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Milí farníci a poutníci.
Celý měsíc červen letošního roku byl protkán
mnoha velkými církevními svátky. Do období
tohoto měsíce patřilo ukončení velikonoční
doby, slavnost Seslání Ducha svatého,
slavnost Nejsvětější Trojice a Božího těla
a mnohde také 1. svatá přijímání dětí. Byli
jsme v tomto období zahrnování mnohou
milostí, která nám byla dána jako dar od Pána
Boha. Každý, kdo byl otevřen pro její
působení jí mohl s užitkem přijmout.
Vstoupili jsme do letního období, kam patří
hlavní Mašůvecká pouť, prázdniny, dovolené,
odpočinek, různá setkání a návštěvy. Všechny
tyto akce vedou člověka k setkání s druhým
člověkem a vytváření vztahů, které jsou
důležité pro lidský život. Bez vztahů je člověk
velmi ochuzený a strádá. Vždyť i naše hlavní
pouť je oslava svátku Navštívení Panny
Marie, kdy se Matka Boží se setkala se svou tetou sv. Alžbětou. Podle tohoto
vzoru můžeme prohloubit tento rozměr mezilidských vztahů. Setkání s Matkou
Boží, s Boží přítomností na jedné straně a na druhé straně s lidmi stejně věřícími,
dobře smýšlejícími je velkým darem, pro každého, kdo na pouť přijde. Využijme
proto letošní poutní setkání k prohloubení vztahů mezi Bohem a námi, i mezi
lidmi navzájem. Buďme vděčni za to, že se můžeme svobodně setkávat
a oslavovat Boha. Panna Maria je naše pomocnice a ochránkyně.
Ať i letošní pouť je krásné setkání s naší Matkou i s dalšími lidmi
Váš duchovní správce R.D. Jaroslav Laštovička

Panna Maria, naše Matka
Maria nežila v klášteře
Na základě andělova poselství se Maria vydává ke své příbuzné Alžbětě, která
čeká dítě, aby jí pomohla. Poněvadž ve svém lůně i ve svém srdci nese Pána,
promění se obyčejný pozdrav dvou žen v chvalozpěv. Obě ženy se stanou
nástrojem Božího působení: Jan Křtitel je dokonce naplněn v lůně své matky
Duchem svatým, jak bylo předpovězeno Zachariášovi archandělem
Gabrielem (srov. Lk 1,15).
Tam, kde se člověk otevře Božímu působení, nechá ve svém životě Boha
jednat a přidá svoji lásku k lásce Boží, tam se z obyčejných věcí každodenního
života stává bohoslužba. Všechno všednodenní tak může a má být posvěceno,
požehnáno a proměněno.
Panna Maria ve svém srdci uchovávala a ve své mysli rozvažovala vše, co jí
řekl Pán, ale i co sama prožívala. Rostla ve víře v Ježíše jako Mesiáše Izraele
nikoli v chrámě, nikoli za zdmi kláštera, ale uprostřed své každodenní práce
a modlitby.
Maria je nám
blízká, zvláště
v období zkoušek
Pannu Marii považujeme za naši matku ve víře, stejně jako Abraháma
nazýváme otcem víry (srov. Řím 4,12). A stejně jako Abrahám, i ona musela
mnohokrát věřit a doufat „proti veškeré naději“. Jejím „ať se mi stane!“ se
mohlo začít naplňovat tajemství naší spásy. Vyjádřila jím naprostou oddanost
Bohu a jeho záměrům s jejím životem – jako by podepsala prázdný šek!
Tento životní postoj jí už zůstal, i když „anděl odešel“ a zmizela jakákoli
znamení Boží přítomnosti. Ba dokonce nastaly i situace, které vypadaly, jako
by se Bohu vymkly z rukou: zklamání Josefovo, které mu nemohla vysvětlit;
pronásledování od Heroda a nucená emigrace; ztráta dvanáctiletého Ježíše;
a samozřejmě pronásledování Ježíše od předáků židovství a nakonec jeho
ukřižování. A to jmenujeme jen situace, které nám Písmo zanechalo – jsem si
jist, že jich bylo daleko víc!
Proto je nám Maria tak blízká, zvláště v období nesrozumitelných životních
zkoušek.
Zpracováno podle knihy Vojtěch Kodeta: Učednictví

Důležitá slova se vždycky rodí z ticha
Od Marie se učíme, kde lze nalézt pravou radost. Ta její
pramení z toho, že klidně a tiše naslouchá slovu Božímu.
Je tichá, protože naslouchá. Jak bychom mohli naslouchat,
kdybychom bez přestání mluvili? Jak bychom vůbec mohli
Bohu rozumět, kdybychom bez ustání hlučeli? Důležitá
slova se vždycky rodí z ticha.
Před zvěstováním naslouchala Maria slovu Božímu, jež se
předčítalo v synagoze. Po zvěstování naslouchá zcela
odlišným, novým způsobem. Nosí Slovo v sobě, to Slovo,
jež shrnuje všechna slova Boží. Svým způsobem právě její intenzivní
naslouchání umožnilo Slovu, aby se v jejím těle vtělilo.
Něco podobného se může stát i nám. Slovo se může zrodit i z nás, ale pouze
budeme-li milovat ticho a naslouchat tak jako Maria.

Příběh
Růženec v komunistickém kriminále
Izolace od světa byla v komunistickém vězení (roku 1953) dokonalá. Ani
návštěva, ani dopis. Samota byla tíživá, dokud si na ni člověk nezvykl.
Uvědomil jsem si, že izolace od drahých, od světa je propracovaná součást
vymývání mozků. Tak jsem se já, zvyklý na společnost, stal kartuziánským
mnichem. Nechtěl jsem to, ale smířil jsem se s tím jako s Božím povoláním
ke zvláštní službě. Odměnou jsem získal pokoj duše, jaký jsem dosud
nepoznal, a nadhled nade vším, co mě obklopovalo.
Ráno jsem v cele cvičil, pokud nehlídal obzvláštní sadista. Po snídani jsem
pak odstartoval modlitební maraton. Má ranní modlitba byla prosbou za církev
všude na světě, ale zejména tam, kde je pronásledována. Prosil jsem za
svobodu národů, za jejich mravní, kulturní, hospodářský i politický rozvoj.
Zcela starozákonně jsem prosil: „Bože, rozmetej komunismus, ať z toho
nelidského systému nic nezbude, ale zachovej národy, které mu podlehly,
jejich kulturní i materiální hodnoty. Učiň naše děti a mládež imunními vůči
demagogii nelidských ideologií.“
Odpoledne jsem si vyhradil „apoštolským“ cestám po vězeňské cele.
Prochodil jsem desítky kilometrů, ode dveří k oknu, od okna ke dveřím.
Modlil jsem se přitom kompletní růženec. O jeho tajemstvích jsem rozjímal
nejrůznějším způsobem: jednou, že jdu v Ježíšových stopách, jindy jsem
uvažoval o skutcích milosrdenství, také o Desateru nebo Kázání na hoře.

Modlil jsem se v Kristově duchu, aby všichni jedno byli, za pravoslavné, české
bratry, husity, židy, za věřící i nevěřící, za sjednocení křesťanů a porozumění
mezi národy, zejména mezi Čechy a Slováky.
V souvislosti s růžencem si vzpomínám na jedno setkání s Hankou Vrbíkovou
ještě před mým uvězněním. Oslovila mě: „Hele, Vašku, byla jsem za Pepíkem
ve vězení na Bytízu. Řekl mi, že se tam kluci modlí řetězový růženec a že by
byli rádi, kdyby se do toho řetězce zapojili i přátelé venku.“ Nevěděl jsem, co
je „řetězový růženec“. Vysvětlila mi, že každý, kdo se do něho zapojí, se modlí
denně jeden z patnácti desátků, čímž vytvoří s dalšími čtrnácti jeho účastníky
řetěz celého růžence. „Tak bychom byli duchovně spojeni my venku s těmi,
co jsou zavření.“
Přidal jsem se, vždyť bylo hezké být v duchovním spojení s kamarády
odsouzenými v prvním procesu s Katolickou akcí. Do řetězce živého růžence
se zapojili také moji rodiče. A když jsem pak byl zatčen já, měl jsem dobrý
pocit zvláštní duchovní blízkosti nejen s mukly na lágrech, ale i s rodiči
a přáteli doma.
Z autobiografické knihy Václava Vaško: Ne vším jsem byl rád

Krátké zprávy pro vás
• 384. měsíční pouť 1. soboty a hlavní pouť se koná 2. 7. 2022 –
Dá-li Pán Bůh
V 15 h německá mše svatá; v 18.30 mši sv. celebruje pan prelát
Mons. Václav Slouk, děkan brněnský
• 6.7. v 9 h mše sv. u pramene řeky Dyje Panenská Rozsíčka
u Třeště s žehnáním hasičského auta
• 17.7. v 15 h měsíční modlitba v Popické kapli
• 2.8. slavnost Porciunkule, mše sv. v 8 a v 18 h u sv. Jana
Křtitele, celý den výstav Nejsv. Svátosti
• 385. měsíční pouť 1. soboty se koná 6. 8. 2022 – Dá-li Pán Bůh
V 15 h německá mše svatá; v 18h mši sv. celebruje J.Ex. Mons.
Pavel Posád, pomocný biskup v Českých Budějovicích
Adresa: Řím. katol. farnost, 671 52 Hl. Mašůvky, CZ,
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