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SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE – KRISTOVO KNĚŽSTVÍ
A VŠEOBECNÉ KNĚŽSTVÍ
(KKC 1136-1144, YOUCAT 179)
jednom království vyhlásili
zvláštní ples. Kdo se na
něm bude nejvíce podobat
králi, bude moci zůstat v jeho paláci tak
dlouho, jak si bude přát.
Zájem lidu byl veliký. Všichni začali shánět
šaty, vytvářet masky a
zdobit
se
šperky,
o kterých věděli, že je král
používá.

V

Přišel slavnostní večer a sál byl plný hostí,
kteří se podobali jako vejce vejci. Měli na sobě královské šaty, masky, šperky a pohybovali se vznešeně po parketu.
Mezi nimi se proplétal i nenápadný
sluha. Tu otevřel dveře, tu podal pokrm,
dolil číši, vždy se uklonil a hezky
pozdravil. Přestože byl milý a uctivý,
mnozí na něj pohlíželi s nelibostí, neboť
i on se nápadně podobal králi.

V jednu chvíli mu vyklouzl tác a
jídlo s pitím skončilo na zemi. Všichni
okolo ucouvli a pohoršeně se na něj obořili: „Co tu chce to nemehlo? Měli by ho
vyvést!“
Jeden z hostí se však
nad sluhou slitoval a pomohl mu se sbíráním rozsypaného jídla.
Jak tak přiklekl a uklízel, zaslechl najednou hlas,
který patřil samotnému králi. „Myslím, že jsem konečně našel někoho, kdo se
mi skutečně podobá. Kdo
se nepřišel jen bavit, užívat
či předvádět, ale je také
ochotný se sklonit a sloužit.
Jestli chceš, budeme přáteli. Můžeš zde zůstat a být mým hostem
jak dlouho se ti zlíbí.“
Když se bavíme o liturgii, můžeme
si ji představit jako nádhernou slavnost,
na kterou Bůh zve každého člověka. A
při této slavnosti má jediné přání. Aby se
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lidé podobali jeho synu Ježíši. Ne účesem, oblečením nebo řečí. Mají se mu
podobat svým srdcem (smýšlením a jednáním).
Ježíš se při mši obětuje a slouží. Ač
to přímo nevidíme (ale prožíváme to skrze symboly) každému chce umýt nohy,
uzdravit srdce, dát naději, každého z nás
touží osobně pohladit a políbit (ve svatém přijímání).
A má radost ze všech, kdo na to
myslí a chtějí mu pomoci s touto slavností...

Myslet na to, že mám na druhé pohlédnout s takovou láskou, s jakou by na
ně pohlédl Kristus, kdyby stál na mém
místě.
Dát Ježíšovi své oči, ústa, ruce a
hlavně srdce. To je zapojení do liturgie.
Chtěj být jako Ježíš a Ježíš tě promění.
Na závěr si máme ještě připomenout, že v kostele nejsme sami.
Jsou tu s námi svatí, Panna Maria,
naši zemřelí, na které vzpomínáme
a za které se modlíme.
Můžeme si to představit tak, že náš
kostel je jen jedním malým pokojíkem
nesmírně velikého zářícího paláce, kde
se slaví Kristovo vítězství nad hříchem a
smrtí a my jsme součástí této nádherné
vznešené slavnosti.
Všude kolem nás jsou tisíce dalších
pokojů - chrámů, kde lidé nacházejí odpuštění, uzdravení a sílu pro každodenní
život. (kde se pohřbívá hřích a rodí svatost)
Mše svatá je nekonečná nádherná
slavnost, která spojuje všechny křesťany
na zemi i na nebi. To je krása co?
Buďme Bohu vděční za pozvání na
tuto slávu, a radujme se s ním. Amen.

Aby se to podařilo, vyžaduje to od
nás dvě důležité věci.
Zaprvé že se budeme snažit, abychom ve mši poznali Krista Krále, který
je skryt nejen v tajemství Eucharistie,
Božím slově, v osobě kněze ale také třeba v našem sousedovi či ve mně samotném!
A za druhé ve mši nejde jen o to si
to odstát, splnit nějakou společenskou
či náboženskou povinnost. Mši svatou
přicházím společně s Kristem, s knězem
a Božím lidem odsloužit. Tím že se do ní
zapojím, že do ní vložím to nejlepší, co
v sobě mám...
Co pro to konkrétně udělat? Stačí
úsměv, s chutí se zapojit do zpěvu či
modliteb, upřímně stisknout ruku při
pozdravení pokoje.

Jan Plodr
(připravil o. Alvaréz OP)

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
PŘEDÁVÁNÍ BOŽÍHO ZJEVENÍ
ísmo svaté má svoje dějiny tradic, ale zásadně je docela uchopitelné, že zapsané slovo se dá nějak neporušené uchovat a předávat. Jak je to

ale s ústním podáním, které není takto
„kodifikované“? Jak se můžeme s jistotou dovědět, co říkal Kristus apoštolům,
když to není v Písmu svatém?

P
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Jednak je to ústní vyučování.
Apoštolové vyučili své nástupce nejen v
tom, co už bylo zapsáno, ale předali jim i
to, v čem je sám Kristus vyučil, podle
toho, jak si to uchovali. Zdá se, že mnohé se dozvěděli také od Matky Boží, patrně v době po nanebevstoupení Páně.
Mnoho z toho bylo ale vzápětí písemně
zaznamenáno. Proto se spisy církevních otců – mnohdy ještě
pamětníků apoštolů a jejich přímých žáků – těší takové vážnosti.
Další způsob, jak předat
Boží zjevení mimo to, co je zapsáno v Písmu svatém, jsou křesťanské
obřady. Ony totiž vyjadřují víru Církve
bez ohledu na to, zda je přímo obsažena
v Písmu svatém nebo ne. Už tím, že Církev slaví mši svatou, vyjadřuje svou víru
v oběť Nového zákona. Slavením svátostí vyjadřuje svou víru o nich – že pocházejí od Krista a z jeho ustanovení.
Související způsob předávání víry
jsou tzv. symboly víry, totiž „Vyznání
víry“. Je to stručný souhrn základních
pravd pocházející od apoštolů, který Církev dále upřesňovala kvůli dobovým
omylům a v závislosti na rozvoji chápání
Božího zjevení. Často užívané je apoštolské vyznání víry, které se používá při
společných modlitbách a při udělování
některých svátostí. Nejznámější a dodnes
používaný
symbol
je
Nicejskocařihradské vyznání víry, které se recituje při mši svaté o nedělích a slavnostech
(oproti apoštolskému vyznání rozšířené
především o zdůraznění Kristova božství).
Dalším způsobem, jak se předává
víra přijatá od Krista přes apoštoly, je
učení papežů a církevních koncilů. V
dějinách Církve se muselo – především
na církevních sněmech – koncilech –

často reagovat na vážné omyly ve věcech
víry a tím zároveň mnohé hlouběji promýšlet a lépe poznávat a přesněji definovat – jak o tom svědčí zmíněné Nicejskocařihradské vyznání víry. Takových všeobecných koncilů bylo v dějinách církve
od Prvního niceského až po Druhý vatikánský 21. Příkladem předání Bohem
zjevené pravdy víry skrze učení
papežů a nezapsané v Písmu svatém je pravda o neposkvrněném
početí Panny Marie. Papež blahoslavený Pius IX. ji v roce 1854
definoval a představil jako závaznou pravdu víry obsaženou v
Božím zjevení.
Jako poslední způsob předávání
Božího zjevení mimo Písmo svaté
zmiňme spisy církevních otců a církevní památky. Církevní otcové jsou ti,
kteří svými spisy velmi přispěli k poznání Božího zjevení a které sama Církev
takto přijala a ctí. Nutným předpokladem
je jejich pravověrnost a učenost, svatost
života a starobylost. V západní části
Církve jsou z církevních otců jako církevní učitelé uznáváni svatý Ambrož (†
397), svatý Jeroným († 420), svatý Augustin († 430) a svatý papež Řehoř Veliký († 604).
Ve východní části církve to jsou
svatý Atanáš († 373), svatý Bazil (†
379), svatý Řehoř Naziánský († 389) a
svatý Jan Zlatoústý († 407). V církevních
památkách, zvlášť starobylých, nalézáme
poměrně četná a jasná svědectví o obsahu víry, ať už se jedná o umělecké předměty, ale především o posvátné stavby,
sochy, obrazy, mince, nápisy, a to zvlášť
v Římských katakombách.
fr. Cyprián Suchánek OP
Res Claritatis MONITOR č. 22/2012
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SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
Petr Mučedník - Veronský
Obraz sv. Petra Veronského najdeme v kostele sv. Kříže v první kapli na
levé straně, kde v posledních letech stává
v době vánoční betlém. Dnes je oltář zahalen modrým plátnem – obraz je právě
restaurován. Předkládáme původní obraz.
Petr Mučedník, který je nazýván podle svého
rodného města také
Petr Veronský, patří
k lidovým světcům
severní Itálie. Dokazuje to mnoho
patronátů i rozsáhlá
tradice kolem jeho
osoby. V dominikánském řádě platí za velkého kazatele a
za obzvlášť hodného úcty.
Petr přišel na svět kolem r. 1205 ve
Veroně jako syn rodičů, kteří by li příslušníky albigenské sekty. Dítě bylo
ovšem vychováno katolicky. Ve věku 16
let vstoupil Petr v Bologni do dominikánského řádu, jehož zakladatele Dominika možná poznal ještě osobně. Za svého řeholního života zastával vysoké úřady. Mezi jiným byl převorem v Comu a
v Piacenze a papežským vyslancem.

Kromě toho působil Petr Mučedník nanejvýš úspěšně jako kazatel v severní a
střední Itálii. Kolem jeho osoby se prý
děly četné zázraky, lidé ho zahrnovali
láskou a úctou.
A přece všichni nebyli Petrovi nakloněni. 6. dubna 1252 byl na misijní
cestě ve Farze v blízkosti Milána přepaden najatými vrahy a probodán. Pachatelé byli pravděpodobně posláni bludaři,
kteří záviděli Petrovi jeho úspěchy. Tradice uvádí, že přepadený napsal ještě při
umírání vlastní krví na zemi slovo „Credo“ (věřím).
Petr Mučedník byl pohřben v milánském kostele sv. Eustorgia u Porta
Ticinese, kde byly také uchovávány v
sarkofágu ostatky sv. Tří králů, dokud je
Rainald z Dasselu nepřenesl r. 1164 do
kolínského dómu. Před vstupem k oltářnímu prostoru stojí dodnes pozoruhodný
sarkofág Petrův, vytvořený Giovannim
di Balduccio a korunovaný baldachýnem. Tato „Arca di S. Pietro“ vznikla v
letech 1336-1339. Již rok po své smrti,
24. března 1253, byl Petr Mučedník kanonizován papežem Inocencem IV.
Z knihy Schauber-Schindler:
Rok se svatými

CHARITA
Módní přehlídka
Srdečně Vás zveme na módní přehlídku s názvem „Tak jde čas“, která se
uskuteční 10. května 2013 od 17:00 hodin ve štukovém sále Znojemské Besedy u
4
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příležitosti Dne matek. Modely vám předvedou děti, maminky a tatínci z Domova pro
matky a otce v tísni. Těšíme se na Vás!
Veletrh pro Váš úsměv
Ve dnech 14. - 17. května 2013 se uskuteční na brněnském výstavišti veletrh
s názvem Pro Váš úsměv. Svou činnost a výrobky zde prezentují neziskové organizace včetně Oblastní charity Znojmo. Během čtyř dnů se na výstavišti představí
vedoucí se svými uživateli ze služeb Dílna sv. Kláry, Sociální Rehabilitace - Ateliér Samuel a Denní Stacionář sv. Damiána.
Veronika Miholová
Oblastní charita Znojmo

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Přímluvná modlitba a naše lidské představy
Přímluvná modlitba není úplně totéž co prosebná modlitba. Na rozdíl od
prosby je přímluva zaměřená především
na druhé a jejich potřeby.
Přímluvná modlitba není prostředek, jak Boha donutit, aby „fungoval“
podle našich představ. Kdyby to šlo, nebyl by už živým Bohem, ale pohanskou
modlou. S Bohem nelze manipulovat.
Ale ono to ani není třeba, vždyť sama
přímluvná modlitba je Boží dar a Boží
ochota modlitby vyslyšet k tomuto daru
patří. Problém bývá jenom v tom, že jeho
a naše představa o tom, co je pro nás
dobré, se vždycky neshodují.
Mnoho lidí je zraněno ve své důvěře v Boha, protože třeba kdysi zažili, že
se za někoho zasadili v modlitbě, a situace se nezlepšila. Dokonce možná nemocný člověk stejně zemřel, manželství
známých se rozpadlo, prostě nebylo vidět, že by modlitba měla nějaký smysl.
Jiní tohle nezažili, ale do přímluvné
modlitby se pro jistotu nepouštějí, aby to

nemuseli zažít: mají strach, že „neúspěch“ takové modlitby by jim podkopal
už tak křehkou víru.
Která modlitba je ale úspěšná, a která nikoli?
O svatém poustevníku Antonínovi
se traduje, že Bůh na jeho přímluvu vykonal nemalé zázraky, proto ho také
v jeho poustevně vyhledávaly zástupy
potřebných lidí, kteří čekali duchovní
radu a mocnou přímluvnou modlitbu.
Svatý Antonín byl k trpícím soucitný a
spolu s nimi se modlil a Pán často naslouchal jeho modlitbám za druhé. Ale
když ho Pán vyslyšel, nechlubil se. A
když nevyslyšel, nereptal. Ale jako sám
vždy velebil Pána, tak i trpícím vštěpoval, aby byli trpěliví a věděli, že uzdravení nezávisí na něm ani na lidech, ale
jedině na Bohu, který uzdravení dává,
kdy chce a komu chce.
Horší bývají ale situace, kdy si viditelný úspěch modlitby přejeme právě pro
velký soucit s trpícími. Sestra Briege
5
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McKenna je řeholnice, která je ve světě
známá pro charisma uzdravování. Ve své
knize Zázraky se dějí, vypráví, jak byla
pozvána, aby se modlila za jednu nemocnou holčičku. Později ale vnímala,
že ji Bůh vede, aby se modlila spíše za
její rodiče, kteří procházeli větší krizí
než nemocné dítě.
Po nějakém čase dítě zemřelo. Sestra Briege vyznává, že měla strach jet navštívit pozůstalé, protože neměla odvahu
čelit jejich hlubokému zármutku – a
možná i výčitkám, proč Bůh nevyslyšel
tolik modliteb, proč nezasáhl, jestliže je
dobrý Otec. Odhodlala se k tomu až za
pár měsíců. Ke svému překvapení nenašla rodiče zhroucené, ale pokojné, jakko-

li byla bolest ze ztráty dítěte ještě živá.
Dlouho si vyprávěli o tom, jak byl Bůh i
uprostřed této zkoušky přítomen a kam
je skrze ni dovedl. Tehdy Briege pochopila, proč ji Pán vedl k tomu, aby směřovala svou modlitbu spíše za rodiče nemocného dítěte než za jeho uzdravení.
Bůh je láska sama. Když ho do
svých životů zveme, vždycky způsobí,
aby z obtížné situace vzešlo pro zúčastněné dobro, dokonce aby zlo muselo nakonec sloužit k dobru, ve smyslu slov
Písma: „Těm, kteří milují Boha, všechno
napomáhá k dobrému“ (Řím 8,28).
Z knihy K. Lachmanové:
Síla přímluvné modlitby

JUBILEJNÍ ROK 2013 – Sv. Cyrila a Metoděje
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - 5. července
(lz 61,1-3a; 2 Kor 4,I-Q.5-7; Lk 10,1-9)
Oslavy tisícího výročí příchodu slovanských apoštolů mezi Slovany
ok 1863 byl svátkem duchovního vzkříšení Velehradu.
Byla to missa solemnis cyrilometodějství. Duchovní
manifestace,
jakou
dosud
Velehrad nezažil. Byl to
vpravdě veliký
svátek cyrilometodějství. A
slavil se jako
slavnost církevní. Episkopát zemí koruny
české se slovenským biskupem Moysesem vyvyšuje jubilejní oslavu na oficiální slavnost československého katolictví.

Tím zastiňuje oslavy před nepřízní vládních kruhů rakouských. Zpravuje o slavnostech Svatý stolec a prosí o duchovní
výsady, jež by význam slavností po
stránce církevní vyvýšily a po stránce
duchovní proměnily v milostivé léto.
Metropolita i jeho brněnský sufragán vydávají k jubileu zvláštní pastýřské listy, v
nichž velebí neocenitelné zásluhy našich
apoštolských prvoučitelů a vyzývají,
„aby toto léto milostivé konáno bylo s
důstojnou slávou i potkalo se s nejhodnějším úspěchem pro duchovní blaho“.
Důrazně žádají, aby i Němci oslavovali
cyrilometodějské jubileum, neboť „kdo
by sjednocené v Kristu pro řeč děliti

R
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chtěl, dopouští se hříchu a nemá ducha
sv. apoštolů našich. Počátek jubilejního
roku budiž ohlášen slavným vyzváněním
po celou hodinu v podvečer 31. prosince
r. 1862. V tutéž dobu, kdy bude vyzváněno, nechť se modlí kněží se shromážděným lidem v chrámech sedm žalmů
kajících a litanie ke všem svatým.“ Též
biskupové čeští vydali společný pastýřský list, v němž zdůrazňují zásluhy svatých věrozvěstů o Slovanstvo vůbec a o
Čechy zvlášť. Zároveň oznamovali plnomocné odpustky, udělené zvlášť pro
Čechy, a předpisovali způsob oslavy.
Připomínali, že v jubilejním roce dobudován bude v srdci Čech důstojný pomník oslav apoštolů ve skvostné cyrilometodějské svatyni karlínské.
Současně ohlašoval jubileum banskobystrický biskup Štěpán Moyses
zmíněným skvělým pastýřským listem
pro slovenskou diecézi a nařizoval pořad
oslav. Také Poláci se připojili k oslavám
jubilejního roku cyrilometodějského.
Primas polský arcibiskup hnězdenskopoznaňský Przyluski vydal pastýřský list,
v němž celému Polsku připomínal význam jubilea „patronů i apoštolů polského národa“. Pro oslavu vymohl jubilejní
odpustky. Vroucí pozornost obracela se
v Polsku k našemu Velehradu, „matce
wszystkich kosciolów slowianskich“. Od
r. 1862 jsou sbírány dary pro obnovu velehradské svatyně. Je šířena myšlenka
postavit v chrámě velehradském oltář sv.
Vojtěcha. Oslava jubilea je konána zásluhou tohoto polského primase jako duchovní obnova lidu a kněžstva, pro duchovenstvo jsou předepsány zvláštní jubilejní exercicie.
Nemenší ruch panoval na slovanském jihu. Zásluhou slavného djakovského biskupa Jiřího Josefa Strossmayera oslavovali Chorvaté jubileum podobně

jako lid český a slovenský. Episkopát
slavonsko-chorvatský v čele s arcibiskupem záhřebským, kardinálem Jiřím
Havlíkem, postavil se v čelo oslav, pro
něž vymohl v Římě tytéž jubilejní odpustky, které byly uděleny Moravě. Též
bylo bohatě vzpomenuto významu sv.
Cyrila a Metoděje.
Zvlášť vroucně bylo jubileum slaveno mezi Slovinci, kde od let padesátých pro myšlenku cyrilometodějskou a
ideu unionistickou neobyčejně horlivě a
účinně pracoval „apoštol Slovinců“, labudský biskup Antonín Martin Slomšek,
zářný zjev mezi slovanskými biskupy 19.
století, neohrožený vlastenec, zvelebitel
národního školství, spisovatel slovinský
a štědrý mecenáš. Jeho heslem bylo:
„Yše za Boga i domovino – usque ad
vincula et carcerem, až po okovy a žalář!“ Jeho Bratrstvo sv. Cyrila a Metoděje, založené r. 1851, cyrilometodějský
spolek modlitby za sjednocení Slovanů
ve víře, rozšířený i u nás, vykonal neocenitelné dílo pro oživení a zpopularizování myšlenky cyrilometodějské. Těsně
před jubilejním rokem, 25. září r. 1862,
biskup Slomšek zemřel, ale jubilejní
oslavy, jím připravené, zdařily se velmi
úspěšně.
Lužičtí Srbové v Německu založili
si na oslavu jubilejního cyrilometodějského roku po způsobu Dědictví cyrilometodějského „Towarstvo ss. Cyrilla a
Methodia“, které počalo vydávat ještě
téhož roku církevní časopis „Katholski
posol“. První číslo vyšlo 17. ledna r.
1863.
Prvním slovanským poutníkem z
ciziny na Velehradě byl lužický kněz
Jakub Wels, „kaplan při serbskej cyrkvi
w Budyšinje“, 25. a 26. dubna. Červencových slavností velehradských se zúčastnila i poutní deputace.
7
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Také Řím, středisko katolické jednoty, se připojil velkolepě k oslavám
cyrilometodějského jubilea. Dne 28. prosince r. 1862 vydal generální vikář římský, kardinál Patrizi list, jímž oznámil
celoroční jubilejní oslavy „požehnaného
apoštolování“ sv. Cyrila a Metoděje.
Pravoslavné Slovanstvo se ke společným oslavám roku cyrilometodějského nepřipojilo. Odloučenému Východu
připomenul r. 1863, že hlavní působiště
činnosti sv. Cyrila a Metoděje bylo mezi
nynějšími katolickými Slovany. Vynikl
tím i význam našeho Velehradu.

Ožívá vědomí, že Velehrad je víc
než němým pomníkem díla slovanských
apoštolů. Probouzející se čeleď cyrilometodějská si uvědomuje, že Velehrad je
památník živoucí, který nám tlumočí
prozřetelnostní Boží vedení ve svatém
Cyrilu a Metoději a ukazuje snahám našeho katolictví správné cesty našeho poslání a směrnice k plodné aktivitě i
plnosti křesťanského života.
T. Špidlík: Liturgické meditace – B
(Redakčně kráceno)

ROK VÍRY
Víra
Víra je sice jen jedna,
ale má nesmírné množství
barev a odstínů. Tak jako
je mnoho druhů květin, tak
i v každém jednom druhu
najdeme mnoho „individuí“, jedinečných
květů. Podobně každý z nás má svůj ojedinělý způsob prožívání víry. Někomu je
bližší příklad svatého Františka z Assisi,
někomu svatý Ignác z Loyoly, jinému
zase komunita blahoslavenství, charismatická obnova… A podle toho prožíváme buď spiritualitu františkánskou,
nebo ignaciánskou apod. Každá doba má
své zvláštní problémy a tak také Bůh dává různé osobnosti, aby nás upozorňovaly na potřeby doby, jako např. Matka Tereza nebo Padre Pio.

struktury, formality a pouhou vnějškovost, vždy prahnul a bude prahnout po
pravdivosti a hloubce svého života. A
podstatou života jsou vztahy. To platí na
všech rovinách, v oblasti mezilidských
relací i v oblasti víry. Ten základní vztah
je vyjádřen v přikázání lásky anebo v
prvním přikázání Desatera: Slyš Izraeli,
Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým
srdcem, celou duší a celou svou silou!
(Dt 6,4-5) Podmínkou toho, co člověk
hledá, totiž aby zakoušel Boha a jeho
život měl smysl, je vědomí, že Bůh je
dobrý, že je opravdu „náš Otec“. Pak se
nebudu bát Boha hledat, zakoušet ho,
děkovat mu, chválit ho…
P. J. Adamík TJ
převzato z internetu (Vybral IJK)

Člověk, a především mladý člověk,
vždy odmítal a bude odmítat všechny
8
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INFORMACE – bude vás zajímat
né; více na: http://www.crsp.cz/neuplnerodiny/204-duchovni-obnova-prorozvedene

Benefiční koncert v podání Sisy
Sklovské
Zámek Břežany ve spolupráci
s Kongregací sester sv. Hedviky pořádá
7. 5. 2013 v 18 h na nádvoří Zámku
Břežany. Koncertem provází p. Jiří Veith: Člověk vidí správně jen srdcem!
Výtěžek koncertu bude věnován na
nákup vybavení venkovního areálu pro
relaxační a oddychovou činnost klientů
(venkovní houpačky, posezení,…)
Vstupné 200 Kč, předprodej 150
Kč, děti 6 – 15 let 100 Kč. Předprodej
vstupenek do 3. 5. 2013 Zámek Břežany.

Duchovní obnova pro rozvedené
o víkendu 18. - 20. října 2013 ve
Volfířově; více na:
http://www.crsp.cz/neuplne-rodiny/74duchovni-obnova-pro-rozvedene
V. brněnské bioetické dny
Ve dnech 3. a 4. května 2013 se
pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho uskuteční v jihomoravské
metropoli konference s mezinárodní
účastí na téma ochrana počínajícího života - v pořadí již 5. brněnské bioetické
dny. Přihlášky je možné získat na adrese
bioetika@bioetika.cz

Pěší pouť mužů
1.5. - z Vranova nad Dyjí do Jevišovic ke sv. Josefu, patronu mužů; vychází se v 10:00 hod. z Vranova od kostela.

Koncert ve Vranově
V neděli 5. 5. v 18 hodin se uskuteční koncert duchovní hudby ve farním
kostele Panny Marie Nanebevzaté ve
Vranově nad Dyjí.

XI. dívčí pěší pouť
Vranov nad Dyjí – Kostelní Vydří,
středa 8. 5. 2013
odchod v 6:00 z Vranova nad Dyjí,
příchod do Kostelního Vydří cca 19.30,
potom mše svatá; po mši svaté společný
odjezd do Vranova. (V případě noclehu
na faře ve Vranově je potřeba spacák)
Růženec, dostatek tekutin a jídla.
Délka trasy asi 40 km, doprovodné
vozidlo zajištěno. Kontakt – 602 840 461
Společné modlitební úmysly: za
Svatého otce Františka, za úctu k životu,
za matky, za nová duchovní povolání.
Srdečně jsou zvány všechny ženy,
dívky, děvčata…

Katechetický kongres na Velehradě 2013
Ve dnech 26. - 28. října 2013 se na
Velehradě uskuteční IX. celostátní kongres katechetů na téma Živá víra a cyrilometodějské tradice. Kongres pořádá
Katechetická sekce České biskupské
konference pod záštitou otce biskupa
Mons. Karla Herbsta SOB a ve spolupráci s diecézními katechetickými centry a
středisky. Kongres je určen pro všechny,
kteří se věnují katechetické činnosti na
státních i církevních školách, ve farnostech a společenstvích a v dalších volno-

Duchovní setkání pro rozvedené
v sobotu 4. května na Petrově se
uskuteční duchovní setkání pro rozvede9
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časových aktivitách. Je určen všem katechetům, učitelům náboženství, vychovatelům, animátorům, pastoračním asistentům, laikům i kněžím.
Hlavní náplní programu jsou přednášky a diskuse vycházející z tématu
kongresu. Kongres se koná každé dva
roky. Ukazuje se, že tato setkání jsou
důležitou součástí pastorační služby
církve a slouží především k povzbuzení
kněží i laických katechetů v jejich nelehké službě. Je to setkání všech, které spojuje zájem o katechezi, získání inspirace,
nových informací, po přednáškách výměna zkušeností v diskusi s odborníky i
mezi účastníky a samozřejmě také navázání nových přátelství. Proto vás už nyní
na tento kongres srdečně zveme a prosíme, abyste si rezervovali tento termín ve
svých diářích.
Přihlašování bude spuštěno v průběhu velikonoční doby 2013 na stránkách www.ado.cz/katechete. Informace
budou postupně aktualizovány na webových stránkách
www.katecheze.cz/kongresy-katechetu.

Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti
BVV. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.
Konference začíná ve středu 10.
července 2013 v 19.00 hodin mší svatou
v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově;
hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch Cikrle.
Více na http://konference.cho.cz/
Letní škola duchovní hudby Convivium
Ve dnech 10. - 18. srpna 2013 se
v klášteře ve Vyšším Brodě bude konat
10. ročník školy duchovní hudby Convivium. Je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům
a varhaníkům. Účastníci Convivia budou
pracovat ve společné části a v dělených
specializovaných třídách. Doprovodný
program je přichystán také pro děti, takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi.
Cena kursu pro aktivního účastníka včetně ubytování a stravy je 4000-5000 Kč
podle typu ubytování. Pořadatelem je
Společnost pro duchovní hudbu ve spolupráci s komunitou Cisterciáckého kláštera Vyšší Brod.
Smyslem Convivia je rozšířit povědomí o podstatě a uplatnění duchovní
hudby, nabýt zkušenost s jejím prováděním v autentickém prostředí a zkušenost
s méně známým repertoárem duchovní
hudby a v neposlední řadě setkání lidí se
zájmem o aktivní provozování duchovní
hudby.
Více informací a přihlášku najdete
na stránkách www.convivium.cz

OLDIN č. 4/2013
Katolická charismatická konference 2013 v Brně
Letošní 24. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve
dnech 10. až 14. července v Brně. Provází ji citát z Lukášova evangelia:
"On je hostem u hříšného člověka!" (Lk
19,7)
Záštitu nad konferencí, která se letos koná v rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu
a Roku víry, převzal brněnský biskup
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a náměstek
hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.
10
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křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty“ a „Poselství křesťanských
svátků“. Tyto materiály jsou určeny
zejména k výuce ve školách, lze je však
využít i pro katechezi dětí a mladých lidí.

Webová stránka pro učitele náboženství s praktickými náměty
Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého vytvořilo
webové
stránky
http://vkd.bihk.cz, které jsou věnovány
metodickým materiálům a pomůckám,
jež vznikly v rámci projektů ,,využití

OLDIN č. 4/2013

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem
„Jděte tedy, získejte za učedníky
všechny národy.“ To bylo mottem letošního již XXIII. diecézního setkání mládeže, které se i letos konalo v obvyklém
čase v sobotu před Květnou nedělí – 23.
3. v Brně na Petrově. I letošního
„diecézka“ se zúčastnilo asi 1300 účastníků, mezi nimiž byli řádové sestry, kněží, jáhni a samozřejmě mladí křesťané
brněnské diecéze. Celý program byl doprovázen o krátké scénky o Cyrilu a Metoději a také poselstvím od emeritního
papeže Benedikta XVI. formou otázek a
odpovědí. Po dopolední katechezi
s biskupem Vojtěchem Cirklem jsme se
rozdělili celkem do 15 diskusních skupi-

nek. Po polední pauze na oběd a následném odpoledním programu v podobě
zmíněných scének následovala závěrečná
mše svatá s úžasnou atmosférou, ze které
jsme si všichni odnesli nejen křížky na
krk. Letos poprvé se po mši konal program „Požehnaný, který přichází“, což
byla jakási noc ztišení. Té jsme se ale
nezúčastnili. Zpátky domů jsme se vrátili
všichni plni zážitků, naplnění ze setkání
s Pánem a v dobré náladě i přes chladné
a větrné počasí. A hlavně: na Petrov
jsme přijeli jako farníci, domů jsme se
vrátili jako misionáři.
Hana Uhlířová

VELIKONOČNÍ HUDBA V KOSTELE SV. KŘÍŽE
Chrámový sbor od sv. Kříže uspořádal 7. dubna 2013 velikonoční koncert,
kde kromě něj účinkovala vokální skupina Minima, vokální skupina Mosty a na
závěr vystoupil opět chrámový sbor doprovázen Orchestrem "Znojemští hudebníci".
Současný chrámový sbor má dlouholetou bohatou tradici. V „archivu“ byl
nalezen rozpis chrámového zpěvu

z května roku 1941 na každý den (Májové pobožnosti), kde krom smíšeného
sboru zpíval také mužský sbor, ženský
sbor, školní děti a sólisté ct. br. Ildefons,
p. Koudelka, pí.
Miholová. Vedoucí
sboru ani
11
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ředitel kůru bohužel není uveden.
Letošní velikonoční koncert zahájil
chrámový sbor, pod vedením pí. J. Ludvíkové a přednesl postní a velikonoční
skladby tak, jak následují za sebou i v
liturgickém roce. Vokální skupina Minima zklidnila celý prostor líbeznými
tóny Missy Brevis Zdeňka Lukáše. Ná-

sledně se atmosféra rozproudila spirituály skupiny Mosty. Na závěr přednesl
chrámový sbor spolu s orchestrem Znojemští hudebníci z kůru Mozartovu
Missa brevis in C.
Kostel byl naplněn a interpreti si
vychutnali zasloužený potlesk.

Noc kostelů 2013 se uskuteční 24. 5.;
V r. 2013 je:
pozváním všech lidí dobré vůle ke
společnému setkání a k objevování krásy
křesťanských
výtvarných
a architektonických pokladů,
projevem kreativity a důvěry v život u
lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u
těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit
o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,
nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje
rány vzniklé v minulých staletích.

Na Noc kostelů
zve návštěvníky také
audiospot, který byl
vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů
v radiovysílání.
V loňském roce se do Noci kostelů v
České republice zapojilo více než 1200
kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro
návštěvníky na 7 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci
kostelů svědčí i více než 400 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.

Misie
Milí přátelé misií! Konečně Vám
touto cestou vyjadřuji upřímné poděkování za to, jak pomáháte misiím v Brazílii. Působím jako kaplan v Louce u
Znojma teprve druhý rok, ale za tu dobu
jsem mohl poslat do misijního domu
komunity Cenacolo v Brazílii už asi 15
banánových krabic věcí, které tam zvláště děti potřebují. Těším se z toho, jak
mnozí z Vás přispěli různými věcmi nebo finančně. A teď mám pro Vás další
způsob, jak se podílet na budování Božího království příspěvky na misie. Po dobu mého posledního pobytu ve vzpomí-

nané misijní komunitě jsem viděl, že
když přijde období dešťů, tak zvládat
děti pod střechou je hodně náročné. Tak
jsem se rozhodl, že uspořádám sbírku na
dětské kryté hřiště. Plánovaný rozpočet
je asi 33 000,-Eur. Co to pro Vás znamená? Že jestli se chcete stát i Vy nástroji
Boží Prozřetelnosti, a finančně přispět,
tak jsem připraven Vám podat ještě
podrobnější informace.
Ať Vám Pán žehná za každý Váš
radostný příspěvek.
P. Quirín OPraem
Kontakt: tel. 606128993
12
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"Ten, který mě poslal, je se mnou; nenechal mě samotného, protože činím vždy to,
co se jemu líbí. " (Jan 8,29)

S radostí vám oznamujeme:
v sobotu 18. května 2013 v 10:30 v novéně Seslání Ducha Svatého
naše sestra
Marie Růžena Mináriková O.P.
složí slavné sliby
během mše svaté celebrované
brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem
v kostele Nalezení svatého Kříže ve Znojmě
Klášter sv. Kříže mnišek Kazatelského řádu ve Znojmě

CARITAS IN VERITAS
Láska v pravdě – encyklika Benedikta XVI. – Druhá kapitola (Pokračování)

29. Velmi těsně je spojeno s rozvojem i popírání práva na náboženskou
svobodu. Násilí všeho druhu brzdí
opravdový rozvoj. Platí to zvláště o terorizmu s fundamentalistickým pozadím,
který způsobuje bolest, devastaci a smrt.
Klade překážky dialogu mezi národy a
odčerpává značné finanční zdroje, které
by společnost mohla využít pro mírové
účely. Kromě náboženského fanatizmu
mnohé země programově prosazují náboženskou lhostejnost či praktický ateismus, což je v rozporu s potřebami národů. Bůh je zárukou opravdového rozvoje člověka. Člověk není atomem ztraceným v nahodilém vesmíru, nýbrž Božím stvořením, které Bůh obdařil nesmrtelnou duší a od věčnosti je miloval.
Když stát podporuje, učí nebo dokonce
nařizuje formy praktického ateismu, odnímá svým občanům morální a duchovní
sílu nezbytnou pro integrální rozvoj člověka.

30. 31. Integrální rozvoj člověka
vyžaduje součinnost různých úrovní lidského vědění. Vědění není nikdy jenom
dílem pouhého rozumu: láska vědění
vyžaduje, prosazuje ho a oživuje. Konání
je slepé bez vědění a vědění bez lásky je
zase neplodné: jenom ten, kdo je prodchnut opravdovou láskou, je velmi vynalézavý v odhalování příčin bídy, v nacházení prostředků, jak proti ní bojovat a
jak nad ní zvítězit. Požadavky lásky neprotiřečí požadavkům rozumu. Avšak
lidské vědění je nedostatečné a závěry
věd nemohou samy o sobě ukázat cestu
k integrálnímu rozvoji člověka. Inteligence a láska nejsou vzájemně odděleny:
láska je bohatá na inteligenci a inteligence je plná lásky. Obtíže dialogu věd s
teologií jsou na škodu nejen rozvoji vědění, ale také rozvoji národů.
32. Důstojnost lidské osoby a potřeby spravedlnosti vyžadují, aby ekonomická rozhodnutí nevedla k přílišné13
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mu, morálně nepřijatelnému zvyšování
majetkových rozdílů a aby tato ekonomická rozhodnutí jako prioritu i nadále
sledovala dostupnost zaměstnání a možnost pracovat pro všechny.
Systematické zvyšování nerovností
mezi sociálními skupinami uvnitř jedné
země i mezi obyvatelstvy různých zemí
(tedy masivní růst relativní chudoby)
nejenže narušuje sociální soudržnost a je
tak hrozbou pro demokracii, ale postupně rozrušuje i vztahy vzájemné důvěry a
dodržování pravidel, která jsou nezbytná
pro každé občanské soužití. Všestranný
rozvoj člověka zůstává stále otevřeným

problémem, který se v důsledku probíhající hospodářské a finanční krize ještě
dále vyostřil a stal se naléhavějším.
Hlavním rysem se stala exploze vzájemné celoplanetární závislosti, nazývaná dnes obvykle „globalizace“. Tento
proces má svůj původ v ekonomicky
rozvinutých zemích, ale svou povahou
do sebe zahrnul všechny ekonomiky.
Nebude-li tento celoplanetární proces
veden láskou v pravdě, může vést k nenapravitelným škodám a k novým rozdělením lidské rodiny.
Zpracoval Ing. Simek

FARNÍ ŽIVOT
Každé druhé úterý v měsíci od 16.
h do 17. h v kostele sv. Kříže adorace za
ochranu nenarozeného života, (v zimních měsících ve farní kapli)
Každou středu od 9 do 12 h na faře
u sv. Mikuláše setkání dětiček a jejich
maminek.
Každou středu v 18. h na faře
v Louce je mše sv. pro děti a mládež.
Každou středu po večerní mši sv.
u sv. Kříže u dominikánů je do 19 h
adorace.
Každý pátek v 17 h u sv. Jana Kř.
u kapucínů mše sv. po celý školní rok.
Každý pátek v 8 h u sv. Hippolyta
na Hradišti mše sv. (ve středu v 18 h mše
sv. zrušena).
Každý pátek v Louce na faře v
19.30 h mše sv. s mládežnickými zpěvy
a katechezí; po mši sv. volné povídání
ve společenství; jsou zváni všichni,
zvláště mladí lidé.

PRAVIDELNÉ AKCE
Každý den v 7 h u Mnišek dominikánek je mše svatá s možností účasti
věřících. Vstup klášterem Dolní Česká 1
do 6.55 h. V kostele u sv. Kříže ranní
mše sv. v 6.45 h nebudou.
Každou neděli při mši sv. v 9 h u
sv. Mikuláše je během kázání program
pro malé děti s katechetkou na faře.
Každou neděli po večerní mši sv.
u sv. Kříže u dominikánů je do 19.30 h
adorace.
Každé pondělí od 15.45 h na faře u
sv. Kříže u dominikánů se koná setkání
aktivních členů Mariiny legie.
Každé pondělí před večerní mší
sv. u sv. Kříže u dominikánů je modlitba
růžence za mír.
Každé pondělí v 19 h na loucké faře pravidelné modlitby maminek.
Každé úterý v 19 h na faře u sv.
Kříže zkouška chrámového sboru.
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Každou sobotu v 9 h v pensionu
na Vančurově ul. ve společenské místnosti mše sv.
Každou sobotu v 14.30 h v Nové
nemocnici mše sv. v prostorách odd.
130, vedle prodejny novin v 1. poschodí;
vchod do nemocnice pro návštěvy; příležitost ke sv. zpovědi; možnost přinést sv.
přijímání na pokoj; tel.: 736 523 600.

11. 5. pěší pouť do Tří Dubů;
odchod od sv. Mikuláše v 6.30 h (40
km), mše sv. u Tří Dubů v 19h.
11. 5. se plánuje jednodenní
poutní zájezd na poutní místo Sepekov, premonstrátský klášter v Milevsku
a hrad Zvíkov na jihu Čech. Informace a
přihlášení je možné na faře v Louce.
17. 5. v 19 h v kostele sv. Michala
Zpěvy z Taizé – zpěv, modlitba, ticho,
četba z Písma, setkání, adorace.
18. 5. pouť Orlů autobusem na
Svatou Horu u Příbrami.
18. 5. v 10,30 h u sv. Kříže řeholní sliby s. dominikánky, o. biskup Vojtěch.
18. 5. Farní den mikulášské farnosti pro všechny generace – v 11 h vlakem do Citonic, pak pěšky na Hradiště,
(případně ve 13 h dopravou přímo na
Hradiště), tam mše sv. v 13,30 h, program na zahradě kláštera, odjezd dopravou podle potřeby.
18. 5. ve 14 h v Plenkovicích mše
sv. při 120. výročí hasičů
18. 5. Vigilie ze slavnosti Seslání
Ducha Svatého – u sv. Kříže mše sv. ve
21 h se křtem dospělých;
19. 5. Boží hod svatodušní –
sbírka na Charitu
19. 5. v 15 h měsíční modlitba
v popické kapli, pěší ve 14 h z Kraví
hory
19. 5. v 15 h biřmování ve Štítarech
19. 5. v 19 h zpívané nešpory u
sv. Mikuláše na závěr velikonoční
doby
19. 5. v 15 h v Kasárnách pouť
k sv. Janu Nepomuckému.
22. 5. v 18 h koncert u sv. Alžběty – Carmina clara
24. 5. Noc kostelů – v 17 h mše
sv. u sv. Mikuláše; od 18 h otevřené kos-

PŘIPRAVUJE SE
30. 4. – 31. 5. výstava o Matce
Vojtěše v kostele sv. Mikuláše – uvedení
výstavy při mši sv. 5. 5. v 9 h.
1. 5. Památka sv. Josefa Dělníka –
Pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic k sv. Josefu, patronu mužů, sraz
v 10 h ve Vranově na faře.
2. 5. ve 20 h u sv. Mikuláše adorace před l. pátkem
3. 5. První pátek – od 15 h
v kostele sv. Jana Kř. u kapucínů adorace
a sv. zpověď
4. 5. v 10 h v Plavči mše sv. na
hřišti se žehnáním obecního praporu.
4. 5. První sobota – měsíční pouť
v Hl.Mašůvkách v 18 h mše sv., celebruje P. Marek Dunda; pokračuje cyklus kázání o sv. Cyrilu a Metodějovi; autobus ze Znojma v 17 h.
5. 5. odpoledne poutní zájezd do
Mikulova; Autobus ze Znojma v 13,30 h
Vídeňská u mostu, Palackého, lázně,
Přímětice. V 15 h výstup na Svatý Kopeček, májová pobožnost, kostely sv. Václava a sv. Jana
5. 5. v 9 h v Kuchařovicích pouť
hasičů ke sv. Floriánovi.
9. 5. Slavnost Nanebevstoupení
Páně – u sv. Kříže mše sv. v 7 a v 18 h;
v Louce u sv. Václava v 18 h; u sv. Jana
Kř. u kapucínů v 8 a v 17 h.
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tely sv. Kříže, v Louce a v Hnanicích; ve
23 h u sv. Mikuláše večerní modlitba.
25. 5. v sobotu před slavností
Nejsvětější Trojice odpoledne v 16 h
bude poutní mše sv. v kostelíku Nejsv.
Trojice v Oblekovicích-Bohumilicích.
26. 5. v 9 h v Příměticích 1. svaté
přijímání.
30. 5. Slavnost Těla a Krve Páně:
u sv. Kříže budou mše sv. v 7 a v 18 h;
v Louce u sv. Václava v 18 h; u sv. Jana
Kř. u kapucínů v 8 a v 17 h.

1. 6. v 15 h v kostele v Louce u sv.
Václava děkovná mše za dosavadní léta
loucké rodačky Bedřišky Znojemské při
příležitosti jejího životního jubilea.
1. 6. v Hl. Mašůvkách měsíční
pouť v 18 h, autobus ze Znojma v 17 h;
P. Gerhard Walder oslaví 50 let kněžství,
průvod Božího Těla.
2. 6. v 9 h oslava Božího Těla
v parku ve Znojmě.
9. 6. v 15 h bude na loucké faře
tradiční Dětský den; přijměte pozvání!

Májové pobožnosti
u sv. Jana Kř. – každý všední den
v 7,30 h růženec, mše sv. s tematickou
promluvou, zpívané litanie; O nedělích
12. 5. a 26. 5. májová pobožnost u sv.
Mikuláše v 19 h, růženec od 18,30 h.
u sv. Kříže – každý den měsíce
května před každou večerní mší sv. Začínají v 17:30 májovým čtením, pak bu-

dou litanie u mariánského oltáře, a proto
je začátek modlitby růžence přesunut na
17 hodin a ve mši se kromě slavností a
nedělí nebude kázat
na Hradišti v Mariánské kapli od
24. do 31. 5. v 18 h modlitba sv. růžence,
v 18.30 h mše sv. a po ní májová pobožnost

1. sv. přijímání dětí
u sv. Mikuláše: 9. června v 9 h.
v Příměticích: 26. června v 9 h.
NEJVĚTŠÍ RADOST
Když jsem se nedávno ptal dětí, kdy mají největší radost, jedna holčička odpověděla:
„Když se doma všichni sejdeme u stolu a povídáme si.“
Přál bych si, aby náš život a naše modlitby pomohly k tomu, aby takových chvil
prožívali děti i rodiče co nejvíce – k dobru církve i celé společnosti.
Z knihy Vojtěcha Cikrleho Vy jste sůl země...
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