00
sv. Marta
18:30
sv. Petr Chryzolog
18:30
sv. Ignác z Loyoly-18. v mezidobí 8:45

