Občasník zděchovské farnosti č. 1/2020
Milí farníci, než vstoupíme do postní doby, vzpomeňme na nádherné chvíle prožité na sklonku roku 2019.

Na počátku roku na Slavnost Matky Boží
Panny Marie 1. ledna nás otec Vlastimil
pozval na tradiční výšlap na sv. Hostýn,
abychom si všichni zazpívali koledy před
nádherným betlémem a zároveň pozdravili
naši drahou maminku Pannu Marii
svatohostýnskou a vyprosili si požehnání
pro nás i pro naše rodiny. Ti, kdo si
netroufali jít pěšky, se vydali autem. Otec
Vlastík nám zapůjčil povolenku, tak se dalo
vyjet až nahoru. I z naší farnosti jsme se
s důvěrou vydali, a tak jsme vytvořili
nádherné společenství zděchovské a
hovězské farnosti. Bazilika byla ponořena
do přítmí a před betlémem se rozezněly koledy, které se úžasně rozléhaly k oslavě Boží v poloprázdné
bazilice.

V sobotu 28. prosince v 15 hodin probíhal
v kostele na Halenkově koncert Zvonky
dobré zprávy, hudební soubor hry na ruční
zvonky z Kateřinic. Mnoho našich farníků
také zavítalo na tuto akci, aby si zpříjemnili
vánoční čas. Koncert zahájil P. Rušín a taktéž
na závěr poděkoval za nádherný koncert,
který mu připomínal zpěvy v nebi. Řekl, že
každý tón je důležitý a všichni se vzájemně
doplňují a bez jediného člena by to nešlo
uskutečnit a tak zdůraznil důležitost a jedinečnost každého člověka. Na zvonky jsme si nakonec koncertu
mohli zahrát sami.

V sobotu 1. února se konala už 20. Hromniční pouť matek
ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku,
které se zúčastnily i tři naše farnice Jana Š., Ludmila S. a
Marie K. Tuto pouť zavedl P. Josef Červenka. Před lety si
při mši svaté vzpomněl na zvyk z dětství, kdy se chodila
ofěra kolem oltáře. Vyzval děti, které se připravovali na 1.
svaté přijímání, jejich maminky a pak i ostatní matky, aby
šli za ním kolem oltáře. A tak to vše začalo. Na tuto pouť
postupně začaly jezdit stovky žen-matek, aby se modlily a
prosily za svoje děti, aby je při ofěře s hořící svící
odevzdaly Matce Boží, aby je chránila před
nebezpečenstvím tohoto světa. Byl tak obnoven starobylý
zvyk z 18. století, kdy se Morava obávala Pruského vpádu.
Tehdy dvě šternberské ženy donesly do chrámu voskovou
svíci o váze asi 10 kg, jako oběť Matce Boží, aby skrze její
přímluvu byly uchráněny od nepřátel. Po mši svaté
pozdravila všechny přítomné velmi srdečně koordinátorka

hnutí Modlitby matek Mgr. Markéta Klímová.
Hlavní myšlenkou v její promluvě byla vděčnost,
pokora, láska. Použila text z deníčku sv. Faustyny,
kde ji Ježíš říká: "Tvá vděčnost mne zavazuje k
dalším milostem" a také "V síle Tvé vděčnosti jim
budu žehnat". Mluvila také o tom, abychom
milovali láskou Ježíše Krista, jen tak budeme
schopni milovat všechny své bližní. Tato pouť
byla velmi povzbuzující a naplnila nás pokojem.
Naše děti jsme s důvěrou odevzdali pod ochranu
Panny Marie a Ježíše Krista.
Ludmila S. a Marie K.

V sobotu 15. února jsme zavítali do Městské
sportovní haly do Nitry na „Modlitební den k úctě
Panny Marie, Matky všech národů“. Setkání se
zúčastnilo asi 5 tisíc poutníků, mezi nimi i náš jáhen
Karel. Bylo pro nás velkým povzbuzením se modlit sv.
růženec, prožívat adoraci a poslouchat či zpívat
nádherné zpěvy s tolika lidmi. Kněz P. Paul Maria Sigl
nám vysvětlil důležitost a rozměr modlitby, sílu
utrpení, jak ho přijímat, odevzdat Pánu Ježíši a
obětovat na dobrý úmysl. Velkým povzbuzením pro
nás byla svědectví lidí, kterým Bůh zasáhl do života.
Např. manželé svědčili o mimořádném uzdravení
jejich dítěte skrze dobrou svatou celoživotní zpověď
tatínka, jehož tížil hluboko nevyznaný hřích z mládí,
skrze jejich společné modlitby sv. růžence, půst a
oběti. Mši svatou sloužil nitranský biskup Viliam Judák
spolu s 68 kněžími. Nakonec jsme se společně svěřili a
zasvětili Panně Marii. Tyto jednodenní exercicie nám
přinesli pokoj v srdci, touhu po modlitbě, naději a větší víru v Pána Ježíše. Vřele doporučujeme farníkům
exercicie zvláště v této postní době. Kam? Otec Vlastimil určitě poradí. ☺

Postní sms zprávy
I letos nám Pavlína Hlavicová nabízí po dobu postního období zasílání postních sms zpráv a na naši výzvu nám
k tomu napsala několik slov: „Před lety jsme měli děkanátní setkání farních rad. Měli jsme se ve farnosti
zamyslet nad pastorací. A na setkání se sdílet s tím, co u nás funguje nebo dát nové nápady. Tehdy mě
napadlo, že bych mohla posílat lidem smsky s nějakým citátem. V té době jsem měla rozečtenou knihu „On a
já“ od Gabriely Bossis. Mě samotnou velmi oslovila, proto jsem citovala z ní. Další rok jsem sáhla po
Matoušově evangeliu, poté verše s úkoly od P. Kentenicha. Letos bych ráda zajela do vod Deníčku Božího
milosrdenství sv. Faustyny. Nejprve to byla aktivita pro naši farnost, poté i pro vedlejší farnost spravovanou
naším knězem. A pak přišel nápad nabídnout smsky i ve farnosti, do které se přiženil tatínek ☺. V prvním
roce se také stalo, že některá čísla byla nečitelná a mnou špatně rozluštěná, proto mi občas někdo volal a
ptal se, proč mu ráno posílám zprávy. ☺ Jiný rok se zase stalo, že jsem měla nový telefon, který ovšem
neuměl posílat tak velké množství zpráv. Zájemců bylo okolo 150, proto jsem musela vytáhnout starý telefon
a posílat to z něj. Letos již mám nový telefon, tak jsem zvědavá, jestli to bude bez problémů. ☺ Zároveň chci
poděkovat našim kněžím P. Vlastimilovi a P. Janovi, kteří mě podporují.“ Tímto Pavlínce velmi děkujeme za
ochotu. Kdykoliv se můžete přidat k odběru sms a nabídnout takto Pánu Ježíši svůj čas k rozjímání v postní
době.

Svědectví aneb Bůh v mém životě
Milí farníci, v rámci této rubriky bychom se mohli společně sdílet, jakým způsobem nám Bůh zasáhl v našem
životě. Možná znáte tu skutečnost, že když někomu něco s opravdovou radostí a láskou darujete, ta samá
věc se Vám nějakým způsobem dostane nazpět k Vám. Tuto skutečnost zažívám mnohokrát. Uvedu jeden
příklad z poslední doby. V listopadu loňského roku jsem někomu darovala knihu od kardinála Roberta Saraha

„Bůh nebo nic“. A letos asi před 14 dny mě zazvonil můj tatínek u dveří a podával mě knihu: „Nechceš
úžasnou knihu: Bůh nebo nic? Já ji mám dvakrát.“ S díky jsem knihu přijala a v duchu jsem řekla: „Bože Ty jsi
tak nádherný, Ty mě máš tak rád“. ☺

Inspirace pro Zpytování svědomí v postní době metodou tří otázek
Učitelé duchovního života říkají, že bez zpytování svědomí není možné dosáhnout skutečného pokroku. Je
celá řada způsobů, jak konat večerní zpytování svědomí.

1. Čím mi dnes Pán Bůh udělal radost?
Kratičce vzpomenout na všechny pěkné okamžiky, díky kterým stálo za to žít, které byly pro mě Božím
darem. Je dobré vzpomenout i na chvíle těžké, které se díky Boží pomoci podařilo ustát. A za vše
poděkovat.

2. Čím jsem dnes udělal Pánu Bohu radost?
Vzpomenout na chvíle, kdy jsme něco udělali z lásky pro druhé a pro Pána. Opět za toto poděkovat,
protože Bůh mě k tomu povzbuzoval a dal mi sílu.

3. Čím jsem dnes Pána Boha zarmoutil?
Vzpomenout na okamžiky, kdy jsme svolili ke hříchu a nebo nevyužili šanci konat dobro, které jsme
vykonat mohli. Vzbudíme lítost pokud možno dokonalou a nadpřirozenou lítost. Bůh mě má tolik rád a já
jsem dnes měl pro něj tak málo lásky. Pane smiluj se!

Rozjímej nad myšlenkou, že Duch svatý chce být světlem ve tvé rodině a chce
tě doprovázet i na tvé pracoviště. (Elias Vella)

Poděkování
-

Všem organizátorům, koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky, ve které se v naší farnosti vybralo
37 663 Kč

Poznámka:
Milí farníci, pokud budete vědět o něčem, co by nás ostatní povzbudilo, rádi uvítáme Váš příspěvek.

Zpracovala: Zdeňka Sezimová
Ve Zděchově dne 20.2.2020

