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11. 2. Panna Maria Lurdská
11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní
jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd (Lourdes) ve Francii Pannu Marii.
Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. K jeskyni, v níž
vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství poutníků, mezi nimi
velký počet postižených nejrůznějšími neduhy.
Církevně uznaných zázračných uzdravení za sto let (do roku 1959)
bylo 58, ale úlevu přinesla tato pouť mnohem většímu počtu lidí. Výzva
Matky Boží k pokání probudila v církvi hlubší zájem o modlitbu a službu lásky
a podnítila péči o trpící a nemocné. Slavení dnešní památky povolil papež Lev
XIII. (1891) a sv. Pius X. ji rozšířil na celou církev(1907).

Nesčetné berly, které vděčnost
uzdravených zázračně v jeskyni Lurdské
zavěsila, tisíce děkovných desek, které
pokrývají zdi všech tří svatyní Lurdských, ty
mluví výmluvnou řečí, ty volají mocným hlasem:
„My jsme zde, abychom oslavovaly Marii,
Uzdravení nemocných.“ A kdybychom se všech
těch nemocných, kteří s důvěrou vzhlížejí k soše
Matky Boží tázali: „Copak zde děláte, co
hledáte vy nevyléčitelně nemocní, pokládaní
vědou lékařskou ze úplně ztracené?“ Právě ti
největší ubožáci by nám řekli: „My věříme v
zázračnou pomoc Panny Marie Lurdské, která
již tolika tisícům pomohla, ona i nám pomůže, je-li to vůle Boží. Matko Boží,
i my jsme nemocní (na duši), utíkáme se k Tobě, lidské umění nám nemůže
pomoct. Ty však jsi, Matko, silnější! Ty víš, jak velké mohou být bolesti,
vždyť jsi stála pod křížem Spasitele. Je-li to vůle Boží, vrať nám a všem
zdraví (duše nebo těla), abychom s novou horlivostí a láskou pracovali ke
Tvé cti a spáse své duše. Amen.

Omezení
Možná jste si všimli, že se modlím už jen za naše nemocné a ukončení vládních
omezení. Nějakou dobu si všichni uvědomujeme, že covid tu zůstane natrvalo.
Bude to jako chřipka, ale daleko těžší. Uvědomujeme si, kolik lidí už podlehlo této
nemoci. Moji známí kněží a kamarádi také. V mojí diecézi Opole zemřelo jen
v listopadu osm kněží na covid. Většinou to byli kněží pokročilého věku.
Ale zemřel i P. Kryštof, 51 let, ze stejné farnosti co já, se kterým jsem byl nastejno
vysvěcen. Zemřel i P.Richard, 57 let. Toho jsem pamatoval ze semináře.
Ve čtvrtek 28. ledna na setkání vikariátu biskup Pavel Posád také povídal o
zemřelých českých a moravských kněžích, a některým nebylo ani 50 let. A člověk
nemůže ani na pohřeb. A dnes v pátek 29. ledna jsem se dočetl, že onemocněli na
covid řeholníci a řeholnice na poutním místě Svatý Hostýn.
Někteří se této nemoci hodně bojí, jiní si z toho zase nic nedělají. Máme
mnoho omezení a máme i pochybnosti o účinkách tak přísných vládních omezení.
Z jedné strany vidíme plné obchody a z druhé skoro prázdné kostely, kde vládnou
přísná omezení. Místo, abychom prožívali setkání s Bohem a Boží svátky, tak se
soustředíme na počet věřících v kostele. V takových omezeních se nedá svobodně
žít. A ještě se to má zpřísnit.
Covid nám umožnil si uvědomit, že jsme v Božích rukou. Bůh je nad námi.
Dal nám rozum a svobodné jednání. Také ale počítá, že mu budeme důvěřovat.
Nemáme žít ve strachu a nejistotě. Ať se na něj obracíme a žádáme o ochranu
a požehnaní. Ať Vám všem dobrý Bůh †.
P. Ondřej
Naše víra a znalosti
Potěšilo mě, že někteří z našich farností mají zájem o vzdělávání ve
věcech katolické víry a mravu. Jedním z pokusu v této věci byl vznik
„Borovanské klášterní školy“ a přednášky profesorů z Jihočeské Univerzity. Ani
jsem nestihl oslovit všechny doporučené přednášející, protože přišel covid a
provoz se zastavil. Zájem o vzdělání byl vidět na účasti, která byla 20-30 lidí na
každé přednášce. Podle jednoho profesora z JU je možnost zpracovat
přednášky v digitální formě z obsahu katolické víry a morálky. Doufejme, že to
dopadne dobře a budeme moci aspoň touto formou v činnosti ,,Borovanské
klášterní školy“ pokračovat. I když klasické přednášky mají výhodu osobního
setkání a možnosti položení nějakých otázek a následné diskuze.
Po rozhovoru s borovanským vinařem Františkem Stodolovským: pokud
by se otevřela vinárna pod klášterem, tak bych tam jednou týdně mohl
mít službu u stolu a sloužit osobním setkáním a odpovídat na případné otázky.
P. Ondřej

Ledenice
31. ne930
3. st1800
6. so1530
7. ne930
10. st1800
13. so1530
14. ne930
17. st1800
20. so1530
21. ne930
24. st1800
27. so1530
28. ne930

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Za bratra Káju Zemana a celou rodinu
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

Jílovice
31. ne1100
7. ne1100
14. ne 1100
21. ne1100
28. ne1100

Bohoslužba Slova
Mše sv.
Bohoslužba Slova
Mše sv.
Bohoslužba Slova

Pokud někdo chce přispět na konkrétní farnost-kostel v době, kdy přístup
ke kostelu je omezený, tak tady jsou čísla účtů. Prosíme ale nutně přidat
poznámku np.: „Dar na provoz a údržbu kostela Borovanech“, „Dar na
provoz a údržbu kostela Ledenice“ a podobně. Pokud je částka vyšší než
1000,- ročně, je možné si to odepsat z daně (nutné potvrzení od farnosti). Pán Bůh
zaplať! Další informace po telefonu.
BOROVANY
LEDENICE
JÍLOVICE
MLADOŠOVICE

ČÍSLA ÚČTŮ FARNOSTÍ:
563617389/ 0800
4855391359/0800
571007329 / 0800
571006369 / 0800

Borovany
31. ne 800
2. út1700
4. čt1700
5. pá1530
5. pá1700
4. so1700
7. ne800
7. ne1700
9. út1700
11. čt1700
12. pá1530
12. pá1700
13. so1700
14. ne 800
14. ne1700
16. út1700
17. st1900
18. čt1700
19. pá1530
19. pá1700
20. so1700
21. ne 800
21. ne1700
23. út1700
25. čt1700
26. pá1530
26. pá1700
27. so1700
28. ne 800
28. ne1700

za žijící i zemřelé z našich farností
na dobrý úmysl
za Františka Vobra, manželku, rodiče a sourozence
nebude („Pečovatelka“)
za Albínu Žaludovou a manžela
za Karla Hrušku, bratra Františka a rodiče
za žijící i zemřelé z našich farností
na dobrý úmysl
za děti a mládež
za Miladu Hokešovou, manžela a rodiče
nebude („Pečovatelka“)
na dobrý úmysl
na dobrý úmysl
za žijící i zemřelé z našich farností
na dobrý úmysl
nebude
na dobrý úmysl (popeleční středa)
na dobrý úmysl
nebude („Pečovatelka“)
na dobrý úmysl
na dobrý úmysl
za žijící i zemřelé z našich farností
na dobrý úmysl
nebude
za Růženu Urbánkovou, manžela, syna a dcery
nebude („Pečovatelka“)
na dobrý úmysl
na dobrý úmysl
za žijící i zemřelé z našich farností
na dobrý úmysl

Mladošovice
31. ne1100
3. st1630
7. ne1100
14. ne1100
21. ne1100
28. čt1530

za zemřelé z rodiny Mondeků a Jouzů
Mše sv.
Bohoslužba Slova
Mše sv.
Bohoslužba slova
Mše sv.
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