JAN KŘTITEL
Zpravodaj farnosti Bílovice, kterou tvoří vesnice
Bílovice, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice a Topolná
II. ročník, číslo 5-6 / 2017

SLŮVKO DUCHOVNÍHO OTCE
PADESÁT DNÍ RADOSTI ZE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Máme za sebou 40 dní postní doby, 3 dny Velikonočního tridua, a teď nás čeká
50 dní radosti ze zmrtvýchvstání. 50 dní, během kterých se Ježíš-zmrtvýchvstalý
potkával se svými učedníky. Pro spoustu z nich to byl nový rozměr setkání, setkání, které jim otevíralo oči, protože teď poznávali Ježíše jako toho, který „se
vrátil ze smrti“. Toho, který nejenom dělal zázraky před jejich očima, ale sám na
sobě udělal největší zázrak. To bylo setkání s Ježíšem, které měnilo jejich životy,
měnilo jejich názory na svět, na život, na sebe samé. Tomu říkáme „obrácení”. To
je něco, co se má v našem životě stávat pořád, nejenom v postní době – každý den
se potřebuji ujistit, že Ježíš žije, že je se mnou – potřebuji prožít setkání s Ním.
Setkání, které mě změní.
To se stává při modlitbě, to se stává během Mše svaté a Svatého přijímání, to se
stává během svátosti smíření, pokud jsem otevřen v srdci právě na to, že to nejsou
jenom obřady nebo náboženské aktivity, ale že ke mně přichází Pán Ježíš. Živý,
silnější než smrt.
Mezi místy, kde se můžu setkat s Pánem Ježíšem je taky četba – v první řadě četba
Písma Sv., které se pro mě může stát Slovem Božím, kterým mě Pán Bůh vede,
dává mi světlo na události každodenního života.
Ale kromě Písma Sv. je také jedna knížka, která je bohatě naplněna citáty z Písma
a pomáhá k setkávání s Ježíšem v každodenním životě. Je jak pro ty, kteří duchovní život začínají, tak pro ty, kteří ho chtějí prohloubit. Jsou tam rady pro manžele,
pro podřízené, pro řeholníky, pro kněze. Pro ty, kteří se chystají na svátost smíření, nebo mají alespoň malou touhu po obrácení. Jsou tam rady jak dobře prožívat
Mši Sv., a taky rady posilující během duchovni krize.
Ta knížka se jmenuje „Následování Krista” a nelze ji přečíst v jednom tahu,
od začátku až do konce, ale vždy jen několik vět a zamyslet se nad sebou a nad
svým životem. A pak, na druhý den, za několik dnů – zase další odstavec.
Jako autor je udáván Tomáš Kempenský, ale on sám svatý nebyl. Ne, že by vedl
nezbožný život, ale je možné, že to byla jenom umělecká přezdívka, za kterou
se skrývala skupina autorů z 15. století, která chtěla zůstat anonymní.

Avšak anonymní nezůstali čtenáři této knížky - otevírali ji důležití lidé tohoto
světa - vědci a umělci: G. W. Leibniz, A. Ampère (ano, ten, kterého známe z hodin
fyziky) nebo L. van Beethoven, politici: D. Hammarskjöld, který ji měl s sebou
na své poslední, smrtelné cestě. I Ty můžeš patřit do té party „důležitých“, kteří
měli v ruce tuto knihu! Ale je ještě významnější, abychom patřili do party svatých,
těch, kteří jsou v nebi a kteří tuto knížku také četli. V každém století vychovala
svaté, jakými jsou: František Saleský, Ignác z Loyoly, Karel Boromejský, Terezie
od Dítěte Ježíše, papež Jan XXIII. Ten první dokonce říkal, že tato knížka „obrátila a posvětila víc lidí, než obsahuje písmen”. Možná setkání s Ježíšem na jejich
listech obrátí Tebe, možná obrátí mě?
Ačkoliv jedna z prvních vět té knížky nám říká: „Až přijde soudný den, dojista
nebudeme tázáni na to, co jsme četli, ale co jsme činili; ani na to, jak dobře jsme
mluvili, ale jak zbožně jsme žili”, je to jedna z knížek, která nám říká právě to, co
máme konkrétně činit a jak zbožně žít.
Možná během těch 50 dnů radosti vyhledáš tu knížku doma? Možná se Ti ji podaří sehnat? A pomůže Ti to potkávat každý den zmrtvýchvstalého Krista, poznávat Ho a dovolit Mu, aby Tě vedl. A Ty ho budeš následovat… O křesťanství se
ve starověku říkalo, že je to „cesta“, cesta, po které jdeš a vede Tě Ježíš - skrze
každou událost. „Následováni Ježíše“ je pomoc na té cestě „následování Ježíše“.
A to je obráceni, které potřebujeme každý den...
o. Artur

OKÉNKO DO FARNOSTI
ČEKÁ NÁS BOHATÝ FARNÍ ŽIVOT
Milí farníci,
ještě stále v nás doznívá velikonoční radost (a věřím, že ještě dlouho bude), kterou jsme mohli díky nasazení mnoha farníků prožít v našich kostelích při mnoha modlitebních zastaveních, bohoslužbách a obřadech. Ještě jednou vyjadřuji
své velké poděkování, které jsme s o. Arturem pronesli v neděli Zmrtvýchvstání
a konkrétněji dávali i do Farních listů. Vážím si modlitby a práce každého, i když
třeba nebyla viditelná. Díky!
Bohatý život ovšem nekončí Velikonocemi – mohli bychom říct, že naopak – Velikonoce jej odstartovaly. Pokusím se vypsat (a na nic nezapomenout) v následujícím přehledu. Podrobnosti k jednotlivým událostem naleznete vždy aktuálně
ve Farních listech.
Neděle 7. května
Pouť na Javorovci – mše sv. v 10.30 – s tím souvisí přehození mše sv. Mistřic
(které budou mít mši sv. na Javorovci jako společnou pouť) a Nedachlebic, které
budou mít mši sv. v 7.00h ráno.
2

Neděle 7. května
4. neděle velikonoční bývá tradičně nedělí Dobrého pastýře – pozval jsem novokněze P. Tomasze Žurka. Bude sloužit mše sv. v 7.00 v Kněžpoli, v 8.45
v Topolné a v 10.30 v Březolupech. Po každé mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.
Sobota 13. května 15.30
Přivítáme v Topolné otce arcibiskupa, který přijede vysvětit nový oltář po celkové úpravě presbytáře ﬁliálního kostela Neposkvrněného početní Panny Marie.
Je to přesně v den 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Prosím, přijměte
pozvání a přijďte v hojném počtu, (pokud můžete, nebojte se přijít v kroji) poděkovat Panně Marii nejen za úpravu presbytáře, ale za její ochranu, pomoc a také
za to, že žijeme ve svobodě a máme mezi sebou biskupa – nástupce apoštolů.

Neděle 14. května
Průvod a pobožnost u kapličky Panny Marie Bolestné v Bílovicích.
Neděle 21. května
První svaté přijímání v Topolné a Březolupech.
Čtvrtek 25. května
V den slavnosti Nanebevstoupení Páně vstoupíme také do poutní sezóny
na Svárově, která bude letos v pořadí již dvacátá. Dohodli jsme se, že každý
měsíc by si vzala na starosti jedna z obcí
(květen – Topolná; červen – Březolupy; červenec – Mistřice;
srpen – Bílovice; září – Kněžpole; říjen – Nedachlebice).
Tato obec a farníci (členové pastoračních rad) z daného ﬁliálního kostela zajistí
hudbu a doprovod, jak při růženci, tak mši sv. a následné adoraci. Z dané obce
budou zástupci věřících číst čtení, přímluvy a přinesou obětní dary. Ministranti
zajistí službu u oltáře. Také zajistí modlitbu růžence (pokud to půjde) tak, aby se
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jednotlivé desátky modlili různé stavy: děti, mládež, rodiny, senioři a zástupci
složek (např. farní rady či jiných aktivních složek v dané obci: hasiči, folkloristi
aj.). Předem děkuji za vytvoření pěkné a požehnané atmosféry. Věřím, že společné nasazení přinese plody každému poutníkovi. Těším se na vás.
Čtvrtek 25. – sobota 27. května
Socha Panny Marie v našich farnostech – během měsíce května bude v našem
děkanátě v rámci Jubilea Fatimy putovat socha Panny Marie Fatimské. V našich
farnostech začneme ve čtvrtek 25. 5. na Svárově, v pátek budeme pokračovat
mariánskými modlitbami ve farním kostele v Bílovicích a zakončíme v sobotu
Mariánským večeřadlem a mší sv. ve farním kostele v Březolupech. Bližší informace budou ve Farních listech.
Neděle 28. května
První svaté přijímání v Bílovicích a Nedachlebicích.
Sobota 3. června
Mariánské večeřadlo spojené se svatodušní vigilií.
Pátek 9. června
Noc kostelů v Bílovicích a Březolupech.
Neděle 11. června v 11.30
slavnostní bohoslužba, při které otec arcibiskup ve farním kostele v Bílovicích
udělí svátost biřmování našim biřmovancům.
Neděle 18. června
Slavnost Božího Těla.
Sobota 24. června
pouť na Svárově (předsunutá o jeden den dříve kvůli Mezifarnímu dni).
Neděle 25. června
MEZIFARNÍ DEN
Kvůli slavnostem tří po sobě jdoucích nedělí v červnu (biřmování, Boží Tělo,
Mezifarní den) budou upraveny nebo na sobotu večer přesunuty časy nedělních
bohoslužeb – tak, jak jste zvyklí z minulých let. Vše bude dopředu oznámeno
a vytištěno ve Farních listech.
Přeju nám v tyto mimořádně slavnostní dny, abychom načerpali radost a pokoj
a i při všech starostech s přípravami viděli stále Toho, který touží být středem
našeho farního společenství – Ježíše Krista Vzkříšeného. Těším se na setkávání
nejen v tyto dny.
o. Pavel
OPRAVY, REKONSTRUKCE A ÚPRAVY
Milí farníci, přátelé a dobrodinci,
v jednom z minulých čísel „Jana Křtitele“ jsem informoval o všech rekonstrukcích a opravách, na kterých jsme se s ekonomickou radou shodli, že bude dobré
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je realizovat. Dovolte, abych vás v tomto čísle informoval o tom, jak postoupila
jednání a žádosti o dotace.
Začnu tím, co je v tuto chvíli nejvíce vidět – a to je úprava presbytáře ve ﬁliálním
kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Topolné. V době, kdy budete číst
tyto řádky, věřím, že vše již bude před dokončením a budeme připravovat slavnost
posvěcení nového oltáře.
Restaurování hlavního oltáře – v této chvíli již mohu říct, že se podařily (i díky
vaší štědrosti) sehnat potřebné ﬁnanční prostředky a můžeme začít s první etapou restaurování. Vedle našich sbírek, je přislíbená dotace všech obcí patřících
do farnosti, kostelních rad, Zlínského kraje a Ministerstva kultury přes úřad památkové péče v Uherském Hradišti. Konkrétní čísla budou zveřejněna v příštím
čísle po podepsání všech smluv. Budeme-li v žádostech o dotace úspěšní a štědří
stejně i příští rok, věřím, že příští Vánoce (možná i dříve) bude oltář opět na svém
místě ve své plné kráse.
Oprava varhan - varhany odborně prohlédl pan Gottwald z olomouckého arcibiskupství, který je diecézním organologem a konstatoval, že varhany potřebují
akutní generální opravu, chceme-li, aby fungovaly správně. Zde bych se rád zastal
našich varhaníků. Někdy se totiž (ne jejich vinou) stává, že tzv. „visí“ některé
tóny – to je asi pro nás, kteří chceme s jejich doprovodem zpívat, nejslyšitelnější
závada. Těch je ovšem více. Proto varhany projdou od 1. srpna výraznou opravou,
která potrvá téměř 4 měsíce a která by měla zhruba na 30-50 let značně pomoci
a nástroj vylepšit. Oprava bude stát 620 tis. Kč. Pravidelné sbírky budeme
od tohoto měsíce směřovat tedy na tento účel. Předem vám děkuji za modlitby
i štědrost podle vašich možností.
Jak jste si asi mnozí všimli, výměna kanalizační přípojky a nová úprava příjezdu
k faře se díky našim farníkům, kteří se o to pečlivě postarali, podařila. Velké Bohu
díky a díky jim za profesionální práci.
Ještě jednou děkuji za Vaši štědrost a prosím o trpělivost, protože s plánovanými
opravami budou spojené i jisté komplikace v provozu.
o. Pavel
STATISTIKA
V únoru, březnu a dubnu jsme se rozloučili s těmito našimi farníky:
paní Zdeňkou Sklenaříkovou
paní Bohumilou Poláškovou
paní Annou Gajdošíkovou
panem Rudolfem Rozsypálkem
panem Josefem Dostálkem
panem Václavem Tomšejem
panem Milanem Pavlíkem

( * 1949, + 27. 2. 2017, pohř. 3. 3. 2017) R.I.P.
( * 1936, + 12. 3. 2017. pohř. 15. 3. 2017) R.I.P.
( * 1919, + 13. 3. 2017, pohř. 17. 3. 2017) R.I.P.
( * 1927, + 16. 3. 2007, pohř. 22. 3. 2017) R.I.P.
( * 1954, + 21. 3. 2017, pohř. 25. 3. 2017) R.I.P.
( * 1976, + 25. 3. 2017, pohř. 30. 3. 2017) R.I.P.
( * 1933, + 18. 4. 2017, pohř. 24. 4. 2017) R.I.P.
5

Z vody a z Ducha se stali Božími dětmi:
Filip Vajdík
Ema Anna Dohnalová
Kateřina Jakšíková
Michaela Vostarková
Lukáš Petr Večeřa

(* 25. 11. 2016, křest 12. 3. 2017)
(* 3. 1. 2017, křest 12. 3. 2017)
( * 12. 2. 1979, křest 15. 4. 2017)
( * 12. 3. 1985, křest 15. 4. 2017)
( * 2. 9. 1994, křest 15. 4. 2017)

Své ANO si slíbili a do manželství vstoupili tito snoubenci:
Pan Ing. Rostislav Kašný z Topolné a slečna Ing. Kateřina Malinová z Topolné,
v sobotu 29. dubna 2017 ve farním kostele v Bílovicích.

STŘÍPKY Z NAŠÍ FARNOSTI
ÚPRAVY PRESBYTÁŘE V TOPOLNÉ ZAHÁJENY
Rok 2017 se přiblížil a po nastoupení P. Pavla Macury do naší farnosti se přípravy k úpravě presbytáře začaly „hýbat“ a posouvat
k reálnosti. Hned po vánocích začal projednávat s konzistoří stanovisko k obětnímu stolu, který
byl posvěcen v roce 2000 otcem
biskupem Josefem Hrdličkou. Ale
na pořadu dne bylo nutné také řešit
spoustu akutních otázek a detailů.
Kde dočasně umístit svatostánek,
jak to udělat s vyjmutím ostatků svatých (Teodora a Urbana)
jak postavit vysokou zástěnu (cca
8 m), aby se před ní mohl umístit provizorní obětní stůl, zajistit
ozvučení třemi mikrofony, náhradní zvonění, kde usadit přisluhující…, a bylo potřeba řešit i administrativní požadavky konzistoře.
Nově vypracovat smlouvu o dílo,
(právní ochrana farnosti ve vztahu
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Při prováděných pracích byla velká prašnost

se zhotovitelem), dodat položkový rozpočet, předložit a nechat schválit návrh čelní
stěny svatostánku, a hlavně dát konzistoři na vědomí časový termín svěcení nového presbytáře. Všechny shora uvedené záležitosti se podařilo celkem brzy vyřešit
a tak se přiblížila chvíle, kdy naposledy (5. března) byla p. farářem sloužena mše
svatá ve starém presbytáři. Po mši sv. byly Ostatky vyňaty a uloženy ve zvláštním
depozitu na faře v Bílovicích. V následujících dnech započaly demoliční práce,
které byly velmi fyzicky náročné. S pomocí několika málo brigádníků se ale vše
podařilo, jak bylo naplánováno. Napřed byly sejmuty plastiky – P. Marie a Pána
Ježíše a odvezeny k restaurování. Potom nastaly bourací práce. Jenom stavební
sutě byly dva plné kontejnery a pracovalo se většinou 10 někdy i 12 hodin denně.
I přes tento velký pracovní záběr musela být jedna čtvrteční mše sv. sloužena
ve společenské místnosti přístavby. Potom práce pokračovaly ve vyklizeném
presbytáři. Mistr elektrikář důmyslně rozmístil vývody k ambonu, obětního stolu,
sedesu a svatostánku. Nezapomnělo se i na nové rozvody osvětlení presbytáře.
Během 14 dnů byly práce v dohodnutém termínu provedeny a v úterý 20. března
bylo staveniště předáno kamenické ﬁrmě HPR – kámen. V tom samém týdnu
– ve čtvrtek a pátek byl presbytář vybetonován včetně dvou nástupních schůdků.
Nyní nastává doba zrání betonu a potom nastoupí kameníci, aby položili mramorovou dlažbu, usadili ambon, obětní stůl a svatostánek. Už nyní chci vyjádřit velké poděkování všem, kteří nám pomohli, stále všemožným způsobem pomáhají
a modlí se za zdar tohoto započatého díla.
Za Kostelní radu: Fr. Samsounek
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAŠÍ FARNOSTI
V sobotu 11. března proběhla v naší
farnosti duchovní obnova, kterou pro
nás vedl P. Dr. Josef Mikulášek. Začalo se mší svatou v 9.30 v kostele
v Bílovicích a poté jsme se přesunuli do čajovny. První přednáška se
týkala proroka Jonáše a ta druhá setkání Ježíše se samařskou ženou. Obě
přednášky byly zajímavé a poučné.
Zaujala mě hlavně přednáška o Jonášovi. Jonáš byl prorok jiný než ostatní
proroci, o kterých se ve Starém zákoně píše. Od ostatních proroků se lišil tím, že
odmítl poslechnout Boží vůli. Rozhodl se utéct a před Bohem skrýt. Nakonec
své poslání navzdory své neochotě splnil. Otec Josef nám chtěl na tomto příběhu
říct, že i když byl Jonáš, jaký byl, Bůh si jej přesto vybral. Mohl si vybrat proro7

ka lepšího, který poslechne hned, ale vybral si právě Jonáše. Bůh si vybírá i nás
k nějakému úkolu, přestože máme své chyby, jsme slabí a myslíme si, že plno
věcí nedokážeme. A ještě jedna myšlenka z této duchovní obnovy se mi líbila, že
každý člověk může být svatý, když má snahu a ochotu se měnit, pracovat na sobě.
Po přednáškách následovaly dotazy a adorace v kostele. Duchovní obnova se
mi líbila. Byla dobrá atmosféra, čas na uvolnění a oddych i výborné občerstvení
a oběd. Všem, kteří se o to zasloužili, patří velký dík.
Soňa Šipková
POSTNÍ REKOLEKCE HNUTÍ MODLITEB MATEK A OTCŮ
Ve dnech 17.- 19. března jsme se spolu s matkami a otci z celé České republiky
setkali na 8. postní rekolekci v Kroměříži. Pozval nás P. Červenka, který společně
s hnutím Modliteb matek a Modliteb otců tuto duchovní obnovu organizuje.
Po přednáškách MUDr. Krausové, které jsou pokaždé nezapomenutelné - letos
na téma Modlitba, přednášel náš bývalý pan kaplan P. Radek Sedlák - na téma
modlitba za uzdravení rodových kořenů. Otec měl přednášku velice dobře připravenou, protože na toto téma vypracoval svoji disertační práci.
Zbyl i čas na zklidnění, individuální modlitbu, svátost smíření, a účast na mších
svatých. V neděli jsme se po požehnání loučili a těšíme se, dá-li Bůh za rok
na nové setkání. Zveme už teď všechny mamky a taťky, ať si udělají čas a za rok
přijedou. Nic není ještě jisté, ale mohlo by být zajištěno hlídání dětí.
Marta Ševčíková
HNUTÍ MODLITEB MATEK A OTCŮ
Nejen členové hnutí Modliteb matek a otců se sešli ve dnech 17. - 19. 3. 2017
v prostorách kroměřížského Arcibiskupského gymnázia ke třídenní postní rekolekci, věnované tématu: Modlitba za rodinu, děti a manželství.
Na 130 posluchačů vyslechlo poutavé přednášky MUDr. Jitky Krausové, P. Radka
Sedláka a P. Josefa Červenky. Denní modlitby církve, mše svaté i noc žalmů – takto úžasně proběhla již 8. postní rekolekce.
Co mě oslovilo? „Pane, je dobré, že jsme tam byli“
Ilona Trojková
MISSA CHRISMATIS
O Zeleném čtvrtku se kněží a ministranti z celé diecéze zúčastnili mše svaté
v Olomouci, spolu s našimi biskupy Janem Graubnerem a Josefem Hrdličkou.
Tato mše se koná vždy dopoledne. Při této mši svaté se světí oleje katechumenů,
nemocných a křižmo. Kněží po čteních o Hospodinově Pomazaném jednoduchým
způsobem potvrzují, že i nadále chtějí být nezištnými a věrnými rozdavateli Božích tajemstvích a poctivě učit pravdu jako Ježíš. Z naší farnosti se letos této mše
8

svaté zúčastnilo 27 ministrantů spolu s našimi kněžími o. Pavlem a o. Arturem.
Po společném obědě jsme se všichni vydali ke svým domovům.
Jan Kaluža
VELIKONOČNÍ VIGILIE SPOJENÁ S UDÍLENÍM KŘTU
Jedním z rozpoznávacích znaků dobrého křesťanského společenství je, že má tendenci „vycházet ze sebe“, oslovovat druhé a „zvát mezi sebe“, a to vše z jednoho
prostého důvodu - přivést je k Ježíši. Naše farnost si je toho vědoma. A protože se
měla při velikonoční vigilii rozrůst o tři nové křesťany, byla pro nás tato slavnost
obzvlášť radostná. Dnes už mají Kateřina, Michaela i Lukáš v Církvi své pevné
místo. Prostřednictvím několika otázek si připomeňme jejich putování od první
myšlenky až k samotnému přijetí svátosti křtu.
1. Bůh přichází za člověkem s nabídkou přátelství často velmi jedinečným způsobem. Důležitým mezníkem prohlubujícího se přátelství mezi člověkem a Bohem je pak udělení svátosti křtu. Pokus se prosím krátce nastínit, jakou cestu
Bůh zvolil v tvém případě?
Kateřina
Poprvé jsem o přijetí křtu začala přemýšlet po narození syna. Zašla jsem
na faru a žádala o jeho křest. Pana
faráře velmi udivilo, že chci pokřtít
dítě, když já sama pokřtěna nejsem.
Tak jsem si řekla - proč ne. Čas plynul a já o tom uvažovala stále víc.
K deﬁnitivnímu rozhodnutí jsem nakonec dospěla v době, kdy jsem se
synem začala chodit na přípravu před
prvním svatým přijímáním. Tehdy
začala i má vlastní příprava.

Křest Kateřiny
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Michaela
Křest je v životě člověka velmi
zásadní věc. Vždyť se z nás stává
někdo „nový“. I já jsem k tomuto rozhodnutí měla poněkud delší
cestu. Původně jsem chtěla přijat
křest již v době dospívání, ale
nějak se to nepodařilo. Nakonec
„období zrání“ trvalo něco málo
přes 15 let. Je i není to dlouho.
K udělání některých životních
rozhodnutí zkrátka člověk dospívá až po delším čase.
Lukáš
Nejprve jsem s Barunkou (mou
přítelkyní) začal chodit v neděli
do kostela na mši svatou. Zpočátku jsem se cítil trochu nesvůj.
Mnoha věcem jsem nerozuměl.
Naštěstí mě ale Barča s velkou
trpělivostí, vlastním příkladem,
našimi rozhovory o víře, ale hlavně modlitbou, vedla k Pánu. Postupně jsem zjistil, že chodím na
nedělní mši svatou rád, že je mi
u Pána Ježíše dobře. Těším se, že
teď budeme chodit ke svatému
přijímání společně.
2. Udělení svátosti křtu dospělému předchází několikaměsíční
období intenzivní přípravy – katechumenát. Jak zpětně vnímáš
toto období?
Kateřina
Samotnou přípravu jsem vnímala
jako hodně hektickou a časově
náročnou. Během přípravy došlo totiž třikrát k výměně faráře,
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Křest Michaely

Křest Lukáše

což bylo mimo jiné spojeno s potřebou přizpůsobit se osobitému stylu
každého z nich. Díky těmto změnám vznikl časový skluz, který se
jen těžko doháněl. Na druhou stranu
jsem to vnímala jako něco poučného
a vysvětlujícího - objasňujícího mnoho věcí, o nichž člověk neví, jak si
je správně vyložit a jak je správně
chápat.
Michaela
Díky katechetce Evě Šáchové a otci
Pavlu Macurovi, s kterými probíhala příprava, jsem ses dozvěděla více
o křesťanství, Církvi a o samotném
Ježíši Kristu, což mi pomohlo se dostat ještě blíže k Bohu. Jsem jim oběma vděčná, že mi pomáhali a stále
pomáhají na cestě k poznání Boha.
Lukáš
Příprava katechumenů je jistě velmi
důležitá. Pro srozumitelnost výkladu mi vyhovovala především výuka
s katechetkou Evou Šáchovou. Jsem
ji za to velmi vděčný.
3. Co jsi prožíval(a) během samotné slavnosti a co očekáváš od dnů příštích?
Kateřina
Samotný křest na mě zapůsobil opravdu velkolepě, a to nejen proto, že jsem něco
takového viděla poprvé v životě, ale hlavně proto, že se týkal mě osobně. Uvědomovala jsem si, že tímto okamžikem dochází v mém životě k velké radikální
změně.
Odpovědět na otázku budoucnosti mého životem s Ježíšem ještě nejsem schopna
dost dobře odpovědět. Je to teprve pár dnů co jsem se stala plnohodnotnou křesťankou a musím to vše teprve vstřebat a zpracovat. Již nyní se však na hodně
věcí dívám jinýma očima. Více se zamýšlím nad tím, co a kdy dělám, co říkám.
Kolikrát si řeknu: to jsem asi říct neměla nebo to nebylo nutné dělat. Rozhodně
mi už teď přinesl život s Ježíšem jiný pohled na život a uvidíme, co přinese dál.
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Michaela
Velikonoční vigilie byla pro mě nepopsatelný zážitek. Tolik emocí co
se ve mně střídalo, jsem v životě
nezažila. Po křtu si uvědomuji ještě
větší, bližší a každodenní přítomnost Krista. Uvědomuji si, jaký jsem
já člověk a jaká bych vlastně mohla
být. Snažím se žít lepší život. Věřím
v Boha a to je pro mě důležité. To
byl impuls proč se nechat pokřtít
Nově pokřtění s kmotry
a být mu tak na blízku. Podařilo se.
Lukáš
Křest byl pro mě vzácným okamžikem, životním mezníkem, novou cestou a já
si toho moc vážím. Prožíval jsem samozřejmě různé pocity. Stres a tréma mě
provázela hlavně před začátkem mše svaté. Pak jsem se odevzdal Pánu a nechal
na sebe působit Ducha svatého. Nedokážu popsat, nejprve ten pocit velkého respektu a tajemnosti, která se postupně měnila v obrovskou radost a štěstí, že jsem
byl přijat mezi křesťany.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho Božího požehnání a trvalé odhodlání
žít nový život s Ježíšem.
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Velikonoční vigilie 15. 4. 2017 v Bílovicích spojená s udílením křtu katechumenům
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NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ – žehnání beránka – AGAPÉ
V naší farnosti se již stalo tradicí, že na neděli vzkříšení se můžou všichni lidé setkat nejen u stolu Páně při mši svaté, kterou sloužil o. Pavel spolu s o. Jaroslavem,
ale také při ochutnávce beránka s nekvašeným chlebem. Tím si připomínáme
večeři Izraelitů, kteří čekali na vysvobození z otroctví a jedli před odchodem ročního beránka, hořké byliny a nekvašený chléb, což má spojitost také s POSLEDNÍ
VEČEŘÍ.
Jeden ze tří upečených beránků společně s chleby se nesli v obětním průvodu
k žehnání. Letošní ročník je v pořadí 14. Díky realizačnímu týmu, který tuto akci
perfektně připravil.
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MINISTROVÁNÍ STARŠÍCH MINISTRANTŮ A TĚCH,
CO KDYSI MINISTROVALI
Na Velikonoční pondělí o. Pavel pozval starší muže, kteří dříve ministrovali,
aby si přišli zavzpomínat a oživit službu u oltáře. Malí ministranti seděli v lidu
a starší muži ministrovali. Byl to skvělý zážitek. Hlavně vidět všechny ty dospělé ministranty, jak si to užívají a jak jim z tváří vyzařuje radost a elán. Díky
o. Pavlovi, který s tímto nápadem přišel.
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Společné foto s bývalými ministranty
Další fotograﬁe z uvedených a jiných akcí najdete vždy na webových stránkách naší farnosti: www.farnostbilovice.cz v sekci fotogalerie.

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
SVÁTOSTI
Jsou znamení spásy, která dal Ježíš své církvi: záruka nebo důkaz, že on je opravdu zde v církvi a s církví.
Je jich sedm: Křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, pomazání nemocných, kněžské svěcení, svátost manželství.
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Tuto svátost zařazujeme mezi svátosti uzdravující. Může být přijata v nemoci
a ve stáří a vícekrát v životě. I v mladém věku, má-li člověk například podstoupit
závažnou operaci
Svátost nemocných uděluje útěchu, pokoj a sílu. Nemocného spojuje hlubokým
poutem s Kristem. U mnohých tato svátost vede k tělesnému uzdravení. Nemohl-li se nemocný vyzpovídat, působí svátost nemocných také odpuštění hříchů.
Podstatou obřadu při slavení této svátosti je modlitba spojená s pomazáním čela
a rukou nemocného, posvěceným olejem a kněz říká tato slova:
„Skrze toto svaté pomazání ať Ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha svatého. Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“
Udělovat tuto svátost může biskup a kněz, kteří tuto moc dostali skrze své svěcení.
S pomazáním nemocných se spojuje také VIATIKUM, což je přijetí Eucharistie, kterou přijímají ti, kdo se chystají opustit pozemský život a přejít do života
věčného.
Vydává Římskokatolická farnost Bílovice. Příspěvky je možné zasílat
průběžně na adresu: farnizpravodaj.bilovice@seznam.cz

