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Na úvod…

Úvodník

Sestry a bratři, milí přátelé,
máme za sebou první dekádu měsíce, na který určitě vítají školáci, i když asi se
smíšenými pocity: je sice předzvěstí prázdnin (konečně!), ale zároveň se finišuje před koncem
školního roku (ach jo!). Ale kromě toho stojí za povšimnutí, a nejen to, že červen je plný
svátků a slavností:
‒ hned v úvodu měsíce - spolu s Velikonocemi a Vánocemi největší slavnost - Seslání
Ducha svatého, zrození Církve, nadšení křesťanů ve službě Ježíšovu Poselství (...a my?),
‒ ve čtvrtek potom svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, který sám sebe dal
v oběť (...a my?),
‒ následující neděli Nejsvětější Trojice: náš Bůh není sobec,
sám pro sebe, ale je společenství v jednotě, rozdávající se
Láska (...a my?),
‒ příští čtvrtek 15. června Těla a Krve Ježíšovy, dříve hojně
slavená mnohde okázalými božítělovými průvody po
venkovních oltářích: ovšem více než k uctívání se Ježíš
nabízí jako pokrm a nápoj života (...a my?),
a poslední červnový víkend:
‒ v pátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova; není to jen symbol, ale skutečná přetékající láska
Boží (...a my?),
‒ v sobotu slavnost Narození Jana Křtitele, vytouženého a vyprošeného dítěte a nakonec
muže odvážného stát pevně na mravních zásadách a hájit manželství i proti mocným
tohoto světa (...a my? A co bude z našich dětí?),
‒ a při nedělní Eucharistii oslavíme dva apoštoly, ochránce naší obce, kteří ač se v něčem
neshodli, přesto pracovali na společném díle (...a my?) a svátek slaví v jeden den, ve
čtvrtek 29. června, kdy si je připomeneme i při liturgii.
Pěkný čas slavení a potažmo i dovolených a prázdnin.
Otec Jožka, salesián
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19 pravidel dobré nálady
(pokračování)
12. POŘÁDEK
Zachovávejte pořádek.
Nepořádek vede ke spěchu,
Spěch k rozčilování,
Rozčilování ke zlosti.
Mějte pořádek ve velkých i malých věcech, například knoflíčky u košile.
To dodává toužebný klid a mírnost.
Pořádek je polovina života, říká lidská moudrost, a dodává: Zachovej pořádek a pořádek
zachová tebe. Nejde o puntičkářství a pedantství, ale o přiměřený pořádek, který vylučuje každé
lajdáctví. Nikomu není dobře v neuspořádané domácnosti, v nepěstovaném parku, ve
společnosti špatně oblečeného člověka. Z pořádku vyzařuje mír a pokoj, je odleskem Božího
ducha, který je duchem řádu.

Bylo…
✓

Byli jsme na recitálu křesťanského písničkáře a psychoterapeuta Jirky Černého.
Kromě krásných textů o své víře žasneme nad nadšením, s jakým je prezentuje...

✓

Nové webové stránky farnosti: www.farnostsmrzice.cz. Zatím jsou v záběhu...

✓

Prosili jsme o obnovu v Duchu během novény - devíti
dnů modlitební přípravy na slavnost Seslání Ducha
svatého, společně při adoraci ve čtvrtek...

✓

Od Noci kostelů jsme si letos odpočinuli, ale mohli
jsme se proto podívat, jak to vypadá a jak to organizují
jinde. A třeba příští rok...

✓

Roman Nehera byl přijat o. arcibiskupem mezi kandidáty jáhenské služby.
Provázejme jej modlitbami na této cestě ...

Bude…
 V neděli 25. června „Smržické hode“; 29. června je
slavnost patronů farnosti Petra a Pavla...
 Rozhodli jsme o sice dražším ale osvědčeném,
účinném a krásném osvětlení kostela včetně nové
elektroinstalace...
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JSME RODINA. KAŽDÝ DŮM JE ŠKOLOU ŽIVOTA A LÁSKY.
(strenna - heslo salesiánské rodiny 2017)
(pokračování z minulého čísla)
Zkušenost utrpení a krveprolití v rodině
Utrpení, zlo a násilí v rodině jsou skutečností, která je v ní
přítomna již od počátku, jako to popisuje Písmo. V první rodině
dojde k bratrovražednému násilí mezi Kainem a Ábelem; velké
konflikty jsou přítomny v rodinách Abrahama, Izáka a Jákoba,
Šalomouna, Tobiáše, Joba… Ve své nemoci si Job ulevuje
následujícími výroky:
„Mé bratry ode mne vzdálil,
moji známí se mi odcizili,
moji příbuzní mě opustili,
kdo se ke mně znali, zapomněli na mě.
Hosté mého domu i mé služky mě pokládají za cizího,…
Můj dech se oškliví i mé ženě, vlastním dětem páchnu…
moji důvěrní přátelé si mě hnusí,…“ (Job 19,13-19).
Také evangelia vyprávějí o mnoha rodinných dramatech a bolestných situacích, u nichž
byl Ježíš přítomen: nemoc Petrovy tchýně, Lazarova smrt, smrt Jairovy dcery, drama naimské
vdovy, nedostatek vína na svatbě v Káně Galilejské… Z toho chápeme, že rodina, jak ji
představuje bible, není abstraktní skutečnost: potkávají ji krize, utrpení, strasti, křehkosti,
bolesti, nářek… Totéž lze říci o světlech a stínech, která osvětlují, či zatemňují realitu rodiny i
práce jakožto prostředku k obživě a jež mohou být zdrojem štěstí, bolesti i úzkosti.

Druhá kapitola: Realita a problémy rodin (AL 31 – 57)
Papež František předkládá v této kapitole širokou škálu problémů a výzev, které se dnes
dotýkají rodin, aniž by si dělal nárok na vyčerpávající analýzu v současnosti tak komplexní
společenské reality, jakou se stala rodina.
V kontextu poznamenaném hlubokými kulturními a strukturálními změnami a změnami
životního stylu, které se hluboce dotýkají rodiny, papež vyjmenovává následující situace:
-

Individualismus, vnitřní napětí, stres, pokles počtu manželství, soužití bez právních
norem;
Samota, narcisismus, sexualita prožívaná jako obchod, komercializace těla, rozchody,
rozvody, demografický úbytek, protinatalitní mentalita;
Chudoba, nedostatek důstojného bydlení, nepřítomnost adekvátní rodinné politiky,
nejistota práce;
Domácí násilí, terorismus, drogová závislost, ekonomická nejistota, rozbití rodinných
vztahů, zloba a nenávist, nefunkční rodiny, oslabení rodinných pout;
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-

Polygamie, mrzačení pohlavních orgánů, slovní, fyzické a sexuální násilí, sexuální
zneužívání, diskriminace, feminismus, mužský šovinismus, citová deprivace dětí,
ideologie gender…

Tváří v tvář těmto těžkým situacím je ovšem nezbytné znovu potvrdit, že dobro rodiny je
zásadní pro dobro světa a církve. Z tohoto důvodu musí být rodina ve středu misijní pozornosti
církve, ač uznáváme, že ne vždy byla misijní praxe taková, jaké bylo zapotřebí. „Nicméně
častokrát jsme zaujímali obranný postoj, plýtvali pastorační energií, množili výpady proti
úpadku světa a prokazovali malou konstruktivní schopnost indikovat cesty ke štěstí.“
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