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HRÁDEK
SLUP STRACHOTICE VALTROVICE

Misericordes sicut Pater – Milosrdní jako Otec
Představte si dítě, které odmalička z nějakého důvodu neznalo
svého otce. Asi by trpělo v životě určitou dezorientací. Toužilo
by otce poznat, protože by jaksi nejasně tušilo, že plně dítětem
otce, a tedy člověkem může být jen tehdy, když otce pozná
a od něho se bude učit životu. Možná, že podobný příběh
touhy dítěte po otci zpracoval nějaký spisovatel nebo režisér…
V každém případě něco podobného zažíváme ve vztahu
k našemu Otci nebeskému: my jsme ty děti, které Otce málo znají. Byli jsme stvořeni
k jeho obrazu, ale hřích v nás zastřel obraz Otce a my jej hledáme. Bůh Otec se nám
dává poznat skrze biblické zjevení a tak nám pomáhá objevit nás samé.
Z Písma svatého můžeme především opravdu pochopit, že Bůh je milosrdný Otec. A že
toto jeho milosrdenství není slabostí Boha, ale naopak svrchovaným projevem jeho
moci. Takto to Církev chápe, když už v jedné ze starých modliteb volá: „Bože, ty
prokazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se slitováváš a nenecháváš nás bez
pomoci…“ Bůh bude navždy v dějinách lidstva tím, který je přítomný, blízký,
prozíravý, svatý a milosrdný. Také Církev cítí odpovědnost za to, že má být ve světě
živým znamením milosrdné Otcovy lásky, a chce vystupovat jako laskavá matka pro
všechny – jako matka dobrotivá, trpělivá, plná milosrdenství a přívětivá i vůči těm
synům, kteří jsou od ní odděleni.
Na mnoha místech ve světě jsou v letošním roce otevřeny svaté brány a Svatý otec
František nás zve, abychom k nim putovali. Pouť k bráně (k cíli) má být znamením
skutečnosti, že také milosrdenství je cílem, kterého je třeba dosáhnout a který vyžaduje
závazek a oběť. Pouť je tudíž podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se
necháme obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, že vůči druhým
budeme milosrdní, jako je milosrdný Otec k nám.
Papež František vybízí: „Ve svatém roce můžeme získat zkušenost
Už je to
otevřenosti srdce vůči těm, kdo žijí na nejbeznadějnějších
existenciálních periferiích, jež vytváří moderní svět často dramatickým
lepší…
způsobem. Kolik je v dnešním světě ošidných a bolestných situací! Kolik
zranění na těle nese množství těch, kdo nemají hlas, protože jejich
volání zesláblo či zaniklo v důsledku lhostejnosti bohatých národů.
Během tohoto roku milosrdenství bude církev ještě více vyzývána, aby
hojila tato zranění, aby poskytovala úlevu olejem útěchy, aby
obvazovala milosrdenstvím a léčila nezbytnou solidaritou a pozorností.
Neupadejme do lhostejnosti, která ubíjí, do zvykovosti, která uspává
duši a brání objevovat novost, a do cynismu, který ničí. Otevřme své oči a pohleďme na
bídu světa, na rány tolika bratří a sester zbavených důstojnosti a nechme se
vyprovokovat jejich voláním o pomoc a slyšme ho. Ať naše ruce stisknou jejich ruce.
Přitáhněme je k sobě, aby pocítili vroucnost naší přítomnosti, našeho přátelství
a bratrství. Jejich křik ať je i naším, abychom tak
společně mohli prolomit bariéru lhostejnosti, která
často suverénně kraluje, aby zakrývala pokrytectví
a egoismus.“ Kéž by se nám tato slova dařilo alespoň
z části naplňovat.
O. Jindřich
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„Ukázala se Boží dobrota,
která přináší spásu všem lidem.
Náš Spasitel Ježíš se za nás obětoval,
aby nás vykoupil ze všeho hříchu
a posvětil za svůj vlastní lid,
horlivý v dobrých skutcích.“ (Tit 3,11-14)
Přejeme vám setkání s Boží dobrotou i skrze Církev…
Vaši kněží a jáhni.

Přehled (některých) příležitostí k velikonoční svátosti smíření:
Dyjákovice: v neděli 20.3. od 16.30. do 17.30
Hrádek: v neděli 20.3. od 15.15 do 16.15
Valtrovice: čtvrtek 17.3. od 17.00
Jaroslavice: v neděli 20.3. od 14.00 do 15.00
Slup: sobota 19.3. od 9.00 do 10.00 pak mše
Strachotice: středa 23.3. od 17.00
Micmanice: středa 16.3. od 17.00
Citonice: pátek 18.3. od 15.30 do 16.30
Lukov: neděle 20.3. v 17.30 a po mši svaté.
Hor. Břečkov: sobota 19.3. od 17.30 a po mši svaté
Těšetice: úterý 31.3. od 17.00 (v 18.00 – mše sv.)
Prosiměřice: ne 20.3. ve 13.30 kaj. bohosl. a zpověď
Práče: pondělí 30.3. od 17.30 do 19.00
Přímětice: neděle 20.3. od 18 hod a v pondělí 21.3. od 16.30
Mramotice: středu 23.3. po mši svaté v 17.30
Kuchařovice: čtvrtek 17.3. od 16.30 a pak i po mši

Mimo to je po celý rok příležitost ke svaté zpovědi prakticky před každou mší svatou
a kdykoliv na požádání u kteréhokoliv z kněží. Rádi navštívíme i staré a nemocné.
Je třeba nám o nich pouze říci.
V případě zájmu je možno si dohodnout i setkání ke svátosti smíření nebo jen
rozhovor s knězem na některé z našich far. Telefonní čísla jsou na poslední straně
tohoto Zpravodaje. Nebo je možno přijít i kdykoliv neohlášeni. Bude-li to jen trochu
možné, rádi se vám budeme věnovat.

Svatý otec František nás v letošním roce milosrdenství vybízí
k vykonání dobré svaté zpovědi. Zdůrazňuje svatou zpověď
jako osobní setkání s Ježíšem Kristem, který se s láskou
dotýká našeho zraněného srdce, aby je uzdravil. Připomíná
také slova Písma svatého, že ten, kdo žádá o Boží odpuštění,
je má sám darovat svým bližním: „Neboť jestliže odpustíte
lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský
Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám
neodpustí vaše přestoupení.“ (Mt 6,15-16)
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V jubilejním roce milosrdenství se zamýšlíme nad milosrdenstvím v jeho tělesné
a duchovní podobě. V tomto čísle otcové farního týmu probírají skutky tělesného
milosrdenství. V příštím čísle to budou skutky milosrdenství duchovního. Kéž nás posílí
ve snaze tohoto roku vyjádřeném mottem: „Milosrdní jako Otec.“

Sytit hladové
Už název tohoto skutku tělesného milosrdenství
nám říká, o co jde. Hladoví jsou nejen ti, kterým
máma chystá dobrý sváteční oběd, ale především
ti, kteří trpí nějakým hmotným nedostatkem,
který je omezuje v lidsky důstojném životě. Dnes
je naše společnost poměrně dobře zajištěna, a
přece i přes důmyslné sociální zabezpečení a obětavou péči katolické charity existují
lidé, kteří zažívají dokonce i hlad. Většinou se s tím nebudou chlubit. Je to totiž pod
jejich důstojnost. Tak právě zde sehrává velice důležitou roli, jak takovéto lidi objevit a
jak jim dát něco k obživě tak, aby to pro ně nebylo ponižující. I chudý a ubohý člověk
má totiž svou důstojnost a může se snadno cítit ponížen, když je mu pomáháno bez
lásky. Na to si dejme pozor.
Někdy vidíme chudé a hladové i v našich vesnicích a v nejbližším okolí. K tomu
zároveň často vnímáme i jejich morální bídu, a proto je pro nás těžké pomáhat těm, kteří
si za to sami mohou. Ale ani to nás neomlouvá. Máme si totiž být vědomi, že vše, co
máme, Pán Bůh svěřil nejen pro nás, ale i proto, abychom skrze to konali dobro vůči
druhým. A tím si chystat poklad dobrých skutků v nebi.
Papež František zvlášť důrazně vybízí, ať pamatujeme na chudé. Hladových je ve světě
opravdu mnoho – je to pro nás výzva k dobrému jednání. Někdy je i snazší pomáhat
neznámým potřebným, než všimnout si souseda v nouzi. Není to důvod k zamyšlení?
O. Marek D.

Dávat pít žíznivým

Kráčel krajem
poutník, kráčel
sám. Potkal dívku,
nesla džbán.
Přistoupil k ní
a pravil: „Přistup
blíže, nehodná,
a dej mi pít“

Možná už jste to také zažili na nějakém letním výletě: Jdete
dlouhou dobu pěšky, slunce praží a voda dochází. Kde načerpat?
A člověk je vděčný za každého, kdo pomůže. Může se stát, že
narazíme na nějakého nerudného člověka, ale většinou mám
zkušenost velké obětavosti těch, kteří žíznivé napájejí. Jedním ze
skutků milosrdenství, o kterých mluví Pán Ježíš, je dát pít
žíznivým. Mimo jiné také říká: „Kdokoli vám podá číši vody
proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou
odměnu.“ Nezáleží na tom, zda můžeme dát hodně nebo málo.
Důležité je „jak“ dáváme, kolik lásky vkládáme do malého gesta
pozornosti vůči druhému. Někdy stačí podat mu sklenici vody.
Sklenice vody, malé gesto, ale z Božího pohledu velké, pokud je
vykonáno v Jeho jménu, totiž z lásky. Láska má mnoho forem a
umí najít nejvhodnější způsob, jak se projevit.
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Láska je horlivá, protože když u někoho zpozoruje nouzi,
spěchá mu okamžitě na pomoc.
Na světě jsou místa, kde je vody nedostatek a proto různé
dobročinné organizace hledají cesty, jak tam vyhloubit
studnu. U nás se zatím stavíme k vodě lehkomyslně, jako
by to ani nebyl Boží dar, ale už si také začínáme
uvědomovat, že je potřeba vodou šetřit. Každý rok se
po celé zemi rozšiřují pouště a lidé si toho často ani
nevšímají. Pán Ježíš bude soudit svět pro nedbalost vůči
těm nejchudobnějším. Přesto mnozí z nás ani nepomyslí
na to, že by měli pomoci těm, kterým se nedostává
dostatek
vody.
O. Nik

Oblékat nahé
Jedno z našich přísloví praví, že „šaty dělají člověka“.
Zvíře se neobléká. Oděv může být znamením postavení
člověka. Ale i pro úplně obyčejného člověka je oděv
znamením lidské důstojnosti. Cítíme, že chodit
v roztrhaných, špinavých nebo páchnoucích šatech, je pod
lidskou důstojnost. Šaty jsou také výrazem osobnosti
člověka – každý se oblékáme trošku jinak podle toho, co je
nám nějak vlastní.
V desátém zastavení křížové cesty rozjímáme o tom, že
Ježíšovi byl odňat jeho oděv. Zůstal stát před zevlujícím
davem zcela obnažený a tím ponížený. Francouzský kněz
Guy Gilbert ve svém rozjímání vzpomíná na svůj pocit,
když byl v jedné belgické věznici donucen svléci se. Šel
na návštěvu za jedním vězněm a elektronická brána stále
pípala, že nese nějaký kovový předmět. Měl tenkrát
příležitost vžít se do role těch, kteří jsou obnažováni svými vězniteli.
Často se mluví o konzumní společnosti a o plýtvání jídlem. I když bychom jistě měli
chodit ve slušných šatech, existuje i plýtvání ve vztahu k oblečení. V módních
časopisech se můžeme dočíst, kolik který model stojí, a divíme se, že je někdo ochoten
takové peníze dát. Ale i obyčejnější člověk může někdy podlehnout marnivosti ve
vztahu k oblečení – kupujeme každý rok novou zimní bundu, boty, to, co „frčí“…
Svědkem této naší marnivosti jsou pak naše skříně plné věcí, které jsme ještě neměli na
sobě nebo již léta neměli na sobě. A tak zaslouží pochvalu rodiny, kde se nebojí oblečení
starších dětí předávat těm mladším, maminky, které si vzájemně vyměňují oblečení na
děti, nebo i lidé, kteří jsou ochotni své již nepoužívané oblečení darovat třeba do
charitního šatníku na Dolní České 1.
O. Marek C.
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Ujímat se lidí bez domova
U všech skutků milosrdenství by se křesťan snáze rozhodl, zda
pomůže či nikoli. Nejtěžší je to ale s ujímáním se lidí bez domova.
Jídla a pití se člověk snadno vzdá – obvykle ho bývá dostatek. Ale
příbytek je součástí nás samých, našeho bezpečí a naší intimity.
Při přijímání bezdomovce rozum velí zhodnotit míru bezpečí a
komfortu, který vydáváme všanc. Naše civilizace raději zřizuje
azylové domy, kde za čtyřicet korun na noc získá útočiště ten, kdo
přijde mezi prvními. V orientálních kulturách, z nichž vychází i
křesťanská nauka, patří zákon pohostinství mezi nejposvátnější a
nejdůležitější pravidla, protože se jedná o nejintimnější službu,
kterou může člověk prokázat – nejhlubší soucit. František Lízna v básni „Stíny stesku
bezdomovce“ píše: Jsou zdi ohraničující prostor, do něhož nelze proniknout, kam se
nelze dovolat, kde dveře jsou zavřeny a ťukání nevnímáno, kde klíč do rukou nesvěřen.
Nelze zazvonit, nejsi vítán. Vyškrtnut ze seznamu dne. Tvé jméno zkomoleno a bezcitná
bariéra prochází středem srdce i města plného lidí mluvících o zbytečných věcech, jež
budou při posledním soudu přítěží. Dny a noci, noci a dny, stejnými slovy tě míjejí, a ty
jen přes zarosené okno kuchyně vidíš k večeři připravený stůl, kde pro tebe místo není.
jáhen Daniel

Navštěvovat nemocné
Asi každý z nás jsme zažili, že jsme byli nemocní.
Člověka v nemoci něco bolí, často musí ležet, nálada
je nic moc. Z většiny nemocí se člověk během života
třeba za týden dostane, ale jsou i nemoci
dlouhodobější nebo nemoci, které předcházejí
odchodu z tohoto světa. To člověk se najednou stane
neviditelným. Lidé jej přestanou potkávat na ulici
a začnou se objevovat otázky typu: „Ty, nevíš, co je
s Mařkou? Slyšela jsem, že…“ Jen málokdo z přátel
v takovém případě najde odvahu za nemocným se
zastavit – většina se bojí a neví, co si s nemocným kamarádem povídat. I když si sám
také často říkám, jestli nemocný, kterého jdu navštívit, o mou návštěvu vůbec stojí, ještě
se mi nestalo, že by návštěva u nemocného dopadla nějak špatně.
Nejde ale jednoduše říct, že návštěva nemocného je něco, co se dá vykonat jen tak.
Od návštěvy tento skutek přece jen vyžaduje určitou přípravu a uvědomění si několika
základních věcí. Člověk, který je nemocný nějakou těžší nemocí, prochází několika
druhy vztahování se ke své nemoci: nechce si ji přiznat, nechce ji přijmout – vzdoruje,
pak se teprve naučí dát nemoci smysl a přijme ji. O těchto fázích je třeba aspoň trochu
vědět a vyprošovat si dar pochopení a hluboké vnímavosti pro nemocného a jeho situaci.
Při návštěvě jde o setkání. A to ne ledajaké. V Církvi se můžeme spolehnout na to, že
každé setkání mezi dvěma se neseno Duchem svatým, který sjednocuje. Když vyrážím
na návštěvu, mohu o přítomnost Ducha svatého prosit.
O. Jindřich
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Navštěvovat uvězněné
Podivil jsem se ovšem a dosud se divím bezohlednosti
a bezcitnosti všech, kteří kdysi patřili ke mně, i mých přátel
a příbuzných, kteří na mne v mém neštěstí zapomněli tak
dokonale, že ani nechtějí vědět, kde se nalézám anebo jsem-li
ještě na světě nebo ne.
S jakým asi svědomím můžeme předstoupit před Kristovu
soudnou stolici? (sv. Martin I., Epistula 17, z vězení)
Co může udělat člověk pro vězně? Dnes se nevykupují
z vězení nebo otroctví na svobodu. Z povzdechu sv. Martina
můžeme postřehnout, jak je důležité, aby se v rodinných,
přátelských a pracovních vztazích takový člověk nestal
pro ostatní mrtvým. Každá návštěva, pomoc a zájem je dobrou volbou.
Běžný člověk se do vězení na návštěvu vězňů nedostane. Často končíme u toho,
co nazýváme duchovní pomoc, protože ta tělesná je vzdálená a nemožná. Zahrňme
vězně do našich modliteb.
O. Milan

Pochovávat zesnulé
Archanděl Rafael řekl Tobiášovi: „Kdykoli ses modlil..., a když jsi
pohřbíval mrtvé..., když jsi neváhal vstát a opustit svou hostinu a
šel jsi pochovat mrtvého, byl jsem poslán k tobě, abych tě
vyzkoušel.“ (Tob 12,12-13) Josef z Arimatie pochoval mrtvé tělo
Pána Ježíše. (Mt 27,57-60)
Na mnoha místech se zemřelému zvoní umíráčkem. Umíráček
oznamuje jeho smrt a prosí o modlitbu. Mrtvé tělo bylo příbytkem
duše, živým chrámem Božím a je určeno k slavnému vzkříšení.
„Církev, která jako matka nosila svátostným způsobem křesťana
ve svém lůně během jeho pozemského putování, ho doprovází na
konci jeho pouti, aby ho předala do rukou Otce“. (KKC 1683)
Zúčastnit se zbožně pohřbu je skutek milosrdný prokázaný jak zemřelému, tak
pozůstalým. Zemřelému – tím, že se za něj modlíme, prokazujeme mu tak lásku. Když
mu odpouštíme, prokazujeme milosrdenství a napodobujeme Boha, který je také
milosrdný. V modlitbě Otče náš se modlíme „odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům“ – to platí také o odpuštění zemřelému. Pozůstalým
pomáháme tvořit společenství, uprostřed kterého může být přítomen Kristus. Kde jsou
dva nebo tři shromážděni v mém jménu, jsem já sám uprostřed nich. (Mt 18,20)
Projevujeme soucit a pochopení podobně jako Ježíš: když viděl, jak sestry Marie
a Marta spolu se Židy pláčou nad zesnulým bratrem
Lazarem, i on zaplakal. (Jan 11,35) „Radujte se
s radujícími, plačte s plačícími.“ (Řím 12,15) Tak je
podpíráme v bolesti, kterou prožívají s křesťanskou nadějí
v odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.
O. Pavel

Děkujeme všem dárcům i pomocníkům při Tříkrálové sbírce. Díky
vám a díky 475 (+26) skupinkám koledníků se letos vybralo na
Znojemsku na pomoc potřebným 1.956.936 Kč, což je o 156.247,Kč víc než v loňském roce.

„Výjimečné“ mše svaté

 Poutní mše svatá ke sv. Jiří bude ve Strachoticích v neděli 24.4. v 15.00.
 V sobotu 30.4. bude mše sv. s německými rodáky v kostele sv. Jiljí v Jaroslavicích
– čas bude ještě upřesněn.
 V neděli 1.5. v 15.00 bude májová pouť ve Slupi.
 V pátek 27.5. bude májová pouť s německými rodáky v Dyjákovicích – čas bude
upřesněn.
 V sobotu 28.5. bude mše sv. s německými rodáky v Hrádku.
 V neděli 29.5. bude Slavnost Božího Těla. Oslavíme ji společně se všemi farnostmi
v Hrádku – začátek je v 9.00 hod.
 Přebýváni Pána Ježíše mezi námi v Nejsvětější svátosti si připomeneme při
adoračních dnech. Budou takto: 5.6. v Hrádku, 9.6. v Jaroslavicích, 11.6.
v Dyjákovicích, 12.6. ve Valtrovicích a 13.6. ve Slupi. Adorační den sestává
z adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí a slaví se ten den také mše svatá.
Organizace jednotlivých adoračních dnů bude ve svůj čas oznámena.
 V neděli 26.6. v 17.00 bude ve Valtrovicích hod pouť ke sv. Janu Křtiteli.
 V neděli 3.7. v 17.00 v Hrádku bude pouť ke sv. Petru a Pavlu.
 V úterý 5.7. bude cyrilometodějská pouť v Oleksovičkách – začneme v 16 hod
v kostele ve Slupi modlitbou růžence a potom půjdeme procesím ke kapli
v Oleksovičkách, kde mše svatá začne v 17 hod.
(Pozn. Odpolední časy poutních bohoslužeb jsem zvolil proto, že mi přislíbili účast na
poutích moji spolužáci kněží – tak aby to mohli stihnout.)

Poutě
 V neděli 19. 6. v 15:00 začíná cyklopouť z Přímětic do
Jeníkova. Zájemci se mohou hlásit buď přímo u otce Pavla
Sobotky 731 402 650 nebo u Zdeňka Cvingráfa 737 031 039.
Letos bude cyklopouť výjimečná návštěvou Číhoště, která je
spojena
s působením
jednoho
z kněží
mučedníků
komunistického režimu P. Josefa Toufara.
 Pěší pouť na Velehrad letos začíná v pondělí 22. 8. v 15:00
mší sv. ve Vranově n.D. Více informací na www.fatym.com.

Zajímavé akce
 Zveme vás také na křížovou cestu z Gránic na Hradiště, která se koná na Velký
pátek 25.3. ve 21.00. Baterky a jiná svítidla s sebou.
 Tábory FATYMu Přímětice budou v letošním roce opět na tábořišti v Hodově, ale
kvůli světovému setkání mládeže v Krakově posouváme termíny: od 30.7. pro děti od
6. třídy a od 5.8. pro děti z 2. až 5. třídy.

Setkání mládeže v Brně
V sobotu 19. 3. se v Brně koná Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Letos
začíná v kostele sv. Jakuba a motto připomíná rok milosrdenství: „Blahoslavení
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“. Můžeme se opět těšit na dopolední
zájmové skupinky, jejichž seznam i s možností elektronického přihlášení najdete
na www.brno.signaly.cz. Po poledním občerstvení nás čeká slavnostní průchod Svatou
branou a mše svatá. Ze Znojma pojede autobus. Odjezd bude v 6:45 od Lázní a potom
pojede do Přímětic – odjezd od hotelu N v 6:55. Potom zastaví autobus ještě v 7:10
v Prosiměřicích a přes Lechovice se vydáme do Brna. Vrátíme se asi o půl šesté.

Světové setkání mládeže v Krakově
Ve dnech 25. – 31. 7. 2016 se v Krakově v Polsku koná
světový den mládeže. Je to výborná akce světového formátu
pro mladé, kteří tam budou moci zažít pestrost a rozmanitost
Církve. Ve dnech 20. – 25. 7. 2016 se koná předprogram
v diecézích. Mladí z naší brněnské diecéze pojedou
do diecéze Tarnow, která je asi 70 km východně
od Krakova. Sponzorovaná cena, ve které je zahrnuta
doprava, ubytování, stravování a doprava po Krakově činí
5400,- Kč (s pobytem v diecézích 5800,- Kč). Tato cena platí
pro přihlášení do 30. 4. 2016. Přihlašování je možné pouze
elektronicky na stránkách www.krakov2016.signaly.cz. Kdo
se přihlásí, dejte vědět svým kněžím, abychom měli evidenci
o tom, kolik se nás ze Znojemska chystá. Autobusy se budou
zařizovat centrálně, ale pokud se nás trochu sejde, jistě
budeme moci jet ze Znojma autobusem společně.

Po plese postíme se
V pátek 5. 2. od 19:30 proběhl v novém kulturním domě
v Kuchařovicích již 13. farní ples přímětické farnosti. Sešlo se
nás v tomto pěkném prostředí asi 200 a za doprovodu hudební
skupiny Víkend Hostěradice se zábava brzy rozproudila. K
tanci nás pozvala a svými vstupy inspirovala taneční skupina
Single ze Znojma. Od účastníků jsme slyšeli mnohé pozitivní
ohlasy: chválili zejména příjemné prostředí, muzikanty,
bohatou tombolu. Je také co zlepšovat: mít příště více
prodejních míst na tombolu a naučit se mluvit do mikrofonu,
aby bylo slyšet v celém sále. ☺ Pokud vás tyto nedostatky neodradily, rádi vás
přivítáme v Kuchařovicích zase za rok: bude to, dá-li Bůh, v pátek 10. 2. 2017 opět od
19:30 v Kuchařovicích. Na závěr moc děkujeme všem, kteří ples organizovali a
zajišťovali.
Připomínáme všem organizátorům plesů, že v roce 2017 bude začínat postní doba
popeleční středou … bylo by dobře všechny dospělácké i dětské veselice konat před
tímto datem a potom pochovat basu a nechat muzikanty vydechnout.

Velikonoční příslovování
Ve vánočním vydání Zpravodaje jste mohli vyluštit tato čtyři přísloví: Co tě nezabije, to
tě posílí, Hlad je nejlepší kuchař, Kdo uteče, vyhraje, Když není kocour doma, myši mají
pré. Napsal jsem schválně, že jste mohli vyluštit, protože tentokrát nám nepřišla ani
jedna správná odpověď. Protože jsme lidé naděje, dáváme našim milým čtenářům další
šanci. Pokud se vám podaří znázorněná přísloví rozluštit, napište jejich správná znění
na e-mail našemu jáhnovi Danielovi: daniel.blazke@gmail.com. Věříme, že tentokrát se
nějaké správné odpovědi sejdou ☺.

Na horách aneb spiritualita všedního dne
Svatý Ignác nás učí zpětně se zamýšlet nad tím, co prožijeme – to proto, aby zážitek
nezapadl do zapomnění, ale aby se stal stavebním kamenem naší životní moudrosti. Tak
alespoň dva malé postřehy z našeho prázdninového pobytu na Červenohorském sedle.
Kromě sjezdařů nás bylo ve skupině také několik běžkařů – slovy tři. Ve středu jsme se
vydali ze Sedla směrem na Praděd – je to asi 11 kilometrů a musí se zvládnout převýšení
479 metrů. (Praděd má 1492 m a Sedlo 1013 m) Problém s prokluzováním běžek jsme
vyřešili voskem, přesto si jeden z nás již od počátku cesty stěžoval na křeče
v chodidlech. Povzbuzovali jsme ho, takže nakonec cestu nevzdal, ale dojel s námi tam
i zpět. Ve společenství jsme schopni zvládnout i to, co bychom jinak sami vzdali.
Druhý běžkařský výlet jsem podnikl sám – na opačnou stranu od Sedla – směrem na
Šerák. (9 kilometrů a převýšení 410 metrů.) Sněžilo a nebyla vyjetá stopa. Říkal jsem si,
že asi na Šerák nedorazím. Nakonec se to ale podařilo. Cestou jsou rozcestníky docela
nahusto – po dvou kilometrech. Tak jsem si říkal – když už jsem tady, tak to k tomu
dalšímu rozcestníku taky zvládnu – a najednou jsem seděl u zelňačky v chatě sv. Jiří
na Šeráku… Velkého cíle se dosahuje plněním menších dílčích cílů.
Přeji nám všem pozornost k všednímu dni.
O. Jindřich
Milí přátelé, ve vánočním vydání Zpravodaje jsme vás
prosili o příspěvek na pomoc manželům Neradovým
z Dyjákovic, kteří pečují o svého těžce nemocného
syna Davida. Při sbírce, kterou jsme konali při všech
půlnočních mších na území našeho farního týmu, jste
darovali celkovou částku 63.100,- Kč, kterou
manželům Neradovým předal pan farář Pavel Sobotka
dne 13.1. Rádi bychom vám jménem Neradových i
jménem svým poděkovali: Pán Bůh zaplať.

Nálepka na autě: „Jsem pomalý, ale přesto jedu PŘED tebou!”
Muž volá na souseda přes plot: „Proč to auto
rozebíráte, když jste ho teprve včera koupil?”
„Předchozí majitel říkal, že v něm nechal dvacet
tisíc!”
„Sousede, jak to děláte, že je ten váš trabantík pořád
v takovém skvělém stavu?” „To víte, stará láska nerezaví.”
Žena smaží volské oko, když v tom momentě do kuchyně
vtrhne muž a začne křičet: „Pozor! Pozor! Víc oleje!
Potřebuje to víc oleje! Pozor! Otočit! Otočit! Otočit! Rychle!
Pozor! Pozor! Zbláznila ses? Ten olej! Proboha sůl, sůl!
Nezapomeň na sůl!“ Žena už to nevydrží a úplně
vynervovaná se ptá: „Co tak řveš? Myslíš si, že neumím
udělat volské oko?“ Muž klidným hlasem odpoví: „To jen,
abys měla představu, jaké to je, když mi
kecáš do řízení!“
Manželé Novákovi potkají manžele Novotné. „Kde jste byli, že jsme
vás tak dlouho neviděli?” „Na Štrbském plese.” „To my chodíme jen
na hasičskej, viď, mámo.”
Pane vrchní mám hlad jako vlk. "Lituji, ale Červené Karkulky
nevedeme."
Medvěd svolá všechna zvířátka v lese a povídá jim: "Dneska pojedeme na výlet." Žába po
něm opakuje: "Dneska jedeme na výlet." Medvěd povídá dál: "Pojedeme dlouho, cesta bude
náročná." Žába zase opakuje: "Cesta bude náročná." Medvěd pokračuje: "Vezměte si
s sebou hodně jídla a pití." Žába zase opakuje: "Vezměte si jídlo a pití." Medvěda už to
hodně štve a dodává: "A ta zelená potvora zůstane doma!" Žába na to: "Jééé, chudák
krokodýl, on se tak těšil!"
Toto 78. číslo farního zpravodaje vydal Farní tým Vranov n/D ve složení: P. Marek Dunda (mobil: 731 402 742),
moderátor týmu, farář ve Vranově, Štítarech, Lančově, Olbramkostele a Vratěníně, P. Milan Plíšek (mobil: 723 693 455),
farář ve Starém Petříně, Šafově, Stálkách a Korolupech, Lubnici, Bítově a Chvalaticích, P. Jan Richter (mobil: 731 402 743)
kaplan ve Vranově a otec jáhen František Řezníček - adresa FATYM VRANOV, Řk. farnost Vranov nad Dyjí 20,
PSČ 671 03, e-mail: vranov@fatym.com, tel. 515296384; tel. Štítary 515 291 519
a Farní tým Přímětice ve složení P. Jindřich Čoupek (mobil: 731 402 652), moderátor týmu, farář v Příměticích,
Prosiměřicích, Práčích a Těšeticích, Horním Břečkově, Lukově a Citonicích, P. Pavel Sobotka (mobil: 731 402 650), farář
v Dyjákovicích, Hrádku a Valtrovicích, Jaroslavicích, Slupi a Strachoticích, kaplan P. Marek Coufal (mobil 722 752 154)
a jáhen Daniel Blažke (mobil 736 510 847) – adresa FATYM PŘÍMĚTICE, Prokopa Diviše 12/18, 669 04 Znojmo, e-mail:
primetice@fatym.com.
Vyšlo v březnu 2016. Náklad 7030 výtisků (z toho 1000 je verze pro naši adoptivní farnost Jeníkov). Příští vydání (již
sedmdesáté deváté) je plánováno jako prázdninové a vyjde, dá-li Bůh, v červenci 2016. Vytiskl A.M.I.M.S. - Apostolatus
Mariae Immaculatae Matris Spei (česky: Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje). Rozdáváno do každé
domácnosti v našich farnostech. Text zpravodaje se nachází i na našich internetových stranách www.fatym.com.
Pro vlastní potřebu
Internet: www.fatym.com (doporučujeme i naši televizi www.TV-MIS.cz)
Neprodejné

