SALVE REGINA
Římskokatolická farnost Březolupy

2. číslo/únor - březen 2019

Slovo otce Jana
Právě dostáváte do rukou oblíbený farní zpravodaj krátce po svátku Uvedení Páně
do chrámu. Jde v něm o událost, kdy Panna Maria a svatý Josef přinesli malého Ježíše
do chrámu, aby ho obětovali Bohu. V chrámu se setkávají se Simeonem, který nazval
malého Ježíše Světlem k osvícení pohanům a k slávě izraelského lidu. (Lk 2,32) Zřejmě
proto je symbolem tohoto svátku svíce.
O jedné svíčce je i následující příběh: Jednou, když se stmívalo, jistý člověk vzal maličkou
svíčku a začal s ní vystupovat po dlouhém točitém schodišti.
„Kam jdeme?” ptala se svíčka.
„Nahoru na věž, abychom posvítili lodím na cestu do přístavu.”
„Ani jediná loď v přístavu přece nemůže vidět moje světlo,” namítla svíčka.
„I když tvůj plamínek není velký, hoř jenom dál tak jasně, jak dokážeš, a ostatní nech na mě,” řekl člověk.
Za tohoto hovoru došli až na vrchol schodiště, kde stála veliká lucerna. Za pomoci malé svíčky člověk lucernu
zapálil a brzy velká naleštěná zrcadla za ní začala odrážet paprsky z malé svíčky a její světlo se rozšířilo
na míle daleko a široko po moři, svítilo na cestu lodím i poutníkům.
Stejně jako malá svíčka může zapálit veliký oheň a ukázat cestu stovkám lidí, tak i malý
plamínek v našem srdci může zásadně změnit život, pohled na svět a osudy lidí, dokonce
i když my sami si to ještě v plné míře neuvědomujeme.
A tak, milí farníci, buďme prostě světlem pro lidi kolem sebe, jako ten malý maják,
který s radostí přiváděl lodě do bezpečí přístavu. Ať svým nepatrným světlem alespoň
trochu posvítíme lidem na Krista, který je Zdrojem našeho světla, aby lidé kolem nás poznali,
kým je pro nás Pán Ježíš, a i oni se k Němu více přibližovali.
APOŠTOLÁT MODLITBY V ÚNORU: Obchod s lidmi
Nebeský Otče, kladu před Tebe celý dnešní den a ve spojení se Tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svoji oběť
za záchranu světa, Ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem
a dává mi sílu svědčit o Tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou
nepatrnou oběť zvláště za úmysly Svatého otce a našich biskupů.
Všeobecný úmysl:

Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.

Misijní úmysl:

Za dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat.

Úmysl našich biskupů:

Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.

APOŠTOLÁT MODLITBY V BŘEZNU: Za uznání práv křesťanských společenství
Všeobecný úmysl:

Bude zveřejněn na začátku měsíce.

Misijní úmysl:

Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu
blízkost a jejich práva byla uznána.

Úmysl našich biskupů:

Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás. Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás.

ŽIVOT VE FARNOSTI V MĚSÍCÍCH PROSINCI A LEDNU
Z vody a Ducha Svatého se narodila:
Barbora Brumlová (15. 12. 2018)
Svátost manželství si vzájemně udělili:
Pavel Brumla a Lucie Dovrtělová (15. 12. 2018)
V měsících prosinci a lednu jsme se rozloučili s těmito farníky:
Bohumila Lukašíková (* 2. 1. 1935, † 19. 12. 2018, P 22. 12. 2018)
Stanislav Hubáček
(* 6. 1. 1936, † 1 . 1. 2019, P 5. 1. 2019)
Stanislav Pastyřík
(* 15. 7. 1930, † 10. 1. 2019, P 18. 1. 2019)
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Pozdrav z britských ostrovů
Hned po svátcích – podle polské tradice – jsem začal navštěvovat domy farníků – je to polský zvyk,
aby po Vánocích kněz přišel, požehnal byt, pomodlil se a popovídal si. Celkem to bylo 160 domů od Daventry
přes Northampton do Wellingborough – je to délka 60 km – tak roztáhlá je naše farnost, ke které patří velké
množství Poláků – od těch, kteří se sem dostali po II. světové válce přes Sibiř a pak přes uprchlické tábory
např. v Tanzanii, po lidi, kteří emigrovali před několika týdny.
V neděli sloužíme čtyři mše, které navštěvuje přes 1 000 Poláků, a to v Northampton v 9 hodin, v 10:30 a v 19:00.
K tomu máme ještě mši svatou v 12:30 ve Wellingborough, vzdáleném o 13 mil dál, kde si půjčujeme kostel
od anglické farnosti, kde je farářem P. Paul, který konvertoval před téměř 10 lety z anglikánské víry – na faře bydlí
s manželkou a dětmi. Zde při mši vždy jeden kněz slouží mši a druhý zpovídá. Rád vzpomínám na okamžik v 11:30,
kdy končila mše svatá v Březolupech a v Nedachlebicích, a nastalo klidné nedělní odpoledne – tady, kdy ve 12:30
vycházím k oltáři (a přidejme ještě hodinu kvůli časové zóně) za mnou není ještě ani půlka práce.
Sobota to je čas, kdy učím v polské škole děti, které se od pondělí do pátku učí
v anglických školách. O víkendu mají šanci seznámit se s polskou historií,
kulturou a hlavně s jazykem a přitom jsou v kontaktu s jinými dětmi z naší
vlasti. Když se ptám dětí, co jim z Polska nejvíc chybí, říkají nejčastěji: sníh.
Určitě neví, co znamená „odsněžovat“ před barákem.
A co chybí nejvíc mně? Zatím asi vědomí, že se mohu posadit do auta a za tři
hodiny být doma. Na druhou stranu – Northampton to je malý, polský dům –
spousta Poláků ve městě, v obchodech (dokonce s polským zbožím), polské
hospody – jsou dny, kdy člověk nemusí použít ani jedno anglické slovo, protože vedle sebe má samé rodáky.
V posledních týdnech se tu snažíme založit hnutí "Modlitby matek", které kdysi vzniklo tady v Anglii.
Posílám pozdrav, požehnání a modlitbu na Vaše úmysly a budu rád za to samé z Vaší strany!
P. Artur

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT
2. 3. Mariánské večeřadlo
6. 3. Popeleční středa – začínáme čtyřicetidenní
svatopostní dobu
9. 3. Postní biblická hodina v Bílovicích
10. 3. Křížová cesta (ženy)
16. 3. DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI (Mons. Adam Rucki)
17. 3. Postní kázání (Mons. Adam Rucki – o naději)
+ křížová cesta (ministranti): BŘEZOLUPY
23. 3. Postní biblická hodina v Bílovicích
24. 3. Křížová cesta (muži)

29. – 31. 3. Triduum modliteb matek
31. 3. Postní kázání (P. Josef Říha – o víře)
+ křížová cesta (schóla): TOPOLNÁ
6. 4. Mariánské večeřadlo
Postní biblická hodina v Bílovicích
7. 4. Křížová cesta (rodiny prvokomunikantů)
Křížová cesta v Šarovech (P. Jan Svozilek)
14. 4. Postní kázání (Mons. Vojtěch Šíma – o lásce)
+ křížová cesta (biřmovanci): BÍLOVICE

Souhrnné údaje z matriky březolupské farnosti za rok 2018
Z vody a Ducha Svatého se narodilo 14 dětí + 2 dospělé (o 3 více, jak v roce 2018) / v obou farnostech celkem 56.
Lásku, úctu a věrnost si slíbily 3 páry (stejně jako v roce 2018) / v obou farnostech celkem 13.
Rozloučili jsme se se 17 drahými zesnulými (o 4 více, jak v roce 2018) / v obou farnostech celkem s 69.
Svátost Eucharistie poprvé přijalo 11 dětí + 2 dospělé (o 5 více, jak v roce 2018) / v obou farnostech 42.
Svátost nemocných přijalo 270 nemocných ve všech obcích obou farností.

Představení prvokomunikantů
V neděli 3. 2. 2019 byly v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Březolupech
přestaveny děti, které se v tomto roce připravují k prvnímu setkání
s eucharistickým Ježíšem. Spojme se k modlitbě za ně, za jejich rodiny a celou
naši farní rodinu.
Martin Lysoněk
Nela Ondroušková
Adéla Minaříková
Šimon Mudřík
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Hospodaření Římskokatolické farnosti Březolupy za rok 2018
PŘÍJMY
Nájemné
6 500,Sbírky
336 000,Sbírky celocírkevní a diecézní 53 000,Dotace od obce
72 000,- (ve 100 % na časomíru, dále v 1/3 krytina kostel, nátěr střechy fary, Noc
kostelů, vánoční koncert, rozsvícení stromu)
CELKEM 471 000 Kč
VÝDAJE
Elektřina, plyn, voda, režijní (drobné opravy, čistící prostředky) 83 000,Bohoslužebné
43 000,Opravy budov, revize (střecha fary, krytina kostel)
82 000,Odeslané sbírky a příspěvky na olomoucké arcibiskupství
64 000,Příspěvek na faru v BÍL (neodvádí se třetí sbírka, příspěvek na energie, kancelář, tisky Farních listů, Salve Reginy atd.
v poměru 1/6, na opravy se nepřispívá)
45 000,Pořízení majetku (nový číselník, revize ozvučení kostela, časomíra, modul zvonění, drobný majetek, sedes) 137 000,Příspěvek na mzdu paní účetní
16 000,CELKEM 460 000 Kč
Máme naplánovány akce oprav a investic také na tento rok – vše bude záviset na štědrosti dárců. Blíží se rok
2022, ve kterém (dá-li Bůh) oslavíme 220. výročí od posvěcení našeho farního kostela. Na tyto akce budou
použity sbírky o třetí neděli v měsíci. Na mnoho z nich máme také přislíbené částečné dotace. Velké Pán Bůh
zaplať všem, kteří se na dané úmysly modlíte, obětujete a přispíváte. Vážím si toho – bez vás by to nešlo!
P. Pavel

Zpráva z činnosti ekonomické rady farnosti – co se podařilo v roce 2018
V tomto článku chceme podrobněji seznámit farníky s činnostmi, které se týkají údržby, oprav a investic
na budovách farnosti v Březolupech, tj. kostela, fary, hospodářské stavby u fary a okolí u těchto staveb.
Je třeba se ohlédnout dva roky nazpět, kdy jsme začali připravovat celkovou rekonstrukci elektroinstalace ve věži
kostela. V návaznosti na ní se pak připravovala rekonstrukce časomíry, která se týkala hodin, zvonění a nyní je
připraveno odbíjení hodin, kde je třeba dořešit a zrealizovat jeho mechaniku. Později se v rámci rekonstrukce
věže připravila ještě realizace nového osvětlení a nového topení na kůru. Všechny tyto práce byly dokončeny
koncem loňského roku.
V loňském roce byly připraveny také nátěry střechy na faře, které byly v létě provedeny. Kromě již uvedeného,
zmíníme se ještě o dalších drobných pracích, které byly provedeny jen částečně, nebo z časových, či finančních
důvodů byly přesunuty do tohoto roku. Jedná se o úpravu hlavního vchodu do kostela. Zde je potřeba dokončit
konstrukci, do které se zasunou zábrany proti vniku vody v případě záplav. Do tohoto roku se přesunují rovněž
opravy oken ve věži, dále výroba a montáž dveří do prostoru mezi věží a půdou kostela. Tyto dvě akce v současné
době již probíhají. Do letošního roku se přesunuji také nátěry skříně HUP, brány ke garáži, plotu
od školy, dveří do zákristie a opravy přístřešků nad vchody do kostela.
Nově v plánu pro letošní rok máme nové bezpečnostní zařízení proti vniku nepovolaných osob do objektu kostela.
K případným doplňujícím informacím se prosím obraťte s důvěrou na členy ekonomické rady farnosti.
Za ekonomickou radu Ivo Šišák

Výhled investic na rok 2019

I. Nové bezpečnostní zařízení v kostele (cca 40 000,-)
II. Úpravy sakristie – nábytek, výmalba, mobiliář, renovace zlacení liturgických předmětů (cca 100 000,-)
III. Zábrana proti záplavě vodou – hlavní vchod do kostela (cca 30 000,-)
IV. Oprava a nátěr oplocení fary (cca 20 000,-)
V. Oprava prosklených stříšek nad vchody (cca 10 000,-)
VI. Oprava vitrážových oken ve věži (cca 27 000,-)
VII. Oprava a nátěr dveří, renovace a čalounění sedadel (cca 50 000,-)
VIII. Dveře pro uzavření schodiště věže a půdy (cca 9 000,-)
IX. Drobné vybavení a organizace pastoračních aktivit (cca 20 000,-)
K řešení zůstávají tyto záležitosti:
X. Úprava farní zahrady
XI. Komplexní řešení zateplení
XII. NOVÉ PÍŠŤALOVÉ VARHANY – je zřízen transparentní účet, na kterém je k 31. 1. 2019 6 324 Kč
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Jak to vypadá na Sibiři
Jak to vypadá na Sibiři,
je název setkání s paní Hanou Chrastinovou, které proběhlo na faře v Březolupech v neděli 27. 1. 2019. Beseda se
uskutečnila na závěr mezifarního třídenního setkání hnutí Modlitby matek.
Hana Chrastinová bydlí ve Zlíně. Celý svůj život zasvětila dětem, které si
adoptovala, vychovala a „poslala do života“. Je také salesiánskou
spolupracovnicí. A právě se slovenskou komunitou salesiánů se vydala
na Sibiř, aby poznala život místních obyvatel s jeho krásami i těžkostmi.
Na svých třech cestách zažila teploty, kdy se rtuť teploměru pohybovala
v maximech od –50 °C do +35 °C. Pekla koláče s dětmi v dětských domovech,
navštěvovala rodiny, které měly děti v pěstounské péči, obdivovala krásu
přírody i místní tradice.
S jejím laskavým svolením nabízím ochutnávku z její prezentace.
Sibiř je území mezi pohořím Ural, které se táhne od Kazachstánu
až k Severnímu ledovému oceánu na severu, a na východě
až k Věrchojanskému pohoří. Rozloha Sibiře je 10 mil. km2.
Většina území je pokryta tajgou, tundrou a mokřady.
Cílem cesty byla Republika Sacha – Jakutia. 40 % rozlohy této
země (3 083 523 km2, tj. 6 krát více než území Francie, 12 krát
více než Anglie, 39 krát více než rozloha České republiky)
se nachází za polárním kruhem, 47 % území pokrývá tajga,
ve které rostou převážně modříny (Jakuti jim říkají „červené
smrky“), borovice a břízy. V této oblasti leží 800 tisíc jezer
a 700 tisíc řek. 90 % země není obydleno. Většina území
je hornatá. Na území vede Bajkalsko-amurská magistrála.
Provoz na této železnici je komplikován klimatickými vlivy, teploty se pohybují od – 50 °C do + 35 °C .
Ojmjakon je vesnice s 550 obyvateli. Říká se jí také sibiřský pól chladu. V roce 1926 zde byla naměřena teplota
– 71,2 °C. Pěstování plodin je zde vyloučeno. Problémem pro místní obyvatele je např. i vykopání hrobu, které trvá
až tři dny.
Jakutsk je hlavní město Jakutie. Leží 450 km pod polárním kruhem, vzdálenost od Moskvy je vzdušnou čarou 4884 km,
pozemní cestou 8364 km. Zima tu trvá 9 – 10 měsíců. Půda pod městem je neustále zmrzlá, výstavba budov je složitá.
Energii zajišťuje elektrárna na zemní plyn. Republikou protéká řeka Lena.
Jakuti jsou svérázný a drsný národ, který se na toto území přistěhoval v 10. století. Hlavním zdrojem obživy bylo
pastevectví, lov, rybolov a sběr jedlých rostlin. V 17. století sem přišli první Rusové, aby tu hledali zlato. Roku 1632
Beketov s oddílem kozáků založil pevnost Jakutsk a zahájil vybírání daně placené v kožešinách. S Rusy přišla ale také
epidemie spalniček, neštovic a dalších chorob, která zahubila 2/3 původního obyvatelstva. V 18. století pravoslavná
misie začala šířit znalosti ze zemědělství. Nástup stalinismu vystavil jakutskou kulturu násilné rusifikaci, tradiční
hospodářství bylo brutálně kolektivizováno, Jakuti – pastevci byli násilně přesídlováni do měst, mnoho šamanů
a příslušníků jakutské inteligence bylo posláno do gulagů nebo popraveno.
V dnešním Jakutsku žije 256 pěstounských rodin. Příčinou rozpadu
biologické rodiny je alkoholismus, zřídka smrt jednoho nebo obou
rodičů. Běžná je výchova 8 osvojených dětí. Pěstounské rodiny spolu
komunikují přes telefon a internet, psychologická pomoc je zajištěna
24 hodin denně. Děti, které prožily těžkou životní situaci, jsou zdarma
státem posílány na ozdravné pobyty k moři.
Salesiánská misie v Jakutsku se věnuje hlavně dětem. V mládežnickém
středisku v Jakutsku nabízí volnočasové aktivity (divadlo, výuku hry na
kytaru, tanec, výuku cizích jazyků), přispívá rodinám na dopravu dětí
za vzděláním. Do budoucna si klade za cíl rozvoj sociálních podmínek v místních komunitách, aktivní zapojení místních
mladých lidí do práce s dětmi, vybudování hodnotového systému dětí a mládeže, osvojení životních zručností, výchovu
k občanské zodpovědnosti a ochraně a budování kulturních hodnot.
Paní Hanku Chrastinovou jsem pozvala do Březolup i proto, že naše farnost již čtyři roky podporuje děti na Ukrajině.
Dá-li Pán, tímto setkáním se mohou otevřít nové cesty na východ. Nové vztahy. Ty tvoří život.
S laskavým svolením paní Hany Chrastinové připravila Věrka Polášková
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