ZPRAVODAJ
FARNOSTI

SMRŽICE

číslo 108; duben 2017
Na úvod…

Úvodník

Sestry a bratři,
srdečně zdravím na prahu Velikonoc.
V minulém Zpravodaji jsem se v Úvodníku dosti rozepsal a tak jsem si řekl, že tentokrát
jen krátce pozdravím a popřeju k Velikonocům hodně síly, nadšení, radosti (kdo jiný, než my
křesťané by měl být odborníkem na radost)
a odvahy ke svědectví, čerpané z hluboké
Studny - živého Ježíše Vítěze, Studny
nesrovnatelně bohatší na vodu (života!),
než je studna na farním dvoře - a že jsme z
ní celou zimu čerpali dostatek vody na
velkou ledovou plochu...
Koneckonců žádnými slovy nelze
zesílit osobní hluboké prožití toho, co
nabízí liturgie Triduum Paschale - Velikonočního třídení.
Na jednom křížku z doby Cyrilometodějské Velké Moravy stojí řecké vyznání:
CHRESTOS - FÓS - ZOÉ - NIKÉ. Kristus - Světlo - Život - Vítězství. To jsou naše
Velikonoce!
otec Jožka, salesián

P.S.: V minulých číslech Zpravodaje jsme otiskli části exhortace papeže Františka
Amoris Laetitia. Dnes bude změna, ale jen malá. Salesiánská rodina dostává na každý rok
sjednocující téma pro život, tzv. Strennu (heslo).
Heslo i jeho výklad posílá hlavní
představený salesiánů Don Ángel Fernandez Artime SDB. Letos zní: „Jsme rodina! Každý
dům je školou života a lásky“ a vychází právě ze zmíněné exhortace. Pokračovat budeme
v dalších číslech našeho časopisu.
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19 pravidel dobré nálady
(pokračování)
10. KOUPÁNÍ
Koupejte se ve studené i teplé vodě.
Koupelí se očistí a osvěží nejen tělo, ale i duše,
mimovolně nabude klidu a radosti.
Křesťan začal svůj život koupelí křtu. Ta mu dává nový
život v Duchu svatém. Od té doby se nám stala voda milou.
Když nám ráno při mytí protéká rukama, když se do ní celí
ponořujeme, když ji slyšíme šumět v potoce řekách, když
padá z nebe, aby zúrodnila zemi, vždy nám připomíná, že nám v den křtu darovala božský
život.
Nadpřirozený a přirozený život je tedy bez vody nemyslitelný. „Nad vodami se vznášel
Boží Duch,“ praví Písmo svaté v první kapitole 1. knihy Mojžíšovy. Nese v sobě plnost síly a
uděluje ji všem živým tvorům. Ital nazývá vodu „panenskou.“ Je čistá a jasná, průhledná a
příjemná. A když přijme špínu země a lidí, spěchá, aby tu špínu někde odložila a tak znova
získala původní čistotu.
Voda je naše milá, dobrá sestra. Občerstvuje nás a těší, dává nám dobrou náladu.

Bylo…

Terka a Honza byli na diecézním setkání mládeže ve Zlíně a taky na setkání mladých
děkanátu Prostějov v Mořicích. Slíbili, že se o zážitky podělí na stránkách Zpravodaje...

Bude…


Bohoslužby v tomto týdnu:
Zelený čtvrtek

18:00

Velký pátek

15:30 (křížová cesta 15:00)

Bílá sobota (Vigilie Vzkříšení) 20:00
Neděle Vzkříšení

9:00 (žehnání pokrmů)

Pondělí velikonoční

7:30

 Připomínám slavnost nad slavnosti – Vigilii Vzkříšení v noci Bílé soboty, pro každého
křesťana nejdůležitější událost v roce. Už jste rozhodnuti, kde a jak ji prožijete?
 Noční pěší pouť „Z Getseman na Kalvárii“, tedy z Jednova na Kalvárii u Jaroměřic
půjdeme na Zelený čtvrtek od 20:30. Kdo chce jít, přihlaste se u otce Jožky (kvůli odvozu
zpět!).
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 Pouť dětí, rodičů a mládeže za Pannou Marií do Jednova bude tradičně v pondělí

AMORIS LAETITIA (Radost z lásky, apoštolská exhortace papeže Františka o lásce
v rodině)
1. května. Kus cesty vlakem, pěšky 4 km tam a stejně tak odpoledne zpět.

Uvedení do hesla (strenny) salesiánské rodiny na letošní rok: „Jsme rodina! Každý
dům je školou života a lásky“.


Už v roce 2006 se Strenna zaměřovala na rodinu. A teď nás k tomu zvláště vybízí papež
František a události v církvi: synoda o rodině a apoštolská exhortace Amoris laetitia.



Všichni máme zkušenost s tím, že jsme se narodili do nějaké rodiny. S radostmi
i starostmi, které to s sebou nese. Je to konkrétní místo, kde se člověk učí žít a milovat.



Rodina je složená z tváří, z lidí, kteří milují, mluví, sdílí svůj život s ostatními, obětují se
pro druhé, chrání svůj život i život svých blízkých. V rodině se člověk stává člověkem.



V rodině získáváme jméno – identitu a lidskou důstojnost.



Rodina je první a nejlepší školou pro děti a také nejlepším domovem důstojného stáří.



Salesiánská rodina chce být místem společenství, lidskosti a setkání s Bohem.

2. Pozvání ke klidné a pozorné četbě apoštolské exhortace o rodině
Zvláště bych chtěl všechny povzbudit, aby si v klidu a s otevřeným srdcem přečetli
apoštolskou exhortaci Amoris laetitia, abychom jako salesiánská rodina mohli objevit to, co
nám tento dokument nabízí. Je to projev lásky, kterou jako salesiánská rodina nabízíme těm,
kdo prožívají život v rodině jako dar od Boha, ale také těm, kdo nemohou v plnosti prožívat
tento Boží plán a potřebují naši pomoc, doprovázení a blízkost na cestě, kde jejich manželské
nebo rodinné plány ztroskotaly nebo prochází obtížemi.
3. Každý dům je školou života a lásky (Náš výchovně-pastorační přínos)
Posláním salesiánské rodiny je také být blízko těm, kdo žijí v těžké rodinné situaci: rozbitým a
neúplným rodinám, rodinám zraněným egoismem a těm, kdo prožívají krizi ve víře, ve
vztazích a ve výchově.






Tyto situace od nás vyžadují empatii a pochopení pro bolest, kterou různé situace
způsobují.
Vyžadují od nás také povzbuzení, můžeme dávat svědectví o tom, že existuje mnoho
dobrého.
Naším úkolem je vést druhé k uzdravení a odpuštění, ukazovat jim Boží milosrdenství.
Všichni mají právo na odpuštění a všichni mají schopnost odpouštět, rodinu je možné
stále znovu budovat.
Vycházíme ze zkušenosti našeho zakladatele Dona Boska, který sám pocházel z těžké
rodinné situace (vyrůstal bez otce), a přesto dokázal vytvářet domov pro mnoho mladých
lidí.
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Usilujeme o to, aby rodina byla školou života: místem, kde předáváme odpovědnost, kde
se komunikace neomezuje jen na praktické a konzumní záležitosti, kde se pečuje o
důstojnost každého člověka.
Pastoračním posláním salesiánské rodiny je DOPROVÁZET. Tato výzva nás staví před
mnoho otázek: Jak máme doprovázet mladé, kteří hledají své životní povolání? Jak
doprovázet snoubence, manžele, rodiče… jak vést k odpovědnému naplňování Božího
plánu v našem životě?

Plakát
„Škola je výzvou,“ vysvětluje autor plakátu Mauro Borgatello. „Nutí nás stále se
zlepšovat a formuje nás pro budoucí život. Je
místem setkávání, ale také formace. Rodina je
navíc půdou konfrontace: existuje jen tam, kde
je přijetí, ohleduplnost a nadšení, které
překonává obtíže. Salesiánská rodina zahrnuje
osoby různého věku, různých povah a různého
původu. I bolest, omezení, různé kulturní
bariéry… Rodina je různorodost, která se
promění v jednotu srdcí, je to hledání
obohacení mezi různými rozdíly, je to
objevování sebe sama v plnosti a na společné
cestě, která vede ke štěstí.“

FINANČNÍ SITUACE FARNOSTI k 31. březnu 2017
Příjmy ze sbírek:
Nájem Makovec:
Zůstatek pokladny:
Zůstatek účtu:
Výdaje:

Leden - březen

záloha plyn
Záloha elektřina
Toner
Odvod sbírky Haléř sv. Petra

32885, - Kč
3000,-Kč
4080,-Kč
463857,01 Kč
3x1570,- Kč
5370,-Kč
297,-Kč
2371,-Kč

ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická farnost Smržice pro vnitřní potřebu.
Vychází měsíčně; příští číslo vyjde 6. 5. 2017
Duchovní správce farnosti: O. Josef Glogar SDB,
bydlí na faře v Prostějově, Filipcovo nám. 4, tel. 731 600 085, e-mail: jglogar@seznam.cz
Své příspěvky můžete posílat také na e-mail: ivana.matyaskova@quick.cz
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