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1. číslo/prosinec - leden 2020

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“
Drazí farníci,
vánoční dny nám každoročně přinášejí radostnou zprávu o narození Ježíše Krista.
Již samotný pohled na scénu narození betlémského děťátka v nejednom člověku probouzí
něhu a dojetí. Podíváme-li se však na celou událost optikou tehdejší reality, zjišťujeme,
že pro Marii, Josefa a malého Ježíška bylo betlémské dobrodružství nesnadným obdobím.
Marie při konci svého těhotenství zdolává se svým mužem Josefem nepohodlnou cestu
z Nazaretu do Betléma. Ve chvíli, kdy se dítě hlásí na svět, přichází odmítnutí a nepřijetí,
a tak místo důstojného zázemí je narozenému Ježíši útočištěm obyčejný chlév.
Zanedlouho kvůli Herodově zrůdnosti celá rodina zažívá trpkou zkušenost utečenců… A přese všechno zní
andělský chvalozpěv „…na zemi pokoj lidem dobré vůle“.
Andělský zpěv nám poodhaluje jednu velkou životní moudrost. Kde je dobrá vůle, tam do srdce člověka přichází
ryzí pokoj a to i přes mnohé nesnáze a nástrahy každodenního života. Dobrou vůli Marie a Josefa bylo říci „ano“
pozoruhodnému Boží záměru – narození Spasitele. Dobrou vůlí každého z nás může být celá škála sebemenších
projevů dobroty a lásky vůči našim nejbližším, vůči místu kde žijeme svoji každodennost.
Přeji nám všem, našim rodinám, naší obci a farnosti, ať v tyto vzácné dny v sobě s novým odhodláním objevíme
člověka dobré vůle. Nebojme se konkrétních projevů vzájemné vstřícnosti a pokory. I přes různé těžkosti dejme
průchod slovům ujištění a povzbuzení. Nechme trpké chvíle beznaděje prostoupit světlem a mocí Boží lásky,
která mezi lidmi hledá místo pro své narození.
Ze srdce Vám všem přeji a v modlitbě vyprošuji pokojné Vánoce.

P. Jan Liška

APOŠTOLÁT MODLITBY V PROSINCI: Budoucnost těch nejmladších
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:

Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti
nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Misijní úmysl:

Bude zveřejněn na začátku měsíce.

Úmysl našich biskupů: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.

APOŠTOLÁT MODLITBY V LEDNU: Podpora míru ve světě
Všeobecný úmysl:

Bude zveřejněn na začátku měsíce.

Misijní úmysl:

Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali
ve světě mír a spravedlnost.

Úmysl našich biskupů:

Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží
rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.

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

ŽIVOT VE FARNOSTI V MĚSÍCÍCH ŘÍJNU A LISTOPADU
Z vody a Ducha Svatého se narodil:
Jan Opravil (13. 10. 2019)
V říjnu a listopadu jsme se rozloučili s těmito farníky:
Marie Hubáčková (* 20. 6. 1935, † 9. 10. 2019, P 12. 10. 2019)
Dagmar Sedlářová (* 1. 5. 1957, † 16. 11. 2019, P 20. 11. 2019)
Josefa Hanáčková (* 14. 7. 1940, † 20. 11. 2019, P 25. 11. 2019)
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Pastorační plán farností na následující období
1. 12. (Ne) Rozsvěcování adventního věnce - na začátku mše svaté venku na prostranství před kostelem
následně budou věnce požehnány i před oltářem.
Roráty - Po, St ranní roráty, Út, Čt bohoslužba slova, Pá pouze pravidelná večerní mše svatá.
V Po 9. 12. slouží mši svatou P. Říha, St 11. 12. pouze bohoslužba slova.
5. 12. (Čt) Mikuláš v kostele - při rorátech.
21. 12. (So) Předvánoční zpovídání - od 9. hod. zpovídá P. Svozilek, P. Liška, P. Říha.
22. 12. (Ne) Rozsvěcování vánočního stromu - v 16 hodin, Betlémské světlo přiveze kněz, přijít si pro něj
můžete také v pondělí do kostela.
23. 12. (Po) Zdobení kostela - začneme po rorátech
Pořad vánočních bohoslužeb - 24. 12. v 22:00, 25. 12. v 10:30, 26. 12. v 10:30,
29. 12. v 10:30, 1. 12. navečer.
28. 12. (So) Pochod po jesličkách
30. 12. (Po) Silvestr na Provodově
4. 1. (So) Tříkrálová sbírka - kněží navštíví všechny obce a požehnají koledníkům.
5. 1. (Ne) XII. Novoroční koncert - v 16 hodin v kostele v Březolupech
25. 1. (So) Farní ples - v Topolné

Dušičkové zamyšlení

Vánoční balíčky pro děti na Ukrajině

Zase je tu podzim a listí šustí pod nohou
a s ním druhý listopad,
kdy vzpomínáme na všechny,
kteří tu s námi být nemohou…

Březolupská farnost se i letos zapojila do charitního
projektu pomoci dětem na Ukrajině. Za peníze
štědrých farníků bylo nakoupeno oblečení, obuv,
hygienické potřeby a papírenské zboží. Dárky
za 8755 Kč potěší Kristinu, Nelju, Oleksije a Anatolije
z vesnice Bortnyky. V loňském roce jsme investovali
8 368 Kč. Poprvé jsme odvezli do zlínské charity dárek
v roce 2015 a byl pro Nadiju Bojčuk. Už tehdy jsem
si říkala, že Nadija bude asi naděje. A dnes mohu
s radostí napsat, že námi obdarovaných dětí je už 14!
Vím, že je mohu s klidným svědomím pro nás vybrat,
i když dopředu nikdy nevím, kolik peněz se nastřádá.
Za těch pět let mám totiž ve své farní rodině jistotu.
Že má misijní srdce.

Každému z nás jednou svíce života dohoří
a nevrátí se zpět nic, na čem nám dnes záleží…
Žijme proto tak,
jako by dnešek byl den poslední,
ať dobré vzpomínky na nás
nikdy nezevšední!
Ať láska, kterou jsme svým blízkým věnovali,
vyváží všechny starosti, které jsme s nimi měli…
Ať zapálené svíce jasně planou
a v jejich záři slzy odpuštění kanou…

Věrka Polášková

Info

Ať modlitba u hrobů našeho hřbitova,
vznese se k Pánu, jak hudba vábivá.
Ať její slova, oběti a svátost smíření,
přinese Vám zde spícím, hříchů vykoupení!
MUDr. Anna Otrhálková

Uzávěrka 2. čísla je 25. 1. 2020. Své příspěvky
zasílejte na mail: assazy.k@centrum.cz .
Římskokatolická farnost Březolupy, 687 13 Březolupy
139 vydává pro vlastní potřebu v nákladu 110 ks.

Poděkování
V pátek 29. 11. "vyrostl" před naším kostelem nádherný smrk. Je připraven k rozsvícení, které se uskuteční
v neděli 22. 12. v 16 h. Za strom děkujeme rodině Ševečkových, dopravu a instalaci zajistila firma Tradix Staré
Město se zaměstnanci Stanislavem Poláchem a Vladimírem Poláškem. Osvětlení připravil Ivan Šišák.
Děkujeme

Březolupský betlém
Milí farníci,
ve vánočním čase roku 2018 jste měli možnost přispět na opravu farního betléma.
Březolupský farní betlém čítá celkem 24 figurek, přičemž kývající černoušek slouží již několik let pro misijní
účely a zvoník tvoří samostatnou jednotku. Dle farní kroniky byl betlém pořízen v r. 1935 ve Francii v počtu
20 figurek. Informaci o tom, které figurky jsou původní, zatím hledáme.
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Některé z těchto figurek byly restaurovány v předešlých
letech, např. zvěstující anděl, Ježíšek nebo tři králové. Jejich
opravy se ujal pan David Vrána z Bílovic. V minulém
adventním období si na krátkých čtrnáct dní převzal pastýře
s ovečkou a devět ovcí do své péče pan Rudolf Trucla.
Pastorační rada farnosti souhlasila s obnovou dalších částí, na
Vánoce si tak můžeme zahrát na detektivy a hádat, které
figurky nám zase omládly.
V minulém roce jste darovali 4 500 Kč, necelá polovina z této
částky byla použita na obnovu pastýře a devíti ovcí, zbylá
částka poslouží ke stejnému účelu i v tomto roce.
Zvoník bude připraven na Vaše drobné dary opět o Vánocích a jeho úloha výběrčího bude trvat do obnovy celého
betléma.
PRF

Vlakem do Lurd
Ve dnech od 20. do 27. září jsem se svou maminkou zúčastnil
vlakové pouti do Lurd. Jednalo se již o třetí pouť takto vypravenou
v posledních několika letech. Navazuje na tradici českých národních
vlakových poutí pořádaných za dob Rakouska-Uherska na počátku
20. století. Pouť nebyla svým způsobem výjimečná jen tím, že pro
její účely byl vypraven mimořádný přímý vlak s devíti lehátkovými
a jedním „společenským“ vozem, ale i faktem, že nabídla komfort
cestování, jenž je příznivý i pro ty, kteří by běžnou cestu autobusem
nezvládli, ať už ze zdravotních či jiných důvodů.
Už ve vlaku byla silná atmosféra plná očekávání z pouti.
Atmosféru pouti umocňovala i přítomnost otce biskupa
Antonína Baslera, osmi kněží a jedním jáhnem. Vzhledem
tomu, že jedna cesta vlakem zabrala třicet hodin, měli jsme
mše svaté i ve vlaku. Konkrétně ve společenském voze, kde
jsme byli jen přisluhující, schóla, průvodci a pár lidí. Ostatní se
zúčastnili přes reproduktory na svých místech, kde dostali i
svaté přijímání od kněží, kteří měli na starosti vždy jeden vůz.
Po příjezdu do Lurd jsme měli bohatý program.
Čekaly nás společné mše svaté (např. u Massabiellské jeskyně,
kde se zjevila Panna Maria Bernardettě), prohlídka města,
kde sv. Bernadeta žila, včetně jejího rodného domu, farní
kostel, společná křížová cesta rozmístěna na zalesněném
kopci… Nemohu se nezmínit o večerních procesích, která se
konala každý večer před Růžencovou bazilikou. Procházeli
jsme s rozžatými svícemi za zpěvu známé mariánské lurdské
písně, která se prolínala s modlitbami, pronášenými v různých
jazycích, včetně češtiny. Pro „světské“ povznesení byl
vyhrazen jeden den na výlet k Atlantickému oceánu do města
Biarritz.
I díky tomu, že Lurdy jsou místem, kde jsou stále tisíce
poutníků, je toto místo plné Božích milostí a síla modlitby je
tu hmatatelná. Lurdy na mě zapůsobily nezapomenutelným
dojmem na celý život.
P. Jan Svozilek

Autorem společné fotografie z 17. 11. 2019 je Marek Michalík.
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Pozvánka

Ceníme si svého života?
V letošním roce si připomínáme dvě výročí. Dne 17. 11. 1939 započalo zatýkání 1200 studentů, které
z vysokoškolských kolejí němečtí vojáci odvezli do Ruzyně a odtud do koncentračního tábora Sachsenhausen
v Německu. Některé studenty popravili, někteří zemřeli v koncentračním táboře. Vzdělávat se na vysokých
školách pak bylo až do konce druhé světové války znemožněno.
Druhá událost je mladšího data a připomíná nám tzv. sametovou revoluci roku 1989, revoluci nenásilnou,
beze zbraní, do níž se opět zapojili čeští studenti.
Obě tato významná období byla svědectvím odhodlání změnit nevyhovující stav společnosti a statečnosti
vykročit z davu a stát si za svou představou lepšího zítřka – zítřka ve svobodě. Z pohledu člověka v 21. století
si pak vážím ještě jednoho odkazu – potřeby spojit se s lidmi kolem sebe pro vyšší cíl, než je blaho mě
samotného.
V neděli 17. 11. 2019 jsme se sešli v kostele Nanebevzetí Panny Marie, abychom si připomněli, co vše
znamená svoboda v našich životech. Připravit program, který by objektivně reflektoval dobu, se kterou
máme odlišnou zkušenost a tudíž i rozdílné názory na ni, nebylo jednoduché.
Jako jedinec, narozený již ve svobodě, nemohu dostatečně ocenit, co přinesla změna politického režimu.
S ohledem na současnost a skutečnost, v jakých podmínkách žijí lidé na celém světě, však mohu říci, že jsem
vděčná za svou rodinu, která mi dala vychování a umožnila mi zdravě růst. Stále v ní mohu hledat oporu
a povzbuzení. Děkuji za krajinu, ve které žiji, a oceňuji i možnost poznávat krajinu a život lidí za hranicemi.
Jsem ráda, že mohu svými znalostmi a dovednostmi rozvíjet své okolí. Cením si skutečnosti, že se mohu
volně procházet po naší obci, rozmlouvat se spoluobčany a nemusím se bát kontaktu s člověkem jiného
vyznání či politického názoru. V případě ohrožení života jsou mi k dispozici složky integrovaného
záchranného systému a pokud dojde k nějaké nespravedlnosti, existují orgány, které mi pomohou se bránit.
Vše, co mám, mohu ale také kdykoli ztratit.
S ohledem na budoucí vývoj společnosti věřím, že se nám společnými silami podaří vychovávat dnešní děti
tak, aby rostlo jejich vědomí o tom, že každé dobro stojí úsilí a vyžaduje osobní přítomnost. Že blahobyt se
nezískává půjčkami a hromaděním věcí, ale dobře odvedenou prací. Že společenské uznání nelze vynutit
planými sliby, ale soustavnou drobnou spoluprací s lidmi a pro lid. A že svoboda s námi zůstane jen tak
dlouho, jak dlouho budeme přijímat zodpovědnost za své činy a jednání.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě celého nedělního programu, a zároveň
všem občanům, kteří přijali jeho pozvání.
Lucie Křižková
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