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Na úvod…

Úvodník

Sestry a bratři, přátelé,
počasí posledních dvou měsíců nám připravilo nejedno překvapení: časné jarně - letní a
téměř vzápětí skoro zimní... Prý bude dražší víno, které mnoho pomrzlo,
kdoví, co bude s meruňkami a ani s jarním medem to nebude valné; snad
sklidíme aspoň tradiční jablka a hrušky. Napadá mě, že je to jako v životě:
někdy dáváme bohatou úrodu lásky, jindy...
Ještě nám zbývá polovina měsíce, kdy se víc obracíme k naší Matce.
Májové pobožnosti bývaly dřív příležitostí ke každodennímu setkání
v modlitbách a písních, k posílení důvěry v Královnu, Pomocnici
křesťanů. Dnes - zdá se - už nějak polevujeme, ke své škodě. Alespoň
jednou týdně, scházíme se na čtvrthodiny ve čtvrtek po mši... přijďte,
Maria obdarovává.
A taky aby s námi nejen venkovní počasí, ale hlavně společenské a mezilidské události
„nezatočily“ a nezmařily úrodu našich srdcí.
Pěkný a bohatý velikonoční - májový čas.
otec Jožka, salesián

19 pravidel dobré nálady
(pokračování)
11. POTRAVA

Dbejte o dobré trávení.
Zkažený žaludek a zácpa přinášejí zádumčivost.
Střídmost a bylinkový čaj jsou dobré pro správnou náladu.
Je-li zažívací zařízení v pořádku, člověk je zdravý. Že bychom přičítali žaludku příliš
velkou důležitost? Zajímavé, že odpůrci křesťanství se posmívali postům a odříkání. A dnes?
Lékaři najednou objevují postní redukční hladové kůry pro člověka dvacátého století, který si
nestřídmostí pokazil žaludek. Střídmě jíst a pít, správně zachovávat postní čas, více pohybu, více
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čerstvého vzduchu, žádná změkčilost, ale otužování v zimě i v létě, za každého počasí a hle,
zádumčivost mizí, vrací se dobrá nálada, klid a radost.
(postní doba je sice dávno za námi, ale v církvi je každý pátek postní den - a třeba od nedobré
stravy... o.J.)

Bylo…
 Díky Bohu za nabídku prožití Velikonoc, v naší farnosti letos vedených biblistou
salesiánem Toníkem Pražanem Th.D., s novými myšlenkami...
 „Z Getseman na Kalvárii“, (z Jednova na Kalvárii u Jaroměřic) ze Zeleného čtvrtku na
Velký pátek: Ježíšovu cestu z Večeřadla na Kalvárii jsme té noci prožívali ze Smržic
čtyři, letos za přívětivých podmínek
 Na pouť dětí za Pannou Marií do Jednova v pondělí 1. května se nás za krásného, i když
tradičně větrného počasí vydalo dvanáct a od vlaku ze Stražiska už šel zástup víc jak třicet
velkých i malých poutníků...

Bude…


Společné udílení svátosti nemocných při nedělní Eucharistii 14. května.



Máme nové webové stránky farnosti: www.farnostsmrzice.cz. Jsou zatím ve výstavbě,
(a hlavně se otec Jožka bude muset naučit s nimi pracovat), buďte shovívaví...



Koncert křesťanského písničkáře a psychoterapeuta Jirky Černého v sobotu 20. května
v Držovicích a u sv. Petra a Pavla v Prostějově. Podrobnosti níže na plakátku. Přečtěte si
v tomto čísle i jeho májovou Mariánskou úvahu.



„Smržické hode“, letos už 25. června (protože je to poslední neděle v červnu; slavnost
patronů farnosti Petra a Pavla je 29.6.)

JSME RODINA. KAŽDÝ DŮM JE ŠKOLOU ŽIVOTA A LÁSKY.
(strenna - heslo salesiánské rodiny 2017)
(pokračování z minulého čísla)
Úvod (AL č. 1 – 7)
Exhortace mluví o radosti z lásky prožívané v rodinách a o
jásotu církve tváří v tvář této realitě. Shrnuje, jak již jsme řekli,
příspěvky dvou synod1 a podtrhuje, že rodina představuje skutečnost
různých podob, komplexní a rozsáhlou, v níž se mísí aspekty
náboženské, politické, kulturní, ekonomické a právní. V tomto tak
širokém kontextu jsme všichni povoláni k tomu, abychom s láskou pečovali o životy rodin, jež

První synoda o rodině od 5. do 19. října 2014 (ve Vatikánu), téma „Pastorační výzvy pro rodinu v podmínkách
evangelizace“; druhá synoda od 4. do 25. října 2015 (ve Vatikánu), téma: „Povolání a poslání rodiny v církvi v současném
světě“. Těchto dvou synod se zúčastnili biskupové, kněží, řeholníci, řeholnice a lidé žijící v manželství.
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nevytvářejí problém, nýbrž jsou spíše příležitostí. Můžeme totiž potvrdit, že i přes situaci krize,
kterou dnes rodina prochází, nové generace nadále vidí v rodině prostor pro ně nejbezpečnější,
v němž nacházejí bezpodmínečné přijetí.
První kapitola: Ve světle Slova (AL 8 – 30)
Rodina se často objevuje v Písmu svatém, od prvních stránek až po knihu Zjevení. Když o
ní hovoří, mluví o pokoleních, o příbězích lásky, o rodinných krizích, o násilí v rodině. „Idyla
představená 128. žalmem2 nepopírá hořkou realitu, která poznamenává celé Písmo svaté. Je to
přítomnost bolesti, zla a násilí, které zraňují život rodiny i její vnitřní společenství života a
lásky.“3
V centru žalmu 128 je představen pár tvořený mužem a ženou s celým příběhem jejich
lásky. „Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jak obraz Boží ho stvořil; stvořil je jako muže a
ženu“ (Gn 1,27). Tento pár, který miluje a plodí život, je obrazem Boha Stvořitele a Spasitele.
Tato plodná láska je znamením intimní reality Boha, protože Bůh ve svém nejniternějším
tajemství není samota, nýbrž rodina.
Jiří Černý: Variace loretánské
Zaujal mne pohled na Marii, jak bezmocně pozoruje naprostý krach a zmar svých představ,
plánů a vizí. Jak se znovu a znovu musí vyrovnávat s tím, že věci kolem ní jdou jinak, než si
představovala. Byla Vyvolená, ale Mesiáše nepočala v řádném manželství. Josef nejprve zkouší
celou záležitost ututlat a teprve na přímý zásah shůry přijímá Matku k sobě. Takový trochu
jakoby, s prominutím, upatlaný začátek.
Noblesa zvěstování s archandělem je nenávratně fuč. A pak to nešťastné trmácení se už v
termínu do Betléma. Která dívka by si představovala, že svého prvorozeného bude jednou rodit
kdovíkde ve stáji nebo v jeskyni. Návštěva pastýřů a jejich vyprávění asi potěšilo, ale proč
množství nebeských zástupů chválilo Boha někde nad stády ovcí a proč se sláva Páně rozzářila
kdesi na pastvinách a ne u Královny? Tři králové, ti trefili, i dary donesli. Ale potom nečekaný
pokyn k emigraci, a o té hrůze kolem neviňátek raději ani nemluvit. Jak tohle všechno Svatá asi
prožívala?
Tohle střídání projevů Boží přízně s okolnostmi naprosto nepříznivými? A potom dlouhá
léta nic. Skrytý život v Nazaretu, až do svatby v Káně. Zázrak. Ježíš káže a uzdravuje, prorokuje,
ale také provokuje. Lidé žasnou, jsou nadšení, ale také tvrdí, že se pomátl a opakovaně ho chtějí
kamenovat. Co se asi dělo v Úctyhodné? A když se do hry vloží mocní, je teprve zle. Jsou tu
sice skupiny věrných, ale co zmohou proti odporu, nepochopení a odmítání nejvyšších
duchovních autorit a daleko většímu počtu těch, kteří jsou proti? Jako když je něco špatně.

V žalmu 128 čteme: „Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou,
bude ti blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého
stolu. Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, abys viděl štěstí Jeruzaléma
po všechny dny svého života, abys viděl syny svých synů: Pokoj v Izraeli!“ (Žl 128,1-6).
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Takhle si lze jen stěží představovat příchod pravého Mesiáše k vyvolenému národu. Ovšem to
nejhorší teprve přijde.
Zrada, zajetí, mučení, odsouzení, potupa, utrpení, posměch, kříž, smrt. Po třech dnech
vzkříšení, pak nanebevstoupení, seslání Ducha. A Věrná se stává podruhé Matkou, tentokrát
rodící se církve. Jedno je naprosto jisté. Původní představy židovského národa, které jistě sdílela
i Dobrotivá, onen koncept příchodu Mesiáše, který osvobodí svůj lid a nastolí vládu Zákona,
nebyl ani v nejmenším naplněn. A byl to dobrý plán, byl to Boží plán!
Ale životní příběh Těšitelky nás učí víře, že právě když se hroutí a naprosto selhávají naše
představy, plány a koncepty, právě tehdy se začíná uskutečňovat Boží plán naší spásy. A to v
tak širokých a krásných dimenzích, že jeho dovršení naprosto překračuje možnosti našeho
chápání stejně, jak dalekosáhle překračuje spasitelné vtělení Jednorozeného Božího Syna
původní židovské představy příchodu Mesiáše. Ave Maria!
Více zde: http://jiricerny7.webnode.cz/variace-loretanske/

FINANČNÍ SITUACE FARNOSTI K 1. květnu 2017
Příjmy ze sbírek:
Vratka – plyn:
Vratka - elektřina
Nájem Makovec
Zůstatek
pokladny:
Zůstatek účtu:
Výdaje:

14 416,- Kč
14 271,- Kč
57,- Kč
3 000,- Kč
13 132,- Kč
Záloha - plyn
Havarijní fond
Předplatné Rodinný život
Nákup – hostie, evangeliář
Květinová výzdoba

478 620,01Kč
1 570,- Kč
800,- Kč
195,- Kč
931,- Kč
4 433,- Kč
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vydává Římskokatolická farnost Smržice pro vnitřní potřebu.
Vychází měsíčně; příští číslo vyjde 10. 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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