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které je slovo „pravda“ podezřelé. Tvoje práce je mnohem snazší než
práce mnoha tvých předchůdců. V těchto časech je slovo pravda
v uvozovkách. Většina lidí, se kterými máš co do činění, ho bez
problémů použije jen v množném čísle. V každém případě ať jsou to
pravdy – čím víc, tím líp. Je to úleva, když slyším někoho říkat:
„Nesouhlasím, ale respektuji tvůj názor.“ Jako by říkal: „Ve skutečnosti
na tom nezáleží“.
Měl jsem klienta, kněze, který se nakonec stal biskupem. V neděli byl schopen
s nadšením zpívat Krédo a v pondělí se věnovat spisování knih popírající jeho
obsah. Nevěřil ani v Kristovo narození z Panny ani v jeho zmrtvýchvstání a udělal
si jméno publikováním názorů, ve kterých ty, kteří v Krédo věří, odsuzoval jako
nemoderní. Znovu a znovu byl dotazován: „Jak můžete recitovat vyznání víry, ve
které nevěříte?“ Shovívavě se usmál
a odpověděl, že Vyznání víry musíme
chápat symbolicky a poeticky.
Jakmile na něj hledíte jako na báseň,
chápete, že „narození z Panny“
a „zmrtvýchvstání“ jsou metafory
a skutečná slova nejsou problém. Jak
rád říkával: „V církvi je dost místa
pro všechno, mimo dogmatu“.
Ke konci života jsem ho skoro ztratil,
když ho napadlo, jak moc pro něj
znamenalo vypadat moderně a jak
nebezpečné je chtít být pokládán za
progresivního, ale věděl, že by
nezvládl ten trapas, kdyby popřel to,
co napsal. Nakonec ho strach, že by
vypadal jako blázen, přivedl tam, kde
jsme ho chtěli mít.
Vřele tvůj
(podle knihy Jima Foresta „e-maily z pekla“)
Tajenka: BŮH VZKŘÍSÍ K VĚČNÉMU ŽIVOTU TY, KDO ZEMŘELI VE SPOJENÍ S NÍM..
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NEUMÍRÁM,

Kalendář:

 23.10. v 11 hod. posvícenská mše
svatá v Ratibořicích
 30.10. bude sbírka na misie
 od 3.11. každý čtvrtek od 15:30
hod. v kostele kroužek Broučci
 4.11. bude P. Jan navštěvovat
nemocné
 5.11. v 19 hod. v kostele koncert
REQUIEM W.A. Mozarta
 6.11. ve 14:30 hod. dušičková
pobožnost na hřbitově
(sv. Terezie z Lisieux)
 9.11. po dětské mši sv. setkání dětí,
které půjdou k 1. sv. přijímání
 15.11. v 19 hod. setkání Modlitby
matek v LD

ale vcházím do života.
Smrt není nějaký přízrak
anebo hrozná příšera,
jak se znázorňuje na obrazech.
V katechismu se říká,
že „smrt je odloučení duše od těla“, nic jiného.
A já nemám strach z odloučení,
které mě navždy spojí s dobrým Bohem.
Pro mne si nepřijde „smrt“, ale Bůh.

Mimo naši farnost:
 24.10. v 19 hod. v aule Katolického
gymnázia v Třebíči přednáška prof.
„Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ Tímto
Františka Kunetky „Reforma liturgické
příslibem kajícímu lotrovi vykonal Ježíš
reformy“
první svatořečení. Potvrdil tím, že smrt
neničí všechny vztahy mezi lidmi, jenom  19.11. v 15 hod. u sv. Martina v Třebíči
- ŽÍZNÍM PO TOBĚ
jim dává jiný, dokonce hlubší obsah.
(Mons. Jiří Mikulášek)

STRÁNKA 2

Mílí farníci !
Lidové misie, které jsou v určitém vymezeném čase, končí. Byl to čas pro
všechny, kdo jej vzali vážně, náročný. Dlouhé promluvy, procesí kající a s misijním
křížem, mše sv. navíc. To vše vyžadovalo velkou oběť a vypětí. Děkuji všem, kteří
se s láskou zapojili, od obětavých misionářů až po poslední děti, které roznášely
misijní koláče. V příštím Čtrnáctideníku bude snad více prostoru, abych vše
zhodnotil a poděkoval. Zatím všem ještě jednou velký dík. Pan Bůh
zaplať !

Z farní kroniky:

1910 - Roku 1910 konány sv. misie Redemptoristy z Červenky se skvělým
výsledkem. Roku příštího 1911 těmitéž obnova sv. misie.
1926 - Konány misie ve farnosti s velkým úspěchem. Kazatelé: R.P. Odilo
Pospíšil, provinciál Dominikánů z Prahy a P. Emanuel Lesák O.P.

Misie neskončily
Píši toto zamyšlení ve středu, tedy v půli týdne. Ještě se nedají hodnotit celé
misie, ale něco přece jenom.
Minulý týden jsme s dalšími kněžími žehnali domy. Ne
všude nás radostně vítali, někde z toho měli strach, setkal
jsem se dokonce i s hrozbou, že paní na mě zavolá
policii. Ale bylo také dost těch, kteří požehnání s radostí
přijali a nebyli to vždy jen lidé, kteří chodí do kostela.
Ale vrátím se k tomu strachu. Mnozí mají strach, co že
se to bude dít. Možná je v tom skryt i strach z toho, že
když dám Bohu svůj souhlas, bude po mě něco chtít.
A může to tak být. Ale když po nás Bůh něco chce, tak
nám taky mnohem víc nabídne. Nabízí nám sám sebe a své království.
V požehnaném místě může Boží království růst mnohem lépe než
v nepožehnaném.
Vaše obce jsou nyní z větší části požehnané. Jak v nich bude růst Boží
království, záleží i na vás. Misie totiž neskončily s odjezdem misionářů, ale
pokračují nadále skrze vás. Nyní vy se stáváte misionáři. Možná i vás přepadá
strach. Strach z toho, že budete odmítnuti. Ale nemusíme se bát, protože Pán je
s námi. Svůj strach svěřte Pánu a buďte jeho svědky. Jestliže budeme čekat, až
nebudeme pociťovat strach, pak nic neuděláme. A mnoho dobrých věcí nám
může uniknout.
Otec Nik
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Den

Liturgická oslava

neděle
23.10.

30. neděle v mezidobí

pondělí
24.10.
úterý
25.10.
středa
26.10.
čtvrtek
27.10.
pátek
28.10.
sobota
29.10.
neděle
30.10.

11 00

Bohoslužby
za farníky
za zemřelé manžele Trojanovy, rodiče
Maškovy, Trojanovy a duše v očistci
Ratibořice – za farníky

18 00

za rodinu Kratochvílovu a Svobodovu

sv. Antonín Maria Klaret

18 00

za živou a zemřelou rodinu Dubravovu

sv. Kryšpín

18 00

na vlastní úmysl

sv. Rustik

17 30

za živou a zemřelou rodinu Vlčkovu
a Přinosilovu

sv. Frumencius

18 00

za kněžská a řeholní povolání

Svátek sv. Šimona
a Judy

18 00

za Ant. Bednáře, rodiče, zetě, rodiče
Kadlecovy, dvě dcery, syna a vnuka

sv. Narcis

18 00

za Emanuela Jansu a celou rodinu

7 30

za Štěpánku a Antonína Machátovy

31.neděle v mezidobí

pondělí
sv. Wolfgang
31.10.
úterý
Slavnost všech svatých
1.11.
středa
2.11.
čtvrtek
3.11.
pátek
4.11.
sobota
5.11.

Čas
7 30
11 00

11

00

18 00

za rodinu Svobodovu a Vlčkovu

18 00

na poděkování za přijatá dobrodiní

18 00

za farníky

7 30

za Františka Prokopa a duše v očistci

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé

17 30

za všechny věrné zemřelé

sv. Martin de Porres

18 00

za Štěpánku Šabackou a tři sestry

sv. Karel Boromejský

18 00

za rodinu Růžičkovu a Kratochvílovu

sv. Zachariáš a Alžběta

18 00
7 30

neděle
6.11.

za farníky

32. neděle v mezidobí

11 00
18 00

za rodiče Vrbkovy, Machovcovy, syny
a duše v očistci
za rodinu Vrbkovu a Křivanovu
za Stanislava Krejču, Karla Pavelku,
manželku a dvoje rodiče
za Miroslava Němce, přízeň a duše
v očistci
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Co čeká zemřelé?

Modlitba v zákopech

V listopadových
dnech se více než
jindy modlíme
za zem řelé,
navštěvujeme
h ř b i t o v y
a zapalujeme
svíce. Proč?
Modlitbou
chceme zemřelým
pomoci, aby se
dostali do plného
společenství
s Bohem – do
nebe. Projdi
bludištěm
a zjistíš, čemu
jako křesťané
věříme.

Můj nejdražší Umaštěnku!
30. neděle v mezidobí
Přiznal ses, že tvůj klient si přede dvěma
1. čtení: Ex 22,20-26
dny zašel v čase oběda do kostela, rozhlédl se,
2. čtení: 1Sol 1,5c-10
posadil se vzadu na patnáct minut a pak na
Evangelium: Mt 22,34-40
chvíli pokleknul. Pokřižoval se? Nejspíš ne, to
by ses zmínil. Ale i tak ti nemusím říkat, že 31. neděle v mezidobí
takováhle příhoda může znamenat katastrofu 1. čtení: Mal 1,14b-2,2b.8-10
2. čtení: 1Sol 2,7b-9.13
a to nejen pro tvého klienta, ale i pro tebe.
Můžeme oprávněně předpokládat, že Evangelium: Mt 23,1-12
v případě tvého klienta je modlitba spojena 32. neděle v mezidobí
s těhotenstvím jeho ženy. Panika často zachvátí 1. čtení: Mdr 6,12-16
i ty nejpřesvědčivější ateisty a oni v sobě objeví 2. čtení: 1Sol 4,13-18
nepřekonatelnou potřebu se modlit. Občas se Evangelium: Mt 25,1-13
stane, že lidé, u kterých jsme si byli naprosto
jisti, že je vlastníme navěky, se v poslední chvíli
vymknou našemu vedení a prchnou, což mě
vždycky zasáhne jako něco naprosto nefér. Skutečně existují konverze „na
smrtelné posteli“, i když jsou raritou. Naštěstí, čím jsou lidé starší, tím více přilnou
nejen ke svým zvykům, ale i k názorům. Od Stalinova Velkého účetního démona
vím, že i on se uchýlil k modlitbě, když viděl, že se blíží smrt.
Ptáš se, cos mohl udělat? Nejjednodušší a často nejúčinnější taktika je nechat
ho, aby si představil sám sebe při modlitbě a pak mu vnutit otázku: „Chtěl bych,
aby mě mí přátelé viděli na kolenou?“ Moderní lidé myslí, že být viděn při
modlitbě je trapnější, než se procházet ve spodním prádle v supermarketu.
Rozepře mezi křesťany jsou nejen skvělým způsobem, jak udržovat členy
církví v chvályhodném stavu vzájemného opovržení, ale také jak zmást a pohoršit
takové, jako je tvůj klient, kteří jen přihlížejí od postranní čáry a snaží se v tom
všem najít nějaký smysl. Kdo by chtěl patřit k náboženství, jehož příslušníci jsou
tak ostře rozděleni do svých úzce vymezených „společenství“?
Jednou jsem měl takový případ: po dlouhých měsících, kdy se věci odehrávaly
podle Nepřítele, se na mě najednou usmálo štěstí; člověk, o něhož šlo, totiž zjistil,
že církev, do které byl zatažen, si dává pozor na hereze a neváhá jisté lidi
označovat za heretiky. Naštěstí pro mého klienta slovo „hereze“ zcela vyšlo
z módy a měl ho spojené s inkvizicí a mučírnami. Byl šokován, že málem vstoupil
do komunity, která užívala tak antikvární slovo o „upřímných názorech ostatních
lidí“.
Pokud chápu, je tvůj člověk přesně tenhle typ, víc ho zajímá upřímnost než
pravda. Ideální křesťan podle jeho představ je, když nic jiného, aspoň tolerantní.
Bude si myslet, že nejen všechny druhy křesťanství, ale všechna náboženství, bez

LIDÉ A VĚCI
Zatímco muž opravoval auto, jeho syn vzal do ruky kámen a poškrábal auto. Muž
chytil svého syna a ze zuřivosti ho vícekrát udeřil po ruce a vůbec si nevšimnul, že
ho bije francouzským klíčem. Chlapeček je v nemocnici ... ztratil všechny své prsty
kvůli zlomeninám. Chlapeček se s unaveným pohledem zeptal svého otce: „Tati,
kdy mi znovu narostou prsty?“ Otec, vědom si závažnosti situace, nebyl schopen
nic říct. Šel zpět ke svému autu a vícekrát do něj kopl. Rozhořčený si sedl před
auto a díval se na škrábance. Chlapec napsal: "MILUJI TĚ TATI!"

Věci jsou k používání, lidé jsou na milování!
Problém v dnešním světě spočívá v tom, že lidé jsou používaní a věci jsou
milovány! Proto stojí lidstvo tam, kde je!
(převzato z internetu)

Liturgické texty

(Pokračování na stránce 5)
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AKTIVNÍ A UVĚDOMĚLÍ LAICI PŘI BOHOSLUŽBÁCH
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Vzpomínáme a modlíme se za zemřelé …

Bratr Vstavač aneb laický ceremoniář
Jedná se o nediskutovatelnou i když neformální autoritu farního společenství
obdařenou výraznou dávkou osobní statečnosti a autonomie. Nezřídka se tato
služba překrývá s funkcí kostelníka. Bratr Vstavač se obvykle vyznačuje latentní
znalostí liturgických předpisů nebo alespoň jejich místní varianty v podobě tradic
zděděných po předcích. Ve společenství proto zastává službu laického
ceremoniáře. Jde o službu neplacenou a dotyčný jedinec se do ní jmenuje aktivně
a uvědoměle sám.
Z toho vyplývá jeho
spe cif ické mí sto ve
společenství Božího lidu:
při méně obvyklých a tudíž
choulostivých slavnostech
liturgického roku jako jsou
Vánoce, Velikonoce apod.
jediný bratr Vstavač
s jistotou ví nebo spíše
intuitivně vycítí, kdy se má
vstávat a kdy sedět,
případně klečet. Zvláště pro náhodně příchozí nebo tzv. jednoročáky je jeho
služba nepostradatelná.
Rovněž jste-li v některé farnosti hostem, měli byste se snažit dle katolického
kostelního bontonu urychleně identifikovat místního bratra Vstavače a veškerá
liturgická gesta vykonávat takříkajíc pod jeho taktovkou.
Prof. Tomáš Marný z Bludovic, v.r. , převzato z magazínu Effatha
Nový přednáškový cyklus MSKA "Duch a duše. Shody a napětí."

Brněnská pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie
připravila pro podzim 2011 nový vzdělávací přednáškový cyklus
s názvem "Duch a duše. Shody a napětí". Tématem bude v dnešní
době tolik populární a diskutovaný vztah mezi psychologií
a spiritualitou, jejich společný přínos i vzájemné obohacování se.
V tomto cyklu k jednotlivým oblastem promluví: kněz a psychoterapeut
Jindřich Kotvrda, psycholog Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., kněz a psycholog
P. Ing. Josef Stuchlý, SJ, M.A. a Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.
První přednáška s názvem "Psychoterapie nebo zpověď? Uzdravování duše
a ducha" se koná v úterý 25. 10. 2011 v 17.00 hodin v přednáškovém sále
brněnského biskupství (Petrov 2). Přednáší Mgr. Jindřich Kotvrda, kněz
a psychoterapeut.
(www.cirkev.cz)

rok 2010

7. 10.
27. 10.
15. 11.
15. 11.
11. 12.
29. 12.
30. 12.

Božena Punčochářová, Boňov
Jana Kočí, Myslibořice
Jan Soukup, Bohušice
Marie Horáková
Jiří Hartmann
Iva Ryglová
Alena Šutová

12.
14.
19.
23.
3.
5.
8.
23.
23.
25.
3.
17.
18.
25.

Raimund Tvrdý
Marie Bendová
František Vejtasa
Josef Kotačka, Dolní Lažany
Ervín Jansa
Františka Veselá
Antonín Bednář, Bohušice
Dagmar Saláková, Myslibořice
Jaroslav Kuba
Jan Dvořák
MVDr. Jan Svoboda
Antonie Čechová
Jaroslav Jenerál, Mor. Bud.
Božena Šerá, Myslibořice

rok 2011

1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.

6. 4.
6. 4.
6. 4.
23. 4.
1. 5.
8. 5.
10. 5.
17. 5.
26. 5.
31. 5.
9. 6.
27. 7.
27. 7.
4. 8.
6. 8.
13. 8.
22. 8.
2. 9.
3. 9.
13. 9.
14. 10.
19. 10.

Marie Buďová, Myslibořice
Bohumila Pavlíčková
Bohuslav Říha, Blatnice
František Celý
Marie Šimečková, Příložany
Drahomíra Husová
Jiřina Vejtasová, Myslibořice
Zdenka Kašparová, Myslibořice
František Bulíček
Anežka Petrů, Myslibořice
Josef Boček
Josef Křivan
Antonín Heralecký, Přibyslavice
Naděžda Machovcová, Výčapy
Marie Gallová
František Mansfeld
Bohuslav Říha, Ohrazenice
Ludmila Holá, Praha
Josef Dobeš
Karel Hošek
Marie Dobešová
Cyrila Ježková

(Pokračování ze stránky 3)

ohledu na rozdíly, jsou
jako loukotě kola, jež se
sbíhají v jednom středu.
Upřímnost je jako
tapeta, která zakryje i ty
nej hor ší praskl iny .
Současní lidé odpustí
téměř cokoli, když to
shledají upřímným. Kdoví
proč jim nedochází, že
bychom těžko našli
upřímnější lidi než Hitlera
nebo Stalina a ani je nenapadne, že peklo (pokud o pekle vůbec uvažují) je
přeplněno lidmi, kteří páchali své hříchy naprosto upřímně: upřímný hněv,
upřímné lakomství, upřímná závist, upřímná chlípnost, upřímná pýcha.
Zajímalo by mě, jestli aspoň tušíš, jaké máš štěstí, že pracuješ v kultuře, ve
(Pokračování na stránce 8)

