Farní dopis
Ř í jen 2022
Č í slo 228.

Milí farníci a poutníci.
V měsíci září jsme společně s Mons.
Karlem Simandlem poděkovali Pánu
Bohu za dary plodů země.
Vstupujeme společně do dalšího
měsíce října, který nás přivádí k Panně
Marii. Mariánskou modlitbou prvního
řádu je modlitba svatého růžence. Při
každém zjevení Matky Boží se ho Panna
Maria
modlí.
Vždy
vizionářům
zdůrazňuje, aby se modlili za záchranu
hříšníků a celého světa. Poselství Mariino
vychází od Ježíše Krista a jsou znovu
zdůrazněna novým způsobem slova
Pánovo poslání – přiblížilo se Boží
království, obraťte se, čiňte pokání, věřte
evangelium. Toto poselství Pán svěřil své
církvi. Obrácení začíná přilnutím
k Ježíši, zakoušením Boží lásky a doteků
Ducha svatého. Právě modlitba je
způsob, jak navazovat hluboký vztah s Bohem a čerpat sílu k novému
životu. V každé modlitbě vytváříme živé společenství církve, kde uprostřed
nás je živý Pán Ježíš.
Váš duchovní správce R.D. Jaroslav Laštovička

Příběh: Dostal jsem „za pokání“ pomodlit se desetkrát
růženec!
V Jednou mi jeden kněz, u kterého jsem se zpovídal v Parayle-Monial, uložil pokání: pomodlit se desetkrát růženec.
Takové pokání mi připadalo tradiční. Přiznám se, že na
takové úkoly nejsem zvyklý, něčím mi odpudivě připomínají
školní tresty. Ale ani by mě nenapadlo se z toho nějak
vykroutit.
Tak jsem se do toho dal, odříkával jsem otčenáše a zdrávasy
čím dál rychleji jako nějaký expert na rychle odbyté
modlitby. Najednou mi to přišlo směšné. Takhle přeci
chutnaly mé tresty z dětství, kdy jsem vlastně nechápal, proč mám něco
dělat. Uvědomil jsem si, že místo toho, abych se modlil, usiluju jen
o rychlost, jako bych běžel nějaký závod, kde každá modlitba představuje
překážku, kterou je nutné co nejrychleji přeskočit.
Po třech růžencích jsem se tedy rozhodl takovýto závod ukončit. Abych
dodal svému konání nějaký smysl, rozhodl jsem se příštích sedm dní modlit
jeden růženec denně. Tak nebudu v pokušení dosáhnout cíle co nejrychleji,
budu si moci modlitbu vychutnat. Ale byla to zbytečná opatrnost: další tři
růžence byly úplně stejně nudné a nesmyslné. Začal jsem si myslet, že tohle
pokání jsem dostal právě proto, že je tak nudné, abych se zřekl své vlastní
vůle a prostě odříkával modlitbu bez přemýšlení.
Čtvrtý den se tedy rozhodnu každý otčenáš a zdrávas růžence věnovat
někomu, na kom mi záleží. A začíná se mě vnitřně dotýkat, když
vzpomínám na všechny „své osoby“, jak říkávala moje matka členům své
rodiny.
Pátý den při modlitbě myslím na všechny, které znám a o nichž vím, že trpí.
Růženec uteče rychle, jsem spokojený.
Další den se rozhodnu obětovat modlitbu za všechny, které nemám rád,
kterým něco vyčítám.
Zbývá sedmý den a poslední růženec, který věnuji všem, kteří mi nějak
ublížili. Zjišťuji, že jsem asi objevil smysl svého pokání.
Odteď se chci modlit růženec pravidelně.
… Bůh není jen nějakým teoretickým závěrem představ
Zpracováno podle knihy Thierry Bizot, Křesťan v záběhu,

Modlitba růžence
Marii vyhledávali již její součastníci
Když Maria po odchodu svého syna žila u Jana, jistě ji věřící vyhledávali a tázali
se na Ježíše, vždyť byla jediná, která mohla svědčit o třiceti letech jeho života.
I na ni sestoupil Duch svatý a naučil ji chápat tajemství tohoto života. Nelze si
představit, že by k ní lidé nepřicházeli se svými starostmi a nesvěřovali se do její
modlitby. Vždyť viděli, jak hluboce byla spojena se svým Synem; jistě jí mnozí
říkali: "Vzpomeň si na mne ve své modlitbě". A tak to zůstalo i nadále. Co vede
věřícího k Marii, nelze vypovědět několika slovy. Zvláště zřetelně se projevuje
hledání její pomoci. Maria je "Potěšení zarmoucených", "Pomocnice křesťanů",
"Matka dobré rady". Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně, která
žije v blaženosti své povznesenosti, nýbrž vším, čím je, je z milosti Kristovy.
Křesťan si může být jistý její láskou. To znamená, že člověk může do její lásky
přinést veškerou svou bídu, i tu zcela skrytou a němou, což je zcela
nedocenitelné. Proto k ní trpící a potřební neustále vysílají své prosby, aby
pomohla. Maria ale nepomáhá svou vlastní mocí, protože ani ona, ani světci
nejsou nějakými pobočnými instancemi vedle Boha, které by působily z vlastní
vůle a moci, oni za nás u Boha jen prosí. (Podle R. Guardiniho z knížky
"O modlitbě", s. 221-227)
Přátelství s „obyvateli nebes“
To, že lidé volají Marii nebo svaté kvůli přímluvě u Boha, není tím, že jim více
důvěřují nebo od nich snad očekávají Boží pomoc. To by se neslučovalo
s katolickou vírou. Naopak, Marie a svatí nám stojí nablízku jako pouzí lidé,
jako stvoření, kteří jsou, jak věříme, již u Boha. Ale protože trvá přátelství mezi
lidmi, kteří již došli k cíli, a námi, kteří jsme ještě na cestě, obracíme se k nim
s prosbou o modlitbu. Vždyť tak jako každý křesťan shledává jako samozřejmé,
že poprosí ostatní lidi o pomoc v modlitbě, tak prosíme o přímluvu Marii a svaté,
kteří jsou u Boha. Láska a pomoc bližním v nebi nepřestávají (srov. 1K 13,8)!
V mnohých situacích našeho života používá Bůh ostatní lidi, aby nám
zprostředkoval svou lásku: rodiče, učitele... Proč ne tedy také svaté!?
Kontemplace Kristovy tváře
Maria je nepřekonatelným vzorem kontemplace Krista. Synova
tvář jí patří zvláštním způsobem. Byl utvářen v jejím lůně
a přebral od ní také lidskou podobu evokující duchovní blízkost,
jež byla nepochybně ještě mnohem intenzivnější. Žádný člověk se
kontemplaci Kristovy tváře nevěnoval s takovou vytrvalostí jako
Maria. Oči Mariina srdce se na Syna určitým způsobem upírají již
při Zvěstování, kdy jej počala z Ducha Svatého, a v následujících

měsících začíná pociťovat jeho přítomnost a předvídat jeho rysy. Když jej
konečně přivedla v Betlémě na svět, mohl také její tělesný zrak něžně spočinout
na tváři Syna, když jej zavinovala do plenek a vkládala do jeslí (srov. Lk 2,7).
Od této chvíle se její pohled, vždy naplněný milujícím úžasem, od Syna již
neodtrhne. Občas to bude pohled tázavý jako při události Ježíšova nalezení
v chrámě: Dítě, proč jsi nám to udělal? (Lk 2,48). V každém případě se bude
jednat o pohled pronikavý, schopný číst v Ježíšově nitru, vnímat dokonce i skryté
pocity a odhadovat jeho rozhodnutí, jako tomu bylo například v Káně (srov. Jan
2,5). Jindy to bude pohled bolestný, zvláště pod křížem, kde to bude v určitém
smyslu také pohled "rodičky", neboť Maria se zde neomezí na sdílení utrpení
a smrti se svým Jednorozeným, ale přijme tu nového syna, který jí byl svěřen
v milovaném učedníku (srov. Jan 19, 26-27). O velikonočním ránu bude mít
Maria pohled rozzářený radostí ze vzkříšení a nakonec to bude pohled planoucí
sesláním Ducha svatého o letnicích (srov. Sk 1,14).

Krátké zprávy pro vás
• 387. měsíční pouť 1. soboty se koná 1. 10. 2022 – Dá-li Pán
Bůh
V 15h německá mše svatá; v 18h mši sv. celebruje R.D. Pavel
Merta, farář z Miroslavi
• Ve čtvrtek 13. 10. 2022 v 17h fatimská pouť v Jiřících
u Miroslavi, kostel sv. Anny
• V sobotu 15. 10. v 10h bude svěcení zvonů v kostele sv.
kříže ve Znojmě
• 388. měsíční pouť 1. soboty se koná 5. 11. 2022 – Dá-li Pán
Bůh
V 15 h německá mše svatá; v 17h mše sv. celebruje R.D. Jan
Kovář, farář z Hrotovic
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