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Úvodník
Sestry a bratři, milí přátelé,
na prahu Velikonoc je třeba zhodnotit ovoce prožití postní doby. Možná si někdo posteskne:
„Zase to nebylo ono, jak jsem chtěl…“ Mám jednu smutnou zprávu:
velice pravděpodobně to zjistíme ještě mnohokrát. Ale mám jednu
mnohem, mnohem důležitější dobrou zprávu: Ježíš vstal z mrtvých
- aleluja - žije nový život a tuto skutečnost nabízí i nám; jsme s ním
spojeni jménem křesťan, držme se jej pevně vírou, nadějí a láskou
a jemu svěřme všechno, vždyť jemu na nás záleží. Mějme na paměti,
že on také nejdříve prošel utrpením, ale závěr patří novému životu. A
to je právě ovoce postní doby: prohloubení spojení s Ježíšem, ze
smutku do opravdové radosti. Tak to zaznívá i z následujícího poselství
papeže Františka: z nedobrých skutečností života ukazuje cestu, vlastně
Cestu - víru, naději a lásku…
Velikonoční radost ze života (vlastně Života) ze srdce všem přeje
salesián Otec Jožka

„Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí
láska“ (Mt 24,12)
Zamrzlé srdce
Dante Alighieri ve svém popisu pekla
představuje ďábla, jak sedí na ledovém trůnu,
uprostřed mrazivého osamocení bez lásky.
Ptejme se: Jak se stane, že v nás ochladne láska?
Jaká znamení nám naznačují, že v nás láska
začíná chladnout? Lásku víc než co jiného ničí
chamtivost po penězích, „kořen všeho zla“
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(srov. 1 Tim 6,10). Brzy ji následuje odmítání Boha a jeho pokoje, kdy před útěchou z jeho slova
a svátostí dáváme přednost své opuštěnosti. To vše vede k násilí obracejícímu se proti každému,
koho považujeme za hrozbu pro své „jistoty“: proti nenarozenému dítěti, proti nemocnému starci,
proti přicházejícímu hostu, proti cizinci anebo proti bližnímu, který nesplňuje naše očekávání.
Němým svědkem této ochládající lásky je také stvořený svět. Země je otrávena odpadem,
odhozeným z nedbalosti anebo kvůli vlastním zájmům. Moře, sama znečištěná, ukrývají ostatky
nesčetných ztroskotaných obětí nucené migrace. Nebesa, podle Božího záměru vzniklá proto, aby
mu zpívala chválu, rozdírají stroje, ze kterých se dolů snáší nástroje smrti.
Láska může ochladnout také v našich společenstvích. V apoštolské exhortaci Evangelii
gaudium jsem se pokusil popsat ty nejviditelnější projevy takového nedostatku lásky. Jsou jimi
sobectví a duchovní lenost, sterilní pesimismus, pokušení k uzavírání se do sebe, vzájemné válčení
a také mentalita zesvětštění, kvůli níž se zajímáme jen o to, co je vidět, a tak polevujeme ve svém
misijním nadšení.
Co máme dělat?
Možná ve svém nitru anebo okolo sebe zpozorujeme znamení, která jsem právě popsal. Tehdy
nám však církev, naše matka a učitelka, společně s mnohdy hořkým lékem pravdy nabízí v tomto
postním období také sladký a uzdravující prostředek modlitby, almužny a postu.
Velikonoční oheň
Především vybízím vás, kdo patříte k církvi, abyste na cestu postem nastoupili s nadšením a
nechali se podpírat almužnou, postem a
modlitbou. A kdyby se občas zdálo, že plamen
lásky v mnoha srdcích začíná skomírat,
vězme, že pro Srdce Boží to nikdy neplatí! On
nám stále dává nové příležitosti, jak znovu
začít milovat.
Při vigilii Zmrtvýchvstání budeme
znovu slavit jímavý obřad rozsvícení
velikonoční svíce: toto světlo získané z „nového ohně“ postupně přemůže temnotu a osvětlí
bohoslužebné shromáždění. „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění,“ abychom
všichni mohli znovu prožít to, co zažili učedníci na cestě do Emauz. Budeme-li naslouchat Božímu
slovu a čerpat posilu z eucharistického chleba, bude i v našem srdci stále vroucněji planout víra,
naděje a láska.
Ze srdce vám žehnám a modlím se za vás všechny. Nezapomínejte se, prosím, modlit i vy za
mě.
František
(Z Poselství papeže Františka pro postní dobu. Zkráceno)
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Toto znamená věřit ve vzkříšení
Až uvidíš bouřku, která tříští les,

Až si povšimneš, že láska kolem tebe

zemětřesení, které mává zemí,

uhasíná,

řekni si: „Věřím, že les se obnoví,
že se země vrátí do své nehybnosti.“

až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha,
až ti bude nevolno ze zmatku, teroru a válek,
řekni si: „Ježíš zemřel a vstal, aby přinesl

Když že bude hřích škrtit
a bude ti, jako by ses dusil,
řekni si: „Kristus vstal z mrtvých
a já vstanu ze svého hříchu.“

spásu.“
Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné
posteli
a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost
z odloučení,

Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život,
řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých

řekni jemu i sobě: „Uvidíme se v království
Božím.“

a učinil nové nebe a novou zemi.“
Když uvidíš svého syna utíkat z domova,

TOHLE ZNAMENÁ VĚŘIT VE

a tvé sny se ti rozplynou, řekni si:
„Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho miluje.“

VZKŘÍŠENÍ!
(Carlo Caretto: Myšlenky na každý den, Nové Město)

19 pravidel dobré nálady
(pokračování)
17. LÁSKA
Milujte! Na to slovo mnozí jistě čekali, to je
přece správný recept na dobrou náladu.
To bych se však neodvážil jen tak tvrdit.
Láska přináší právě bolesti jako radosti. O lásce a o vznešené
náladě by bylo možno napsat zvláštní kapitolu.
Řekněme jen to:
Pravá, hluboká dobrá nálada není nic jiného, než pravá, veliká láska.
Apoštol Jan mluví o Bohu jinak než Aristoteles. Pro Aristotela je Bůh „vyšší bytí.“ Pro Jana
je Bůh „láska.“ A dodává: „kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.“(Jan 4,16).
Kde kvete láska, tam Bůh se dotýká země a lidí. Od Boha pochází láska k rodičům, láska k dětem,
láska nevěsty k ženichovi, přítele k příteli. Od Boha je láska, která je oduševnělá a nezůstává jen
ve smyslnosti, jako by člověk nebyl víc než živočich. Od Boha pochází láska ke všem lidem i
k nepřátelům. Od Boha je láska, kterou můžeme milovat Boha.
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Bylo…
 Krátká duchovní obnova farnosti, kterou vedl P. Antonín Pražan, proběhla pátou postní
neděli odpoledne. Škoda, že se „obnovovalo“ jen pár účastníků; doufáme a těšíme se, že nás
příště bude víc, zvláště když už pozveme kněze hosta.
Podobná situace byla při společné modlitbě křížové cesty a následné mše v předvečer
postních pátků.
 Někteří mladí se v sobotu před Květnou nedělí - dnem mladých - zúčastnili Děkanátního
setkání mládeže ve Ptení.
 Obec Smržice pořádala tradiční Velikonoční výstavu na faře s tradičně hojnou účastí.
Předcházející sobotu se na faře sešly děti s rodiči ke tvořivým dílnám.

Bude…
 Dostaneme z Obce Smržice dotaci na opravu varhan 100 000,- Kč. Doufáme, že se podaří a
v létě uspořádáme v kostele několik koncertů. Nabídněte své tipy, koho pozvat…
 Otevřeme kostel všem při Noci kostelů 25. května (a třeba i při Dni kostelů pro školy…).
 Smržické „hode“ - patrocinium našeho kostela slavnost sv.Petra a Pavla oslavíme letos až
v neděli 1. července.
 Letošní rok je v církvi zaměřen na rodinu. Naše farnost nebude výjimkou; vlastně máme
náskok: loni jsme probírali Františkovu exhortaci o rodině, zpracovanou salesiánským
představeným Donem Angelem Artime…

Hospodaření farnosti
FINANČNÍ SITUACE FARNOSTI k 31. lednu 2018
Příjmy ze sbírek:
Nájem Makovec:
Zůstatek pokladny:
Zůstatek účtu:
Výdaje:

8 243,-Kč
3 000,-Kč
24 040,-Kč
262 644,17 Kč
820,- Kč
124,- Kč

záloha plyn
papírnictví

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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