SALVE REGINA
Římskokatolická farnost Březolupy

3. číslo/červenec-srpen 2020

Otec Jan Svozilek se loučí
Drazí farníci,
rád bych se s vámi tímto článkem rozloučil, protože, jak asi už všichni víte, od července
mě ve farnosti vystřídá nový kaplan. A mým novým místem se stanou farnosti
Luhačovice a Pozlovice. Prožil jsem v našich farnostech Březolupy a Bílovice jáhenský
rok a dva roky jako kaplan. Chtěl bych vám všem při této příležitosti poděkovat za ty tři
společně prožité roky v našem farním společenství, za vaše přijetí od první chvíle,
kdy jsem přišel do farnosti, za vaši otevřenost a pohostinnost, za každé srdečné setkání
ať už v kostele, na faře, u Vás doma, na poutích… Chtěl bych vám poděkovat za každou
drobnou či větší podporu, za pochopení i za podněty kritické.
Říkává se, že první místo kněze je první kněžská láska,
podobně jako první láska v životě. Tak nějak to nyní
prožívám, a i když za pár týdnů odejdu na nové místo,
mé první kněžské místo budu mít pořád v srdci.
Vám všem a každému zvlášť za všechno upřímně
děkuji, prosím o vaše modlitby a též prosím za
odpuštění, pokud jsem komukoliv z vás někdy ublížil.
Až pojedete do Luhačovic na nějakou lázeňskou
proceduru nebo jen tak na výlet, určitě se stavte na
besedu.
A prožijte požehnané prázdniny, ať vás Pán občerství
na duchu i na těle.
o. Jan
APOŠTOLÁT MODLITBY V ČERVENCI: Naše rodiny
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:

Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.

Misijní úmysl:

Bude zveřejněn na začátku měsíce.

Úmysl našich biskupů:

Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou
a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.

APOŠTOLÁT MODLITBY V SRPNU: Svět moře
Všeobecný úmysl:

Bude zveřejněn na začátku měsíce.

Misijní úmysl:

Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.

Úmysl našich biskupů:

Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme
o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.

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

ŽIVOT VE FARNOSTI V MĚSÍCÍCH ÚNORU až ČERVNU
V červnu a červenci jsme se rozloučili s těmito farníky:
Jana Andrýsková
(* 27. 2. 1929, † 26. 2. 2020, P 29. 2. 2020)
Josef Dohnal
(* 30. 7. 1941, † 16. 3. 2020, P 20. 3. 2020)
Vlasta Berecková
(* 17. 6. 1933, † 26. 4. 2020, P 29. 4. 2020)
František Řezníček (* 9. 6. 1933, † 25. 4. 2020, P 30. 4. 2020)
Iveta Hubáčková
(* 4. 6. 1971, † 20. 5. 2020, P 29. 5. 2020)
Marie Slačíková
(* 5. 5. 1927, † 27. 5. 2020, P 1. 6. 2020)
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Z vody a Ducha Svatého se narodili:
Julie Němečková
(15. 3. 2020)
Tobiáš Skovajsa
( 6. 6. 2020)

Noc kostelů

Farní brigáda

Březolupy 12. 6. 2020

V sobotu 16. 5. 2020 proběhla farní brigáda.
Koronavirové mraky nejen strachu a odloučenosti
od společenství se začaly pomalu protrhávat a bylo
nasnadě, že letošní Noc kostelů určitě bude.

Dnes opět jako v letech minulých,
jsou dveře našeho chrámu dokořán.
A ve svatostánku na nás čeká
sám kníže světa, Kristus Pán…

A hosty je třeba přivítat v čistém domě!
Informaci o termínu úklidu jsme si předávali různě.

Neváhej a vejdi přes práh do ticha kostela,
Mše svaté v našem kostele ještě stále nebyly slouženy
vždyť i za tebe ta oběť smrti „ukřižováním“ byla. z důvodu nouzového stavu naší země. V tomto čase
jsme sledovali videopřenosy nedělních bohoslužeb
zajišťované obcí Nedachlebice, více jsme se modlili
doma v rodinách, hledali jsme cesty k sobě i k Pánu.
Zůstávali jsme lidmi naděje. Nabízeli jsme pomoc
potřebným. Náš kostel byl denně otevřený od 8 do
18h k soukromé návštěvě. Nicméně možnost
oznámení
úklidu
prostřednictvím
ohlášek
MUDr. Otrhálková
neexistovala.
Ocenili jsme tedy moderní komunikační technologie, kostelní vývěsku a úplně nejlepší a léta osvědčené osobní
pozvání: „Je třeba uklidit kostel, jsme domluveni na sobotu, jestli můžeš, přijď.“

Nevadí, že neznáš modlitbu,
snad vymazal jsi slova z paměti,
stačí, když prosbu tichou a díky vzdáš
za zdraví, život v míru, za lásku a vzájemnou úctu
svými slovy Bohu zašeptáš…

Sešlo se nás devatenáct.
Ženy umyly okna fary a uklidily věž kostela včetně zvonice. Muži vynesli z komory za kúrem nepoužívané
sklápěcí sedačky a další zbytečný mobiliář a zlikvidovali ho. Uklidili garáž, která je v současnosti využívána
jako skladiště.
Brigáda byla pro mě výjimečná množstvím zapojených lidí. Radostí je, že se objevují nové mladé tváře.
To je znamením, že farnost žije!
Deo gratias!

Věrka Polášková

A co za tento školní rok stihla zvládnout naše farní mládež?
Během prvního školního půl roku se děcka z farnosti scházela každý druhý pátek na
březolupské faře, vždy dvě hodiny přede mší svatou, kterou společná setkání končila.
Přestože se věkové rozmezí dětí pohybovalo od předškoláků po žáky sedmých tříd,
dokázaly se děti vzájemně podpořit a účastnit se všech aktivit, za což je musíme moc
pochválit.
O jejich aktivity, pitný režim a malé pohoštění se staralo střídavě šest vedoucích a dva
kněží. Naše setkání trvala dvě hodiny, přičemž obsahem byly týmové hry v prostoru
i venku, povídání v kruhu na aktuální společenské téma, církevní svátky a církevní
osobnosti. Společně jsme uspořádali přespávačku, v rámci které se vždy konává také
velká hra v prostoru obce, na podzim jsme si tentokrát zaběhali kolem březolupského
zámku. Mladí farníci i některé maminky se aktivně zapojili také do příprav připomínky
kanonizace sv. Anežky, připravili záložky s podobiznou sv. Anežky.
Děti přicházející do Oratoře také pravidelně pomáhají kněžím tím,
že zhotovují své osobní vánoční přání, které kněží rozdávají nemocným
při jejich předvánočním setkání.
Plány na druhé pololetí, které jsme nakonec neuskutečnili, přesouváme
na nový školní rok, kdy také pomocí obecních dotací rozšíříme okruh
vybavení pro naše aktivity. Než se rozloučíme a rozjedeme
prázdninový odpočinek, čeká nás ještě poslední setkání. Zda formou
přespávačky, či herního odpoledne, na tom pilně pracujeme 😊.
vedoucí Oratoře
Chcete-li se také podílet na přípravě zpravodaje SALVE REGINA (Zdrávas Královno),
své příspěvky pošlete na e-mail: assazy.k@centrum.cz.
Rádi přivítáme jakékoliv nápady na zlepšení a jiné aktivity.
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