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Milí farníci a poutníci.
Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky
křesťanů. Všechno krásné a velké pramení
z velikonočního tajemství. Kdo zná
Velikonoce, nikdy nezoufá a nemalomyslní.
Stále žije nadějí, Ví, že Kristus je Pánem
světa i dějin, je Vítězem nad hříchem a smrtí.
Sice pro pýchu a neposlušnost lidí je mnoho
věcí ve světě jinak, než Bůh zamýšlel, a pro
nás znamenají řadu trápení, bolesti
a zklamání, ale Velikonoce jsou ujištěním, že
nakonec Bůh obrátí zlo v dobro. Tak jako se
smrt jeho jediného Syna na kříži stala
záchranou celého lidstva. Z potupného dřeva
se stal strom života.
Bůh nám dává znamení, že v jeho ruce je všechna moc na nebi i na zemi,
abychom nepropadli skleslosti a beznaději. Doktorka Naděžda Kavalírová,
dlouholetá předsedkyně Konfederace politických vězňů, vzpomínala, jak po
delším pobytu v korekci mohla znovu vyjít na denní světlo a čerstvý vzduch na
vězeňském dvoře. Musela chodit dokola pod dozorem strážců. Všimla si, že ve
škvíře asfaltu vykvetla drobná žlutá pampeliška. Když procházela kolem, ohnula
se a květ utrhla. Jakmile ji spatřil bachař, začal křičet a běžel k ní, aby se podíval,
co má v ruce. Uvězněnou nenapadlo nic jiného než pampelišku sníst. Tak si
cenila jejího kvítku. Byl pro ni poselství od Boha, že o ni ví a spravedlnost
s právo jednoho dne zvítězí.
Přeji vám požehnanou dobu velikonoční a do dalších dnů pevnou velikonoční
víru a naději.
Váš duchovní správce R.D. Jaroslav Laštovička

Desatero Božích přikázání – 7. přikázání
Téma: Františkánská střídmost
Žijeme v době návratu františkánské ideje, která dnes církvi
pomáhá odpovědět na největší výzvy společnosti. Jejím
velkým a neohroženým interpretátorem je papež František,
jenž se ještě jednou pokouší uvést do života ideál bratrské
pospolitosti pro všechny, církve putující s poselstvím
evangelia světem a starostlivě dbající o spásu nesmrtelných
duší o celé stvoření coby společného domova darovaného nám
Bohem Otcem. Františkánsky laděná je i poslední encyklika,
jež začíná slovy Chvalozpěvu stvoření sv. Františka z Assisi Laudato si‘.
Představuje papežův projekt, který je katolickým pokusem odpovědět na
podstatné otázky 21. století, v němž vidíme narušené vztahy mezi člověkem,
světem a Bohem a také zranění v oblasti společenských vztahů.
Křesťanská spiritualita nabízí alternativní pojímání kvality života
a povzbuzuje k prorockému a kontemplativnímu životnímu stylu, schopnému
hluboce se radovat a nebýt posedlí konzumem. Jde o přesvědčení, že „méně
je více“. Křesťanská spiritualita navrhuje růst ve střídmosti a schopnost těšit
se málem. Je návratem k jednoduchosti a umožňuje nám pozastavovat se
a vychutnávat nepatrné věci, děkovat za možnosti, které nám skýtá život bez
lpění na tom, co máme, a bez smutku nad tím, co nemáme. Střídmost žitá
svobodně a vědomě je osvobozující. Není méně živá, není méně intenzivní,
ale zcela naopak. Štěstí vyžaduje umění omezovat určité potřeby, které nás
otupují, a zůstat tak přístupní rozmanitým možnostem, které život nabízí.
Máme deficit přirozenosti pro dnešní generaci,
resp. pro generace budoucí. Odlučujeme děti
od jejich přirozeného prostředí, jímž je příroda, les
nebo park. Bezpečí se stává svého druhu
společenskou posedlostí. Kompenzujeme jim to
hromadou elektronických her a hraček „na jedno
použití“. Zahrnujeme děti nadbytkem a tím, že jim
organizujeme jejich volný čas, potlačujeme v nich
představivost a sklízíme ovoce jménem přesycení,
neschopnost koncentrace a chronické znudění.
Jenže žádné povídání o přírodě, žádné hodiny biologie či žádný film nenahradí
čas strávený v partě vrstevníků, čas strávený v divoké, neudržované části
parku, kde roste plno stromů přímo vyzývajících k tomu, aby na ně dítě
vyšplhalo. Duch minimalismu se tu vyloženě sám nabízí a je to zřejmé tím

více, že se ukazuje, že dítě by mělo mít denně alespoň hodinu kontaktu
s přírodou, jež nedoznala citelných zásahů.
A co my dospělí? Také nás nadmíra věcí, povinností a problémů uzavírá světu
a brání nám žasnout, také nás vzdaluje přírodě. Čemu nás tady může
křesťanská spiritualita naučit? Chápání významu onoho „méně“ a pokoře, kdy
se nebudeme snažit všechno vyřešit sami. Pokora totiž znamená i akceptování
vlastních „slabých a silných stránek“. Učí člověka důvěřovat druhým
a v případě zklamání jim odpustit. Nejsme nenahraditelní, po nás přijdou
další, dost možná lepší, než jsme my. Křesťanství, o němž zde hovoříme,
ponouká člověka k obnově prostoty, k tvůrčí chudobě, kreativitě
a kontemplaci.
/Podle článku P. Stanisława Jaromi OFMConv. zpracoval R.D. Jaroslav Laštovička/

Příběh
Dvakrát oběšený – naděje ve vzkříšení
Co Bůh připravil pro své věrné zemřelé?
Zemřelí, kteří byli v životě a ve smrti spojeni s Ježíšem,
žijí u Boha ve věčné radosti ve společenství svatých.
Roger Warren, tkadlec z anglického hrabství Lancaster,
byl v 16. století odsouzen na šibenici, protože pomáhal
katolickým kněžím a schovával je. Uvázali mu provaz
kolem krku, ale když odstranili žebřík, lano se přetrhlo
a Warren spadl na zem. Po několika okamžicích přišel
k sobě. Poklekl a tiše se modlil. Hleděl k nebi a tvář mu
zářila radostí. Hejtman mu ještě jednou nabídl svobodu,
když se zřekne své víry. Warren se zvedl a řekl: „Jsem
stejný jako předtím, stále připraven zemřít pro Ježíše Krista. Dělejte se mnou,
co chcete.“ A pospíchal, aby opět vylezl na žebřík. „Co to je?“ volal hejtman.
„Proč ten spěch?“ Nato Warren: „Kdybyste viděli, co jsem právě viděl já, také
byste měli tak naspěch, abyste zemřeli.“ Kat mu kolem krku dal pevnější
provaz a odtáhl žebřík. Tak zemřel mučedník Roger Warren.

Krátké zprávy pro vás
• 382. měsíční pouť 1. soboty se koná 7. 5. 2022 – Dá-li Pán Bůh
V 15 h německá mše svatá; v 18 h mši sv. celebruje R.D. Jiří
Švanda, pan farář farnosti Ruda.
Při pouti si také připomeneme malířku Bedřišku Znojemskou
Program: 15.45 otevření výstavy, kulturní program
16.15 Via Matris s obrazy Bedřišky Znojemské
17.15 volná prohlídka poutního areálu
• V pátek 13. 5. v 17h Fatimská pouť v Jiřicích u Miroslavi
• V neděli 15. 5. v 15h je modlitba za příhraničí v popické kapli
• V sobotu 4. 6. v 10h biřmování u sv. Mikuláše ve Znojmě
• 381. měsíční pouť 1. soboty se koná 4. 6. 2022 – Dá-li Pán Bůh
V 15 h německá mše svatá; v 18h mši sv. celebruje R.D. Miloslav
Čamek, pan farář správce farnosti Čejkovice.
Adresa: Řím. katol. farnost, 671 52 Hl. Mašůvky, CZ,
tel. číslo: 605 955 710, 533 534 944

