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číslo 115; červen 2018
Úvodník
Sestry a bratři, milí přátelé,
každého zdravím v tomto červnovém čase jara, ale podle počasí už nejméně o měsíc
dále. Užíváte si horkých dní nebo je to pro vás spíš nepříjemné? Přiznám se, že patřím
k těm druhým; ale je pravda, že aspoň počasí člověk nemůže podstatně ovlivnit a tedy ani
pokazit. Berme je tedy, tak jak přichází, s postojem sv. Františka: počasí je vždycky dobré,
jen je trochu proměnlivé…
Děti jistě - a myslím, že i my školu už nepovinní - už se těšíme na prázdniny a
dovolené, chvíle volna a oddechu. Ale tento čas, jeho prožití, na rozdíl od počasí,
ovlivníme významně. Přeju vám, ať se vám naplní sny a přání…
A moc se těším na společně strávený čas při nejrůznějších setkáních, společenského
charakteru (farním odpoledni, zábavě při muzice), duchovního charakteru (oslava sv. Petra
a Pavla o hodech, farní pouti - asi na podzim) i pracovního charakteru (opravách a
zkrášlování kostela a farních prostor, kterými pokračujeme v díle našich otců).
Žehnám vám.
salesián Otec Jožka

Mluvme o rodině! Buďme rodinou
je to výzva papeže Františka k letošnímu
roku rodiny, a také výzva k modlitbě za letošní
Světové setkání rodin v srpnu v Dublinu.
Amoris: Mluvme o rodině! Buďme
rodinou! je program pro farnosti, který má
podpořit studium a pomoci k prožívání exhortace
Amoris laetitia v rodinách. Pro začátek přinášíme
modlitbu:
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Rodinná modlitba za Světové setkání rodin v roce 2018
Bože, náš Otče,
jsme bratry a sestrami v Ježíši, tvém Synu,
a v Duchu tvé lásky tvoříme jednu rodinu.
Zahrň nás požehnáním radosti z lásky.
Dej, ať jsme trpěliví a vlídní,
milí a velkorysí
a ujímáme se těch, kdo jsou v nouzi.
Pomáhej nám žít tvé odpuštění a pokoj.
Svou láskyplnou péčí ochraňuj všechny rodiny,
zvláště ty, za které nyní prosíme:
(po chvíli ticha můžeme zmínit vlastní rodinné příslušníky
i další lidi).
Rozmnožuj naši víru,
posiluj naši naději,
uchovej nás v bezpečí své lásky
a dej, ať jsme ti stále vděční
za dar života, který společně sdílíme.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Maria, matko a průvodkyně, oroduj za nás.
Svatý Josefe, otče a ochránce, oroduj za nás.
Svatí Jáchyme a Anno, orodujte za nás.
Svatí Ludvíku a Zelie Martinovi, orodujte za nás.

19 pravidel dobré nálady
(pokračování)

18. MARIA
Vklouzněte pod ochranný plášť Matky Boží! Tiše si prozpěvujte mariánskou píseň a pak
s odvahou a spokojeně vykukujte zpod pláště, a svět bude hned jinak vypadat. Lidé a věci bude
ozařovat milé, nebeské světlo.
Mezi invokacemi loretánské litanie je jedna zvlášť krásná. „příčina naší radosti.“ Již v ráji
v evangeliu je ohlášena žena, která vrátí celému světu světlo a radost. V Nazaretě vysloví své „ať
se mi stane podle tvého slova,“ a do jejího klínu sestoupí Boží Syn.
V Káni Galilejské na svatbě pohne Pána, aby dal hostům vzácné víno radosti. Na velký
pátek zpíváme, že Kříž přivedl na svět radost, protože vidíme stát pod křížem Pannu Marii. Ona
je velikým znamením vítězství, radosti, které se objevuje na nebi, žena oděná sluncem, s měsícem
pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy (Zj 12,1)
V dobách temna září Marie jako hvězda světla a naděje. V tomto století hrůz, je záchranou
naší doby.
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Bylo…
 Koncem dubna se dožil pan Lakomý významného životního jubilea. Chtěli bychom mu
dodatečně poblahopřát za rodinu a za farníky hlavně hodně zdraví a Boží požehnání.
 Také u nás proběhla Noc kostelů, přišlo téměř 80 návštěvníků. Díky všem, kdo darovali
svůj čas a schopnosti do programu a příprav.
 Velký dík a Bůh odplať také každému z vás, kdo se zapojujete do péče o kostel, květiny,
výzdobu, úklid, opravy, příprava liturgie, zpívání, službu lektorskou a další a další…

Bude…
 V neděli 10. června od 15:00 se sejdeme na faře - věřím, že i s vámi - při koštování piva,
vína a jiných dobrot a hlavně při posezení a popovídání o farním dnu, to vše s muzikou a
zpěvem.
 Připravuje se částečná oprava varhan; začne po Smržických hodech. Chceme-li je opravit
důkladně, budeme muset pokračovat i v příštích letech.
 Patrocinium našeho kostela slavnost sv. Petra a Pavla (lidově „hode“) oslavíme letos
v neděli 1. července.
 Výuku náboženství letošního školního roku zakončíme ve čtvrtek 21. června.

Noc kostelů
se letos konala v pátek dne 25. 5. 2018.
Ve Smržicích nás potěšil hlavně zájem rodin s malými dětmi, které ještě v kostele
nebyly. Byly jaksepatří zvědavé. Co v tom kostele asi je? U vchodu kromě uvítání, dostaly od
našich obětavých dívenek perníček a záložku s vyobrazením našeho kostela (upravil p. Karel
Vychodil). Je to prostě pěkná upomínka.
Ty větší děti dostaly i PEXESO, kde je vyobrazena spousta nových kostelů po celé naší
republice. Nás dospělé překvapil hned v úvodním programu a to v májové pobožnosti, mladý
farníček - Míša Bittner, který si vedl pod dohledem maminky velice dobře. Obdivujeme ho
ovšem také když s tátou doprovází zpívání SCHOLY na kytaru. Opravdu „válí“.
Nutno také připomenout výkon našeho mladého varhaníka Pavla Mazury, který nejenže
obětavě dojíždí z Kostelce na Hané a na varhany doprovází bohoslužby. Na této akci pořádal dva
varhanní koncerty a vždy nám připraví perfektní umělecký zážitek, i když s našimi varhanami to
není asi vždy snadné se domluvit. Inu nejsou varhany jako varhany.
Bohu díky za všechny tyto služby ať už to byly koncerty, vystoupení SCHOLY i ostatní
služby. Děti vydržely až do konce.
Kostel byl také pěkně vyzdoben, což neuniklo pozorným pohledům těch starších návštěvnic.
Děti zajímaly i vystavené ornáty, kalichy, kropenky, křtitelnice ale hlavně cesta úzkým
schodištěm na rozhled z věže. Prostě „dobrodrůžo“. Některé to komentovaly tak, že až přijdou
domů tak to všechno řeknou babičkám.
Doufejme, že příště ty babičky dovedou, aby to všechno viděly na vlastní oči.
Vždyť kostel je opravdu pěkný a také je to historická památka.
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Zájem těch starších místních je stále dost malý. Možná se něčeho, nebo někoho bojí?
Myslím, že teď se bát nemusí a mohou se ukázat někdy i na bohoslužbě. Třeba ze zvědavosti, že
je všechno už trochu jiné než v jejich dětství. Ten odkaz po rodičích, který mají už ve svém křtu,
by měl každý naplnit. Vždyť nemůžeme v životě jen b r á t.. Musíme také vyjít vstříc…
Postřehy z vlastního prožitku zpracovala - Miloslava Výmolová.

Připomínky k významným květnovým událostem tohoto roku.
 Mezi ně zajisté patří návrat „největšího“ syna našeho národa. Je to primas český,
arcibiskup pražský, kardinál Josef B e r a n. Zemřel v r 1969, ale
ani po smrti se nesměl vrátit do Čech. Byl uložen v Římě, v
místech, kde jsou pohřbíváni papežové, a v blízkosti krypty sv.
Petra. V době druhé světové války prošel několika koncentračními
tábory. A tady pomáhal dle svých sil a možností. Po válce v r.
1948, když šlo do tuhého, měl tu sílu říct komunistům - ne. Nikdy
neustoupil ze svých pevných základů víry. Byl proto znovu
vězněn a izolován. Na žádost světové veřejnosti a papeže, směl
vycestovat do Říma, kde byl v roce 1965 jmenován kardinálem.
Vrátit se do Prahy už ale nesměl.
V Římě i ve světě kam se jen dostal, všude podporoval a pomáhal
Čechům. Zakládal české domy a všechny peníze, které získal,
využil na pomoc potřebným. Jeho zásluhou vznikl i český dům v Římě (Velehrad). O dění
v Čechách se stále zajímal a vyjádřil se i k událostem po okupaci sovětskou armádou a
upálení Jana Palacha. Tyto události mu nepřidaly na jeho zhoršujícím se zdravotním stavu.
V roce 1969 po svátku sv. Jana Nepomuckého - zemřel. Nyní se vrací. Snad jeho
přítomnost v katedrále sv. Víta, Václav a Vojtěcha posílí naše národní i křesťanské
sebevědomí a dokážeme už jednou pro vždycky říct – ne.
 Dalším dosud žijícím Čechem, kterého si můžeme nyní připomínat je profesor, teolog,
filozof - Tomáš Halík, který dne 14. 5. 2014 byl v Londýně oceněn a obdržel Templtonovu medaili jako uznání jeho práce v době komunismu, kdy vytvořil síť
akademiků, spisovatelů, učenců duchovních, prostě mladých lidí. Zasloužil se o obnovu
vysokého učení a dává do souladu současnou vědu a víru.
Čerpala z pořadů ČT 2 - M.. Výmolová
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
Webové stránky farnosti: http://farnostsmrzice.cz/
Své příspěvky můžete posílat také na e-mail: ivana.matyaskova@gmail.com
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