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Bůh slíbil, že přijde a přišel.
Řekl, že zemře a zemřel.
Řekl, že zmrtvýchvstane a zmrtvýchvstal.
Slíbil, že se jednou vrátí...

5/2021
kveten

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021
Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i
ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící
účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a
dezinfekce.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021
se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se bohoslužeb však může
týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená za podmínek, že každý
účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo
nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry - s
výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního
prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení. Bylo by vhodné
se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání
rukou při pozdravení pokoje.

Smysl kříže
Pane Ježíši, ty jsi nechtěl ušetřit
svou Matku bolestné a dramatické
účasti na svém utrpení.
Učiň, abychom na něm byli nějakým způsobem účastni i my.
Zahřej naše studené a vzdálené srdce,
aby spolu s Pannou Marií prožívalo tvou smrt za nás.
Matko Ježíšova, učiň, ať vycítíme pravý smysl kříže.
Ať tento smysl
září v naší modlitbě,
v našich těžkostech
a v našem kontaktu s utrpením ostatních
a ať nás vede ke správnému postoji vůči utrpení světa a všech lidí.
Dej, ať se modlíme s tebou,
ve spojení s utrpením celého lidstva. Amen.
(C.M. Martini)

Boží hrob
Jednou v neděli ráno jsem vyprávěl našim maltézským rytířům a ministrantům
jak jsem „náhodou“ sloužil mši v Božím hrobě. Při pouti do Svaté Země jsme tři
noci spali přímo v Jerusalemu. Byl jsem na pokoji s Františkem, fotbalistou a
kamarádem z Křemže. Domluvili jsme se, že brzy ráno půjdeme do fronty před
Boží Hrob. Tam se člověk těžko dostane a doufali jsme, že brzy ráno to bude
lepší a budeme mít možná více času se pomodlit přímo v Hrobě. Ač jsme byli na
místě ve 4.30, tak už tam byla docela fronta, ale daleko menší než během dne.
Už jsme byli jen par metrů od vchodu, když asi v 5.00 přišel kněz s kalichem
oblečen ke mši a vešel dovnitř. V tom se všechno zastavilo. Čekali jsme, že jak
skončí mše, tak vše bude pokračovat. No a kolem 5.25 přišel františkán (později
jsem se dozvěděl, že to byl kostelník, jménem Andrew, skvělý člověk) a k
našemu překvapení i další kněz na mši. Františkán mě uviděl v kněžské košili s
kolárkem a začal mě i ostatním anglicky vysvětlovat, že se teď do Hrobu
nedostaneme. Do 7.00 jsou mše a potom do 9.00 každodenní úklid. Poděkovali
jsme mu za informace. S pocitem, že si to stejně nezasloužíme, jsme odešli na
jiné místa. U Golgoty nás předešla velká skupina ruských pravoslavných žen.
František zůstal ve frontě a já jsem šel dál. No jo, jsem si řekl, ani na Golgotu si
nezasloužím. Před velkým kamenem, na
kterém podle tradice bylo mazáno olejem
tělo Ježíše, bylo také hodně žen z Ruska,
které se doslovně na ten kámen vrhaly,
objímaly ho a líbaly. Řekl jsem si, že
opravdu mají víru. Při procházení bazilikou
jsem šel kolem sakristie a uviděl jsem ke
mši připraveného polského kněze. Pár dnů
jsme seděli u sousedního stolu v Tiberias a
zdravili jsme se. Řekl, že za tři minuty mají
mši v Božím Hrobě. Na otázku, jestli se
můžu připojit k nim, řekl, že to musí povolit
kostelník. Františkán Andrew se na mě
přísně podíval a mávl rukou, že je mu to
jedno. Dali mi albu a štolu a šel jsem
rovnou k oltáři. Františka jsem už nemohl jít
ani hledat. Ten to pochopil. Byli jsme tam
tři polští kněží a tři Italové. Mši jsem
věnoval za zemřelou mamku a ostatní
zemřelé z naší rodiny. A každou chvíli mi
tekly slzy. Sloužit mši v Ježíšově hrobě, to
se ani slovy nedá popsat.
P. Ondřej

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany
Blíží se 6. neděle velikonoční (9.5.), která bude v katolické církvi
věnována modlitbám za pronásledované křesťany.
Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských
práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a
věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně
vykonávat, hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a
stát.
200 milionů, 240 milionů, 260 milionů, 340 milionů –
tak z roku na rok roste počet pronásledovaných
křesťanů ve světě. Každý osmý křesťan trpí nějakou
formou útlaku nebo diskriminace. Počet křesťanů
zavražděných z náboženských důvodů se loni zvýšil o
60 %, když pro víru přišlo o život 4761 křesťanů –
třináct každý den. 4277 křesťanů bylo vězněno bez
procesu a téměř vždy na základě smyšlených
obvinění. V klasifikaci států se situace jednoznačně
zhoršila. Zeměmi extrémního pronásledování jsou
Severní Korea, Afghánistán, Somálsko, Libye, Pákistán, Eritrea, Jemen, Irán,
Nigérie, Indie, Irák a Sýrie. Nejčastější příčinou diskriminace je radikální islám,
etnické konflikty v Africe, represe ze strany komunistického režimu v Číně,
hinduistický extrémismus v Indii a organizovaný zločin ve Střední Americe.
Jednou ze zemí s extrémním pronásledováním je Nigérie, kde bylo za posledních
12 let zabito téměř 35 000 křesťanů a statisíce byly násilně vysídleny.
Protikřesťanské útoky džihádistů zaznamenáváme v dalších zemích Afriky, jako
např v Mosambiku. Zprávy o únosech, nucených sňatcích a islamizaci nezletilých
nemuslimských dívek v Pákistánu a dalších islámských zemích jsou na denním
pořádku.
Pod tlak se dostávají křesťané i na Západě. Bývalý mezinárodní prezident CSI
Herbert Meier pronesl již před 15 lety tato stále platná slova: „Svoboda svědomí,
vědeckého bádání a tolerance patří neodmyslitelně k dědictví západních zemí. Je
formulována v přirozeném právu a je s ním nerozlučně spojena. Díky tomu stála
Evropa po staletí v první linii. Dnes ale vidíme, že se toto dědictví Evropy ztrácí a
věřící křesťané jsou konfrontováni s dvěma hrozbami - stále agresivnějším
sekularismem a relativismem, a na druhé straně s rostoucím vlivem islámských
skupin.“
Nezájem veřejného mínění
Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví
křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti. V době,
která se považuje za moderní, osvícenou a progresívní, máme povinnost být na

straně lidí, kteří jsou za svou víru, šikanováni, biti, mučeni a vražděni. Solidarita
s pronásledovanými má biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským –
„Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny“ (12.26). V praktické rovině jsou
křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými
křesťany v modlitbách alespoň o 6. neděli velikonoční!
Monika Kahancová, výkonná ředitelka CSI ČS
Křesťanská mezinárodní solidarita ČS z.s.

K zasmání
Můj Pane, myslím, že na mne můžeš být pyšný. Zatím jsem dnes nezhřešil,
nezaklel, neublížil živému tvoru, neměl nemravnou myšlenku ani touhu. Jsem ti za
to velice vděčný. Ale za pár minut musím vstávat, a pak asi budu opravdu dost
potřebovat tvou pomoc!
V pondělí stojí sousedé u zahrádky a povídají si. „Copak, že jste včera
nebyl v kostele?“ „Nebyl. Včera jsem spal doma.“
„Milý Bože, je pan farář tvůj kamarád a nebo se znáte jenom pracovně?“
David.
Jakýsi holič stříhá řeholníky zdarma. Jednou přijde do kadeřnictví
dominikán. Holič si nenechá zaplatit. Na druhý den najde u dveří 12
perleťových růženců. Také františkán se rozhodne nechat se ostříhat. Ani od
něj holič nevezme ani korunu. Ráno najde za dveřmi 12 křížků ze sv.
Damiána. A nakonec do holičství zavítá jezuita, který s povděkem přijme
bezplatnou službu. Druhého dne ráno stojí před vchodem ještě před otvírací
dobou 12 dalších jezuitů.
Pustou krajinou putoval františkán, dominikán a jezuita. Když se jednou
chtěli najíst, zjistili, že jim zůstalo už jen poslední vajíčko. Shodli se tedy, že s ním
budou zacházet s posvátnou úctou jako s Božím darem. Nejprve ho vzal do rukou
františkán a se vší slavnostností pronesl slova: „Exege e domo sua!“ (Vyjdi ze
svého obydlí!) A potom vajíčko oloupal. Dominikán vajíčko posolil a pravil: „Accipe
salem!“ (Přijmi sůl!). Když ho podal jezuitovi, ten ho bez okolků snědl a suše
poznamenal: „Consumatum est!“ (Dokonáno jest!)
Jezuita se vydá s františkánem na lidové misie, jdou už půl dne a
najednou před městem narazí na řeku. Jezuita se na chvíli zamyslí, pak se
obrátí k františkánovi a pronese: „Bratře, přenes mě na druhý břeh! Tvůj
hábit je už starý a ošoupaný, zatímco já jsem si zrovna pořídil zbrusu novou
sutanu a uznej sám, že není důstojné, abych lidem kázal Boží slovo ve
špinavém a mokrém oděvu.“ Františkán vezme beze slova jezuitu na ramena
a začne se brodit vodou. Ale uprostřed řeky se najednou zastaví a zeptá se
jezuity: „Bratře, teď mě tak napadá: Nemáš u sebe nějaké peníze?“
„Samozřejmě, že mám,“ odpoví jezuita. Ale jen to dořekne, františkán ho
shodí do řeky. „Co to děláš?!“ rozzlobí se jezuita, promáčený od hlavy až k
patě? A františkán na to: „Odpusť, bratře, ale naše řeholní pravidla nám
zakazují nosit u sebe peníze!“

Dětská soutěž bude 9. května.

Ledenice
4. ne930
7. st1800
11. ne930
14. st1800
18. ne930
21. st1800
25. ne930
28. st1800
2. ne930

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
BSlova
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

Jílovice
2. ne1100
6. čtt1530
9. ne 1100
16. ne1100
23. ne1100
30. ne1100

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

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
2. ne 800
4. út1700
6. čt1800
7. pá1530
7. pá1800
9. ne800
11. út1800
13. čt1800
14. pá1530
14. pá1800
16. ne800
18. út1800
20. čt1800
21. pá1530
21. pá1800
23. ne 800
25. út1800
27. čt1700
28. pá1530
28. pá1800
30. ne 800

za žijící i zemřelé z našich farností
za Miladu Beránkovou, manžela, syna a sourozence (dětská)
na dobrý úmysl a duše v očistci
nebude („Pečovatelka“)
za Marii Šmausovou, manžela a rodiče z obojí strany
za žijící i zemřelé z našich farností
za Zdenku Tomáškovou, manžela a rodiče z obojí strany
za dobrodince a duše v očistci
nebude („Pečovatelka“)
za Jaroslava Štojdla a manželku
za žijící i zemřelé z našich farností
nebude
nebude
nebude („Pečovatelka“)
za Františka Hrušku, manželku, rodiče a bratra
za žijící i zemřelé z našich farností
za rodinu Malíků
za mladé rodiny ve farnosti (dětská)
nebude („Pečovatelka“)
za P. Ferdinanda Klímu
za žijící i zemřelé z našich farností

Mladošovice
2. ne1100
5. st1530
9. ne1100
16. ne1100
23. ne1100
30. ne1100

Bohoslužba slova
Mše sv.
za rodiny Švarcu a Padrtů
Bohoslužba slova
Mše sv.
Bohoslužba slova

Modlitba nad dary
Při slavení Kristovy oběti činíš s námi,
Bože, podivuhodnou výměnu:
my přicházíme se svými dary a ty nám dáváš
účast na svém životě;
veď nás, abychom tě stále lépe poznávali
a celým svým životem směřovali k tobě.
Skrze Krista, našeho Pána.

měsíčník farností Borovany, Ledenice,
Jílovice a Mladošovice
duchovní správce:
P. Ondřej Urbisz
Žižkovo náměstí 220, 373 12
Borovany
telefon: 731 402 849
e–mail: urbond@centrum.cz

