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Slovo redaktorů
Přinášíme vám útlé číslo velikonočního časopisu.
Přejeme radostné prožití Velikonoc!
Vaši redaktoři
Lucie a Dominik Grůzovi

Duchovní slovo o. Jiřího
Milí farníci
Protože velikonoční časopis dostáváte do rukou ve svatém
týdnu a texty do něj se píší hluboko v postní době, nebude ke škodě
věci, když si řekneme něco o první části velikonočního tajemství,
tedy o kříži a jeho smyslu.
Jádro celých velikonoc a celého křesťanství spočívá ve
skutečnosti, že Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých pro
naše ospravedlnění. Naše hříchy možná zaskočily nás, ale ne
jeho. Ví o nich, počítal s nimi a nestojí o to, aby nás kvůli nim
vyšetřoval a trestal. Jde mu o naši záchranu.
Věřící lidé, když selžou, propadají někdy takovému
zvláštnímu druhu skepse nebo až beznaděje, když si uvědomí, že
přes všechnu Boží lásku zase zklamali. Proto vás chci ujistit, že
náprava je možná, není pozdě se obrátit. Pro Boha nikdy nedojde
situace člověka tak daleko, že by mu odmítl milost. Proč? Protože
ve svém Synu zaplatil za odstranění hříchů vysokou cenu. Ježíš
přišel na svět pro hříšníky, trpěl pro hříšníky, vstal z mrtvých pro
hříšníky a sedí po Otcově pravici opět pro hříšníky. Nestal se
člověkem, aby obdivoval, jak jsme úžasní, ale aby nás zbavil
hříchů. Jestli rány v našem svědomí pokřivily náš obraz Boha na
někoho, kdo je proti nám a odsuzuje nás, pak Kristův kříž hovoří
jasně: on nás miluje a udělá cokoliv, aby nás zachránil. Bůh není
proti nám, hříšníkům. Nemusíme bojovat s někým, kdo proti nám
nebojuje. Ježíš nepoužívá naše hříchy proti nám, ale bere je na
sebe. Všechno zlo námi spáchané nechal dopadnout na sebe a
nechal se jím zabít. Stačilo to? I za můj hřích? Důkazem je nedělní
ráno: Otci jeho oběť stačila, proto ho vzkřísil z mrtvých. Díky
Ježíšově krvi můžeme být bělejší než sníh. (Ž 51,7)
Co máme udělat pro to, aby se velikonoce uskutečnily
v našem životě? Uznat svůj hřích, pojmenovat ho, a s lítostí ho
vyznat. To ostatní udělá Kristus mocí své krve a svým vzkříšením
nás přivede k takovému životu, který už se nemotá kolem sebe, ale
v lásce se otvírá Bohu a lidem.
Přeji Vám hluboké a silné Velikonoce
o. Jiří
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Plán akcí

JEŽÍŠOVY SVATÉ RÁNY

Svatá zpověď
bude probíhat ve dnech út-čt 26.3.-28.3. vždy od 16 hod.

Odhalené srdce skrývá brány,
do hlubokého nitra zkrvavené rány.

Pokud by vám čas nevyhovoval, můžete využít službu stálé
zpovědi v kostele Máří Magdalény každé pondělí - pátek od
9:00 do 16:30 hod.

Na veřejích vchodu řezby zdobení
rudé krůpěje písmen, v údech
znamení.

28.3. Zelený čtvrtek
18:00
Mše sv. na památku Poslední večeře
od 19:30
Individuální adorace
23:00
Adorace v Getsemanské zahradě
29.3. Velký pátek
od 9:00
Individuální adorace
15:00
Křížová cesta
18:00
Velkopáteční obřady
30.3. Bílá sobota
od 9:00
Individuální adorace u božího hrobu
30.3. Slavnost Velikonoční vigilie
20:00
Vrchol liturgického roku se křtem dospělých
31.3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00
Mše svatá
9:45
Mše svatá s duchovní hudbou
Josef ČAPKA-DRAHLOVSKÝ (1847-1926)
TŘETÍ ČESKÁ MŠE SLAVNOSTNÍ op.265
Carl R. CRISTINUS (1843-1904) - HAEC DIES
Jan Nepomuk ŠKROUP (1811-1892) -TERRA TREMUIT
Alois STRÉBL (1837-1906) - O,SALUTARIS HOSTIA
Zdeněk HATINA (1941) - VESEL SE, NEBES KRÁLOVNO
Karel NANKE (1768-1831) - ALELUJA
Účinkují: Sólisté - chrámový sbor - orchestr
Varhany: Mgr. Stanislav Kostka Vrbka
Řídí:
Zdeněk Hatina, ředitel kůru

Pomazané Dveře, zapřisáhlý vchod
volný průchod přes bolesti brod.
A v bodě ostrém jako hrot
vytéká očistný pramene proud.
Co ty víš, jak v tajemné skrýši
dějí se věci z moci vyšší?
Jak za krvavou branou potu
mění se svět náš na prostotu.
Tak radostnou, co by za Stvoření
procházejíc jitrem ve Vzkříšení.
Vždyť tam, kde v Noci září Svíce
ač víra naše temná, nezhasne již
více.
KK

1.4. Velikonoční pondělí
8:00
Mše svatá
9:45
Mše svatá

Tradiční karneval pro děti a rodiče
Srdečně Vás zveme v neděli 7.4. od 14:00 do farního sálu na tradiční karneval pro děti
a rodiče! Stačí si vymyslet nějakou masku a přijít se bavit! Program připravuje spolčo holek,
takže o legraci nebude nouze, hudební zátiší poskytne DJ Dominik.
Pokud budete chtít, můžete přispět něčím do tomboly nebo k snědku!
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70 let od smrti Marie Restituty
30.3. si budeme připomínat 70 let od popravy bl. Marie Restituty.
Ptáte se, kdo to vlastně byl?
Bl. Marie Restituta (občanským jménem Helena Kafková) se narodila jako
šestá ze sedmi dětí 1. května 1894 v Brně-Husovicích. Po dvou letech se však
celá rodina natrvalo usídlila ve Vídni, kde Helena odmalička vyrůstala a později
studovala. Láska k člověku ji přivedla k ošetřování nemocných a k řeholnímu
životu, jak jej poznala u sester III. řádu sv. Františka. Od roku 1919 pracovala jako
sestra na operačním sále v nemocnici v Modlingu, kde byla oblíbena nejen pro
svou obětavou pomoc, ale také jako pomocnice v těžkostech i moudrá rádkyně.
Několikrát se dostala do konfliktu s nacistickými orgány, když odmítla z nemocnice odstranit kříž.
V prosinci roku 1941 se podařilo jednomu z lékařů získat papír s posměšnou a varovnou
básničkou proti nacistickému režimu, z níž sestra Restituta údajně pořizovala kopie. Po jeho udání
zatklo řeholnici v roce 1942 gestapo přímo na operačním sále a byla obviněna z velezrady.
Po třináctiměsíční vazbě, z níž pět měsíců strávila v cele smrti, byla přes mnohé žádosti o milost
30. března 1943 ve Vídni sťata.
V listopadu 1988 zahájila katolická církev proces jejího blahořečení, který byl završen
21. června 1998, kdy Marii Restitutu prohlásil ve Vídni Svatý otec Jan Pavel II. za blahořečenou.
V jejím rodišti, brněnské čtvrti Husovice, byla na její rodný dům na Dukelské ulici č. 27 umístěna
pamětní deska od akademického malíře Jiřího Šindlera a na návrh brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho, který odsouhlasila Rada města Brna v roce 1999, byl po zdejší rodačce pojmenován
nedaleký park.
(dostupné z www.biskupstvi.cz)

Velikonoční přání otce generálního vikáře
Ježíš vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce,
vztáhni ruku a vlož ji do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj.“ (Jan 20,27-28)
Zdá se, že v našem světě platí jen zákonitost boje, zákon silnějšího,
prohnanějšího a bezohlednějšího, a že vše je ochromeno
materialismem a egoismem. Apoštol Tomáš se přesvědčil, že Ježíš
Kristus opravdu žije, že je mocnější než všechno zlo a že láska Boží
je silnější než smrt. Navzdory tomu, co vidíme kolem sebe,
navzdory tomu co vidíme sami v sobě, věřme spolu s Tomášem
v moc Boží lásky a žijme s Tím, který žije! Požehnané velikonoční
svátky přeje a vyprošuje
Mons. Jiří Mikulášek
generální vikář brněnské diecéze

Pexeso Svatí Cyril a Metoděj
Biskupství brněnské vydalo pexeso k 1150. výročí příchodu Konstantina
a Metoděje na Velkou Moravu. Pomocí této hry si mohou děti i dospělí
připomenout některé události spojené s životem soluňských bratří a s jejich
odkazem pro naši současnost.
Pexeso obsahuje 24 párů obrázků, jejichž autorkou je Iva Fukalová.
Součástí hry je krabička k uchovávání kartiček pexesa.
Cena jednoho pexesa je 20 Kč.
Můžete si ho zakoupit nebo objednat v Diecézním katechetickém centru
v Brně, Petrov 5, tel. 533 033 227, e-mail: kc.brno@biskupstvi.cz.
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Noví ministranti
Řady zábrdovických ministrantů rozšířili po
několikaměsíčních přípravách Vít Holík, Martin
Wildman a Kryštof Kořínek, kterým tímto
společně vyprošujeme hodně božích požehnání
a radosti ze služby našemu Pánu při oltáři.

Postní doba s dětmi
Nemohu si odpustit podělit se s vámi
o zážitky z postní doby. Velmi inspirativní
bylo číst s dětmi části evangelia, které
jsme dostali každou neděli na kartičkách
v kostele. Vzali jsme si příklad a doma
jsme s dětmi znovu pročítali evangelium
v dětské bibli a pak jeden po druhém na
to téma hráli divadlo.
Jednou odpoledne jsem poprosila
Davídka, aby odnesl něco dolů. „Ne,
mami, já nechci, já se bojím…“ oponoval.
Dále jsem naléhala, ale bylo vidět jeho
strach. Naštvaně jsem si tedy odnesla
věc dolů sama.
Když jsem šla po schodech nahoru,
naštvání mě opustilo a napadl mě příběh
o Jonášovi. „Davídku, pojď, něco ti přečtu
v bibli.“ řekla jsem a vzala jsem syna za
ruku. Zděšeně se na mě podíval a zeptal
se: „Já jsem zlobil?“
Musela jsem se smát, objala jsem ho a
řekla mu, že bibli přece nepoužíváme jen
tehdy, když zlobí. „Chci ti přečíst příběh
o chlapci, který se bál splnit svůj úkol
stejně jako dnes ty.“
Příběh jsme četli asi dvakrát. „Víš,
Davídku, neposlala bych tě nikam, kde by
ti hrozilo nebezpečí. Stejně jako Bůh
věděl, proč Jonáše posílá a že to
zvládne, tak jsem věděla, že to zvládneš.“
Večer před spaním jsme připravili židli
přehozenou dekou, loutky ryby a dva
maňásky, příběh o Jonášovi a velrybě
jsem dětem přehrála nejprve já, a pak si
děti samy braly slovo a hrály příběh.
„Hmm.. a pak už Jonáš poslechl a vůbec
se nebál.“ končil David svou hru.
Moc děkuji našim katechetům za
inspirace i celou přípravu pro děti.
LG

Taková láska
Ta drobná, sedmdesátiletá paní, chodila za svým
mužem několik týdnů každý den. Poněvadž věděla,
že nakrmit jejího Fanouše byla pro sestry moc těžká
práce, snažila se přiběhnout často i na poledne a
pokoušela se alespoň několik soust do jeho úst
dostat. Totéž se týkalo i večeře. Neodmítal jídlo
z důvodu nechutenství, ale spíše to vypadalo, že po
mozkové příhodě před dvěma roky, buďto nevnímá
sluchem, co se po něm žádá, nebo jeho hlava
nedává ústům povel k jejich otevření. Když se jí
podařilo, že Fanouš přece jen něco snědl, rozzářily
se jí oči velikou radostí. I sestřičky její práci
oceňovaly, pacientů, které je třeba nakrmit, mají
vždy na oddělení několik.
Ale paní Maruška nedbala jen o jeho stravu
tělesnou. Před i po jídle se naklonila k jeho hlavě
a šeptem mu předříkávala slova děkovné modlitby.
Někdy, když otevřel oči, vzpomínala na dobré
okamžiky jejich více než padesátiletého manželství
a utěšovala svého muže tím, že si ho vezme zpátky
domů. Nevím, jestli tomu skutečně věřila. Vždyť její
tělesná konstrukce napovídala, že by svého muže
nedokázala na posteli ani otočit.
Jednou si všimla, že sousední pacient potřebuje
upravit pod hlavou polštář. „Za vámi, pane, nikdo
nechodí?“, ptala se souseda, když mu natřásla
podhlavník a uhladila vlasy. Jen smutný pohled
a zavrtění hlavou jí byl odpovědí. „To je smutné, když
člověk zůstane sám. A co děti, nemáte?“ „Mám,
ale…“ Jakoby se zastyděl, raději otočil hlavu stranou.
Bylo to v sobotu před Květnou nedělí. Než se
večer se svým Fandou rozloučila, připomněla mu, že
za týden budou Velikonoce. Pak mu přeříkala slova
modlitby Otče náš a Zdrávas Maria. Dokonce je po
ní opakoval a to jí udělalo velikou radost. Nakonec ho
na čele poznamenala křížkem, dala mu na dobrou
noc pusu, narovnala se, vzdychla, že ji bolí v zádech
a ještě ve dveřích všem zamávala. Během noci její
Fanda odešel na věčnost. Vzkříšení už slavil s naším
Pánem.
VáM
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Homilie papeže Františka v Sixtinské kapli
Nově zvolený papež František sloužil 14. března 2013 v Sixtinské
kapli bohoslužbu, která oficiálně ukončila konkláve, jehož se
účastnil také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Svou
homilii přednesl papež v italštině.
Ve třech čteních, která jsme slyšeli, spatřuji společné téma: pohyb.
V prvním čtení jde o pohyb putování, ve druhém o pohyb budování
církve a ve třetím, tedy v evangeliu o pohyb vyznávání. Putovat,
budovat a vyznávat. Putování: Jakubův dome, vyjdi v Pánově světle.
To je první věc, kterou řekl Bůh Abrahamovi. Kráčej v mé přítomnosti
a budeš bez úhony. Když se zastavíme, nejde to. Třeba kráčet stále
v přítomnosti Páně, ve světle Pánově a snažit se žít v oné
bezúhonnosti, kterou Bůh požadoval od Abrahama ve svém zaslíbení.
Budovat. Budovat církev. Hovoří se o kamenech. Kameny jsou tuhé, ale živé, pomazané
Duchem svatým. Církev, Kristova nevěsta je budována na onom nárožním kameni, kterým je
sám Pán, pohybem našeho života.
Třetí pohyb je vyznávání. My můžeme putovat, kolik chceme, můžeme toho spoustu
vybudovat, ale pokud nebudeme vyznávat Ježíše Krista, nepůjde to. Staneme se nevládní
organizací, ale nebudeme církví, Pánovou nevěstou. Když se nekráčí, stojí se. Když se
nestaví na kamenech, co se stane? Stane se to, co se stává dětem na pláži, když staví hrady z
písku. Všechno se zhroutí, nedrží to pohromadě. Když se nevyznává Ježíš Kristus - napadá
mne věta z Léona Bloye: „Kdo se nemodlí k Pánu, modlí se k ďáblu“ - když se nevyznává Ježíš
Kristus, vyznává se světáckost ďábla, světskost démona. Kráčet, budovat-stavět a vyznávat.
Věc však není vždycky tak jednoduchá, protože během putování, při budování a při vyznávání
někdy dojde k otřesům, nastanou hnutí, která nepohánějí vpřed, ale stahují nás nazpět.
Evangelium pokračuje touto zvláštní situací. Samotný Petr, který Ježíše Krista vyznal, mu
říká: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha. Půjdu za tebou, ale nemluvme o kříži. To tam nepatří.
Budu tě následovat v jiných možnostech, bez kříže.“ Když kráčíme bez kříže, když budujeme
bez kříže a když vyznáváme nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky, jsme
světáky, jsme biskupy, kněžími, kardinály, papeži, ale nikoli Pánovými učedníky.
Chtěl bych, abychom všichni po těchto dnech milosti měli odvahu právě odvahu putovat
v Pánově přítomnosti, s Pánovým křížem, budovat církev na Pánově krvi, která je prolita na
kříži, a vyznávat jedinou slávu Krista Ukřižovaného. A tak půjde církev vpřed. Přeji nám všem,
aby se nám od Ducha svatého na přímluvu Naší Paní, naší Matky, dostalo této milosti: putovat,
budovat, vyznávat Ježíše Krista Ukřižovaného.
Kéž se tak stane.
(Aleš Pištora, dostupné z http://tisk.cirkev.cz)

Kniha: Sv. František Saleský - POJEDNÁNÍ O LÁSCE K BOHU
Nejobsáhlejší dílo sv. Františka Saleského, které je jedním z vrcholů
středověké mystiky a systematické teologie. Nestrojeně jsou zde popsány
dějiny vzniku, pokroku a dokonání božské lásky, jejích skutků, vlastností,
předností a vznešenosti. Toto pojednání má pomoci duši již zbožné, aby
pokročila ještě dále.
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Zde je rodokmen rodiny Noema a jeho synů. Dokážeš doplnit chybějící jména?

Jak se jmenoval Jakubův otec?
Jak se jmenoval bratr Ezaua?
Jak se jmenovala Izákova žena?
Jak se jmenovali Abrahámovi vnuci?
ROZLUŠTI ŠIFRU
Rozlušti otázky pomocí následujícího dešifrovacího kódu.
Poté napiš do volných řádek odpovědi na tyto otázky.
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