SALVE REGINA
Římskokatolická farnost Březolupy

3. číslo/duben - květen 2019

Už vám rostou svaly?
Možná si říkáte, co je to za otázku. Samozřejmě mám na mysli svaly duchovní. K tomu totiž
vede postní doba, která následujících 12 dní vrcholí až do tajemství našeho vykoupení.
Je dobou, kdy procvičuji duši. V postním úsilí se totiž zříkám trochu sebe a svých slabostí,
abych měl více času, odhodlání a lásky vůči Pánu Bohu a druhým.
Stává se, že dojdou síly, že se něco nepovede tak, jak jsme si na Popeleční středu
předsevzali. Vstupme do těchto vrcholících dnů s novým odhodláním a nadšením. Nebojme
se vzít do ruky Bibli – slovo Boha k nám; nebojme se odvrátit zrak od internetu a věnovat
čas svým bližním; nebojme se mluvit o druhých hezky, s pochopením a úctou. Takto
prožívaný čas nám Bůh jistě oplatí nejen o nadcházejících Velikonocích, ale i v trvalé
nápravě vztahů s Ním i se svými blízkými. A o to přece v postní době jde.
Až budeme o Veliké noci obnovovat svůj křest a zřekneme se třikrát ďábla a třikrát vyznáme víru v Boha,
nebudou to jen prázdná slova, ale slova vykoupena trochou toho potu postního snažení. To k tomu patří
– při každém poctivém cvičení se totiž trochu zapotíme. Tento „duchovní pot“ můžeme očistit při velikonoční
svátosti smíření, ke které vás zvu. Prosím, dobře se na tuto audienci s Bohem připravte. On čeká a těší se na vás!
Jak říká sv. Pavel v první kapitole listu Timotejovi: „Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky!“ Proto se nikdo
nemusí bát. Rád vás při této službě milosrdenství přivítám s otevřenou náručí ve zpovědnici, aby naše Velikonoce
byly skutečnou vnitřní obnovou a proměnou.
K tomu ze srdce žehná
o. Pavel

APOŠTOLÁT MODLITBY V DUBNU: Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech
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 lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život
pro záchranu života druhých.

Misijní úmysl:

Abychom přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na druhého lhostejně a neodvraceli svůj
pohled, když spatříme utrpení.

Úmysl našich biskupů:

Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit
do svého okolí.

APOŠTOLÁT MODLITBY V KVĚTNU: Církev v Africe – kvas jednoty
Všeobecný úmysl:

Bude zveřejněn na začátku měsíce.

Misijní úmysl:

Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy
a znamením naděje pro celý tento světadíl.

Úmysl našich biskupů: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás. Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás.

ŽIVOT VE FARNOSTI V MĚSÍCÍCH ÚNORU A BŘEZNU
Z vody a Ducha Svatého se narodil:
Štěpán Šuránek (17. 3. 2019)
V únoru a březnu jsme se rozloučili s těmito farníky:
Jaroslav Bětík
(* 4. 11. 1935, † 11. 2. 2019, P 15. 2. 2019)
Alois Hubáček
(* 20. 12. 1929, † 18. 2. 2019, P 22. 2. 2019)
Božena Křižanová
(* 9. 5. 1936, † 28. 2. 2019, P 4. 3. 2019)
Štěpánka Samohýlová (* 14. 3. 1933, † 12. 3. 2019, P 18. 3. 2019)
Své texty zasílejte na e-mail: assazy.k@centrum.cz. Rádi přivítáme jakékoliv nápady na zlepšení a jiné aktivity.
Uzávěrka 4. čísla dne 25. 5. 2019. Římskokatolická farnost Březolupy, 687 13 Březolupy 139 vydává pro vlastní potřebu v nákladu 110 ks.
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NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT
7. 4. Březolupy (14:30): křížová cesta – vedou rodiny prvokomunikantů
Šarovy
(14:30): křížová cesta – vede o. Jan
13. 4. Zlín (9:00): Duchovní obnova dospělých připravujících se na svátost biřmování
13. 4. Přerov: Arcidiecézní setkání mládeže s o. arcibiskupem
14. 4. Bílovice: postní kázání: Mons. Vojtěch Šíma: O LÁSCE
14:30 křížovou cestu vedou biřmovanci
15:30 zpovídání (5 zpovědníků v Bílovicích)
16. 4. Březolupy: 17:00 zpovídání (3 zpovědníci)
18:30 mše svatá
Obřady a zpovídání - budou zveřejněny na plakátcích a ve FR
19. 4. Bílovice (20:00): křížová cesta obcí
21. 4. Bílovice: Velikonoční BERÁNEK – možnost sníst si chlebové placky s jehněčím masem.
28. 4. Březolupy (14:30): Te Deum a svátostné požehnání
1. 5. Olomouc: Ministrantský den v kněžském semináři
4. 5. Bílovice: Mariánské večeřadlo + průvod ke kapličce Panny Marie Bolestné
5. 5. Mše svatá za živé a zemřelé členy Sboru dobrovolných hasičů Březolupy
Mše svatá v Javorovci (10:30)
8. 5. Pouť do Třebíče (UNESCO)
19. 5. První svaté přijímání
25. 5. Pouť na Svárově (za nepříznivého počasí v Březolupech) – slouží P. Ondřej Poštulka, chystá obec Kněžpole
1. 6. Mariánské večeřadlo (připravuje farnost Březolupy) – místo bude upřesněno později
2. 6. Hlavní farní pouť na Provodov

Farní společenství
V následujících číslech tohoto liturgického roku se vám představí jednotlivá farní společenství. Ve 3. čísle SR je to
známá, neznámá schola a scholička.

Schola a scholička
Mladé zpěvačky ze scholička se výuce nových písní a trénování svých hlasů věnují vždy na závěr náboženství.
Vede je pedagožka a katechetka Mgr. Hana Stiglerová, která je doprovází na kytaru. K výuce nových písní
používají zpěvníky Kancionál, Hosana 1, 2, 3, Koinonia 1, 2. Ke zdokonalování nacvičených písní využívají také
jednou za 14 dní páteční Oratoře, po které zpěvem doprovází mši svatou – zde se holkám věnuje Marie Hoferková.
Spolu se scholou pak dopilovávají svá vystoupení vždy půl hodiny před nedělní mší svatou. Nyní ve scholičce
zpívá 9-12 děvčat ve věku 7-10 let.
Schola tvořená šesti ženami se schází pravidelně v 9:45 v neděli přede mší svatou. Intenzivnějším nácvikům
věnují čas před Velikonocemi, svátostmi (křty, svatby…) a patrociniem farního kostela.
Scholička a schola jsou malá hudební tělesa, která vždy a s radostí přivítají nové posily. Pokud si nejste jisti,
zda je to vhodné zrovna pro vás či vaše děti, přijďte se na nás podívat v neděli na faru (zazvoňte nebo vejděte
otevřenými dveřmi) nebo si nás přijďte poslechnout na mši svatou. Uvítáme nejenom zpěváky, ale také
hudebníky. S dotazy či hudebními přáními se můžete obracet na mailovou adresu: assazy.k@centrum.cz nebo
kdykoli oslovit jakéhokoli člena scholy.
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