ZPRAVODAJ
FARNOSTI

SMRŽICE

číslo 113; únor 2018
Úvodník
Sestry a bratři, milí přátelé,
zdravím vás na prahu další z liturgických, církevních dob - doby postní, doby důležité,
významné; naznačuje to - jak si my starší jistě pamatujeme - dřívější název „svatopostní“. A
ještě více. Latinský název zní: Tempus quadragesimae, čas čtyřicetidení. A dokonce někteří
církevní otcové mluví o Sacramentum quadragesimae, tedy Svátost čtyřicetidení. Máme tedy
před sebou možnost prožít půldruhého měsíce času, který nás může posvětit, pokud chceme. A
že nám slovo půst nezní zrovna příjemně? Možná proto, že jsme správně nepochopili, co
znamená a čím pro mně může být. Bude pro nás posvěcující, když se vydáme třeba touto
cestou:
Přichází půst, co s ním uděláš?
 Posti se od zraňujících slov a říkej vlídná slova.
 Posti se od smutku a buď naplněn vděčností.
 Posti se od hněvu a buď plný trpělivosti.
 Posti se od pesimismu a buď plný naděje.
 Posti se od obav a důvěřuj Bohu.
 Posti se od stěžování a nazírej jednoduchost.
 Posti se od stresů a naplň se modlitbou.
 Posti se od hořkosti a naplň své srdce radostí.
 Posti se od sobectví a měj soucit s druhými.
 Posti se od pomsty a usmiř se.
 Posti se od slov a buď tichý, abys mohl naslouchat.
Hodně úspěchů na cestě postní dobou přeje
Otec Jožka, salesián

Postní zamyšlení
Bratři a sestry,
symbolem Japonska je hora Fudži. Japonci k ní jezdí, nechtějí ji však zdolávat, jen ji touží
vnímat. Prostě pouze čekají, až se rozplyne mlha, a dívají se. Myslím, že postní doba je pro nás
křesťany analogií k tomuto postoji. My také vyhlížíme horu, sice o dost nižší, ale o to důležitější
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– horu Golgotu. Na ní se odehraje velikonoční oběť. My ji také nemusíme zdolat, protože ji
zdolal již Ježíš Kristus. Aby nám však neunikl smysl Ježíšovy oběti, musíme očekávat a napínat
duchovní zrak. Jak na to?
Na prvním místě je tu modlitba jako součást našeho vztahu k Bohu. První křesťané se
modlili vestoje, čímž dávali najevo svou bdělost při očekávání příchodu Ježíše Krista. I postní
doba je spojena s očekáváním, ale především je dobou
přípravy na události Velikonoc. Proto by v ní neměl chybět
půst, který zbystřuje smysly a činí nás vnímavnějšími. Půst je
také osobním výrazem touhy předstoupit před Boha. Aby
však byl účinný, musí být zavlažován milosrdenstvím. To nás
otvírá nejen potřebám druhých, ale jako projev praktické víry
rozhání mlhu pochybností, která nám brání vidět ve víře to
podstatné: Boží lásku k nám, která vrcholí právě o Veliké noci.
Ať je tedy naše postní příprava v závěru naplněna nezkalenou radostí ze vzkříšení
Pavel Konzbul
pomocný biskup brněnský

19 pravidel dobré nálady
(pokračování)
15. ZPOVĚĎ
Choďte ke zpovědi. Jak se to patří? Inu tak: Člověku je lehčeji, když vychází ze
zpovědnice. Znovu se dívá na svět jinak, ovšem nesmí hned zase… Však mi rozumíte. To s tou
zpovědí je tak pravdivé, že beuronský opat Benedikt Bauer mohl dát své knížce o zpovědi název:
„Oblažující zpověď…“ O tom by mohli mluvit všichni, kdo zakusili co je to shodit těžké břímě
do moře Božího milosrdenství. Zpověď není příjemná, ale její ovoce je sladké jako med.
16. SLAVENÍ
Slavte! Nezapomínejte slavit svátky!
Patří to k rytmu života.
Po pracovním dnu má přijít den sváteční,
po malém svátku velký svátek.
Jinak se člověk uhryže a utrápí.
Jde o oslavu, která má smysl. Nejde tedy o to, aby se slavilo, jen aby se slavilo. Jde
o opravdovou, rozumnou, pěknou a hlubokou oslavu, jak to bývá například u církevních svátků
a nedělí. Liturgie církve je nejvznešenější oslava. Účast na těchto oslavách nám přinese
opravdovou radost.
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Bylo…
 Koledovali jsme při Tříkrálové sbírce. Lidé byli opět štědří. Podrobné výsledky naleznete
na stránkách Prostějovské Charity. Díky koledníkům a všem, kdo se zapojili.
 Prožili jsme Adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce. Letos kvůli pohřbu
dlouholeté obyvatelky Smržické fary paní Greplové trochu zkrácený. Díky všem
adorátorům; největší užitek z této služby jistě mají oni sami.

Bude…
 Připravuje se krátká duchovní obnova farnosti, pravděpodobně čtvrtou nebo pátou postní
neděli odpoledne. Upřesníme později v ohláškách.
 Další etapa oprav kostela se pravděpodobně bude týkat postupné výměny oken. Finančně
to bude velmi náročné (cca 100 000 Kč jedno okno), musíme získat dotaci.
 V tomto supervolebním roce čekají i naši farnost volby do pastorační a ekonomické rady
- na další čtyřleté období.

Zamyšlení nad významnou událostí
Nejvážnější a nejvýznamnější v letošním osudovém osmičkovém roce - v roce 2018 se
stala teď koncem ledna přímá volba prezidenta. Tato volba ať chceme, či nechceme, ať chápeme
dopady této situace, ovlivní všechny občany naší republiky. Je proto třeba vždy uvážlivě
rozhodovat o všem co je naším právem a co můžeme ovlivnit.
Teď už jenom s důvěrou čekáme na dobu, kdy slušnost, láska a pravda zvítězí. A kdy
i v naší republice pochopíme, že lhát a krást se nevyplácí a nemá.
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Teď musíme uznat vůli většiny, těch 51,36 % voličů, kteří rozhodli o naší budoucnosti. My
teď můžeme v modlitbách prosit o Boží pomoc a ochranu a potom zvládneme i očekávání
letošního roku.
Miloslava Výmolová

Hospodaření farnosti
FINANČNÍ SITUACE FARNOSTI K 31. 12. 2017
Příjmy ze sbírek:
Zůstatek pokladny:
Zůstatek účtu:
Ostatní příjmy:
Výdaje:

Pachtovné
Splátka půjčky farnosti Mostkovice
Záloha na plyn
Záloha elektřina
Nákup tiskárny

16 761,- Kč
15 921,- Kč
260 464,17 Kč
2346,- Kč
25 000,- Kč
820,- Kč
5 370,- Kč
2 099,- Kč

FINANČNÍ SITUACE FARNOSTI K 30. 11. 2017
Příjmy ze sbírek:
Zůstatek pokladny:
Zůstatek účtu:

Výdaje:

Pachtovné
Přeplatek elektřiny
Záloha na plyn
Předplatné Nezbeda
Pokladní bločky
Daň z nemovitosti 2. splátka
Vložkování komína fara
Kontrola has.přístrojů
Odvod sbírky na misie
Odvod sbírky na charitu

6 456,- Kč
1 249,- Kč
239 278,05 Kč
91 480,- Kč
955,- Kč
820,- Kč
1 760,- Kč
34,- Kč
8 843,- Kč
38 033,-Kč
1 537,-Kč
2 500,- Kč
3 650,- Kč

ZPRAVODAJ
vydává Římskokatolická farnost Smržice pro vnitřní potřebu.
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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