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Římskokatolická farnost Březolupy

číslo 4 - listopad 2012

Farář : P. Josef Říha, tel. 572 587 424, mobil 736 522 845
Máme dobrého pastýře.
Arcibiskup Jan Graubner nás motivuje k přípravě Roku eucharistie, který bude 3. rokem Jubilejního roku sv. Cyrila a
Metoděje. Rok vyhlásí v adventu pastýřským listem. Rok eucharistie bude mít dva vrcholy – slavnost Těla a Krve Páně
(ve čtvrtek dne 30. 5. 2013) a adorační den (ve čtvrtek dne 7. 2. 2013), který je třeba připravit a prožít jako skutečný
farní svátek.
Spolu s celou církví jsme začali ROK VÍRY, který papež Benedikt XVI. vyhlásil 11. 10. 2012. Arcibiskup Jan na to reaguje: „Ve farnostech uspořádáme
kurzy modlitby, které budou probíhat ve skupinách a mají se stát základem ke vzniku modlitebních společenství. Poznání Boha není věcí jen rozumu, ale i
srdce. Malá škola modlitby je příručka, která chce pomoci k prohlubování vztahu víry. Počítá se s prací ve společenství i s domácími úkoly a společným
sdílením. Nutnými pomůckami bude Bible a katechismus pro mládež YOUCAT. Společenství modlitby může být skutečnou duchovní rodinou, má se stát
živou buňkou farnosti, církve a znamením Boží přítomnosti. Tak Rok víry nám má dát odvahu hlásit se ke Kristu a církvi. Tam, kde ještě v rodině chybí
kříž, ať si kříž zakoupí a ve stanovený den budou kříže společně posvěceny.“
Milí farníci, dejme na tyto podněty našeho arcibiskupa Jana. Máme dobrého pastýře, který nás vede na dobrou pastvu. Máme velkou příležitost, jak na
cestu víry také pozvat své nejbližší – děti, vnuky, sousedy. Nespokojme se s naší křehkou vírou. I my sami musíme sebe vzdělávat a vyučovat.
Nepomůže nám zpívat „dědictví otců zachovej nám, Pane“. Víra se žije ve společenství. Na cestě víry spolu s vámi jde P. Josef Říha.

APOŠTOLÁT MODLITBY V LISTOPADU
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:
Misijní úmysl:
Národní úmysl:

Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu.
Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.
Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás. Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás.

ŽIVOT FARNOSTI V MĚSÍCI ŘÍJNU 2012
19. 10. se konal pohřeb paní Štěpánky Jarošové.
21. 10. přijali svátost křtu Martina Dikovská, Martin Hrabec a Aneta Sedlářová.

CO SE STALO
11. 10.
11. 10.
11. 10.
13. - 14. 10.
13. - 14. 10.
13. 10.
14. 10.
14. 10.
21. 10.
22. 10.
25. 10.
25.-26. 10.
27. - 28. 10.

Zahájen Rok víry. Svatý otec napsal apoštolský list PORTA FIDEI. Více na www.tisk.cirkev.cz.
50. výročí ode dne zahájení Druhého vatikánského koncilu v roce 1962. (I. vatikánský koncil proběhl v letech 1869-1870).
20. výročí vyhlášení Katechismu katolické církve blahoslaveným Janem Pavlem II.
Slovácké hody s právem v Březolupech.
Dušičková pouť na Svatém Hostýně.
Historicky první beatifikace v pražské arcidiecézi - blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků - františkánů.
Mši svatou v 10 hodin v kostele Panny Marie Sněžné v Praze celebroval br. José Rodriguez Carballo OFM, gener. ministr řádu františkánů.
Mši svatou v 18 hodin v kostele Panny Marie Sněžné v Praze celebroval první apoštolský nuncius v ČR kardinál Giovanni Coppa.
Misijní neděle.
Nově ustanovená nezávazná památka papeže blahoslaveného Jana Pavla II. (kalendář pro diecéze v České republice).
"Svárovské" setkání u Panny Marie se s ohledem na počasí konalo v nedachlebickém kostele, následoval průvod na hřbitov.
VI. ročník celostátního setkání animátorů seniorů v Hradci Králové.
Slovácké hody s právem ve Svárově a ve Zlámanci.

CO SE STANE
1. 11.
2. 11.
7.11.
13. 11.
18.11.
25. 11.
1. 12.
8. 12.

Slavnost Všech svatých.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
V našem kostele bude obětována mše za kněze, kteří kdy sloužili a slouží v naší farnosti.
Památka sv. Anežky České, panny.
Mše svatá s poděkováním za 30 let dívčí scholy v Březolupech.
Slavnost Ježíše Krista Krále, konec liturgického roku.
Od 18 hodin se v našem kostele uskuteční na počátku adventu modlitby za dar života.
Pouť s panem farářem Josefem Říhou na slovenskou Turzovku - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

SBÍRKY A DARY V ZÁŘÍ VYNESLY ČÁSTKU 31 849 Kč
SOUTĚŽ PRO DĚTI
V listopadu si připomínáme památku české princezny Anežky České. Její sochu nalezneme mimo jiné u nohou jezdecké sochy sv.Václava na
Václavském náměstí v Praze, kde stojí po boku dalších patronů naší země. Věděli byste, kteří tři světci to jsou? K odpovědi, kterou vložíte do označené
nádoby, lze použít jakýkoli list papíru podle vzoru; zpravidla se losuje druhou neděli po zveřejnění. L.K.
Jméno a příjmení:
Listopadová odpověď:

Z USTANOVENÍ DRUHÉHO
VATIKÁNSKÉHO KONCILU
Místem kázání se stává ambon, čímž kazatelna
ztrácí na svém významu. Lidé jsou během mše
zapojeni do společného zpěvu modliteb a mešních
písní.
Je zaveden oltářní stůl, za kterým kněz
slouží
mši
čelem
k
lidu.
Ustupuje požadavek latiny, jako liturgický jazyk je
volen jazyk národní.

VELEHRAD
V roce 2013 si budeme připomínat významné výročí
1 150 let od příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Velehrad již přípravou
na toto významné jubileum žije. V prostorách
Velehradského domu svatých Cyrila a Metoděje
probíhají do konce letošního roku dvě tematické
výstavy. První (Slovanský unionismus) ukazuje
veřejnosti unionistické snahy v Evropě během 19. a
první poloviny 20. století. Druhá výstava (Velehrad
poutníků) pohlíží na Velehrad jako na poutní místo a
dokumentuje vznik a proměny velehradské poutní
tradice v dějinách.

BLAHOŘEČENÍ ČTRNÁCTI PRAŽSKÝCH MUČEDNÍKŮ
Od roku 1588, kdy papež Sixtus V. ustanovil kongregaci Ritu, zabývala se tato instituce
otázkami blahořečení a svatořečení až do roku 1969, kdy papež Pavel VI. zřídil kongregace
dvě : Kongregaci Božího kultu a svátostí a Kongregaci pro blahořečení a svatořečení.
Kongregace pro blahořečení a svatořečení má dnes k dispozici odbornou instituci historickohagiografickou a lékařskou. Práce kongregace slouží církevnímu učitelskému úřadu, je
pomocným orgánem Svatého otce, jemuž je po všech předběžných šetřeních vyhrazeno
konečné rozhodnutí o beatifikaci či kanonizaci.
Rozdíl mezi beatifikací (blahořečením) a kanonizací (svatořečením) je ten, že blahořečení je
schválením úcty některého kandidáta na úrovni místní, má tedy lokální význam. Kanonizace
(zapsání do kánonu neboli seznamu svatých) má význam univerzální, celocírkevní.
Dne 10. 1. 2012 se v Římě konalo řádné zasedání kardinálů a biskupů Kongregace pro
blahořečení a svatořečení, jež navázalo na zasedání komise historiků v roce 2003 a komise
teologů v roce 2011. Biskupové a kardinálové tehdy potvrdili, že v případě všech Čtrnácti
františkánských bratří (čtyři Italové, Španěl, Francouz, Holanďan, Němci a Češi), kteří byli o
masopustním úterý 15. 2. léta Páně 1611 v konventu u Panny Marie Sněžné na Novém
Městě pražském zavražděni, se jedná o pravé mučednictví.
Dne 10. května t.r. podepsal papež Benedikt XVI. dekret, jímž potvrdil mučednický
charakter smrti Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů. Po více než
čtyřech stovkách let byl kanonický proces završen ve Svatovítském chrámu v sobotu 13.
října 2012 při slavnostní bohoslužbě, kterou v latině celebroval kardinál prefekt Kongregace
pro blahořečení a svatořečení Angelo Amato SDB za účasti 6 000 věřících, 250 kněží, 300
řádových bratří a sester a čtyř kardinálů. Více informací na www.pragamartyres.eu.

OSOBNÍ SVĚDECTVÍ K ROKU VÍRY
Vyzýváme vás, milí farníci, abyste se nebáli vyjádřit svůj názor na to, co pro vás osobně
znamená víra. Napište úvahu, příběh, báseň, jiný literární útvar nebo prostě jen pár slov.
Vše rádi uveřejníme v započatém Roce víry. Budete-li si přát, budeme příspěvky
zveřejňovat beze jména autora.
Startujeme s básní farníka ze Svárova a jeden krátký úryvek jsme si vypůjčili z knihy
katolického kněze a vysokoškolského učitele Marka Váchy "Modlitba argentinských nocí":

Ve dnech 24. a 25. října uspořádalo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s
Arcibiskupstvím
olomouckým
a
Stojanovým
gymnáziem Velehrad pro zájemce z řad pedagogické
veřejnosti dvoudenní seminář "Cyrilometodějská
inspirace". Teoretická část zahrnovala přednášku
Doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. na téma
"Cyrilometodějská tradice v moderní době" a
přednášku Mgr. Michala Hegra na téma "Cyril a
Metoděj - inspirace pro pedagogy a žáky". Materiály
a pomůcky s cyrilometodějským tématem představil
prof. Petr Piťha a tvůrci filmu Apoštolové Slovanů.
Praktická část byla věnována workshopům a
prohlídce
zrekonstruovaných
velehradských
památek s cílem představit školám prostřednictvím
pedagogů vzdělávací možnosti tohoto historického
místa. Součástí akce byl také koncert v bazilice,
společenský večer a prohlídka ateliéru s výkladem
sochaře Otmara Olivy. Z laiků naší farnosti se
semináře zúčastnily Věra Polášková a Ivana
Hubáčková.

Každou první neděli v měsíci organizuje farnost
Uherské Hradiště pěší pouť na Velehrad po
Růžencové poutní cestě. Věřící odcházejí z
Uherského Hradiště od kostela sv. Františka
Xaverského vždy ve 12.30 hodin a slaví poutní mši
svatou ve velehradské bazilice v 15.00 hodin. Je
možné se k nim také připojit na vlastním začátku
poutní cesty ve Starém Městě okolo 13.15 hodin. V
tomto kalendářním roce máte ještě příležitost
zúčastnit se této neobyčejné akce v neděli dne 4.
listopadu a dne 2. prosince.

VÍRA DOSPĚLÝCH, VÍRA, KTERÁ VYVOLENÉMU NÁRODU POMOHLA PŘESTÁT
AUSCHWITZ, TVRDOHLAVÁ VÍRA BEZ ILUZÍ, TEMNÁ, NAHÁ A STUDENÁ, VÍRA V
BOHA SICE VŠEMOHOUCÍHO, ALE ČASTO NELASKAVÉHO A NESPRAVEDLIVÉHO.
VÍRA, KTERÁ SE NEBOJÍ PTÁT, CO SE TO VLASTNĚ SKRÝVÁ ZA POJMEM "BŮH".

POCESTNÝ (Josef Zábojník)

ÚKLIDY V KOSTELE

Stává se, že k plánovanému sobotnímu
Za noci letní - v pozdní čas,
úklidu kostela se nedostaví některá žena z
přišel k nám pocestný, budil nás !
tříčlenné skupinky nebo dokonce není
Bez ptaní dveře otvírám,
skupinka aktivní zcela. Proto ženy žádáme,
dívám se pozorně, zda ho znám !
aby dodržovaly stanovený rozpis a své úkoly
Chtěl kousek chleba, zvu ho dál,
si řádně plnily. V případě, kdy se některá z
po krátké chvilce povídal:
žen rozhodla kvůli nemoci či věku této
Jdu pozdním večerem vaší vískou,
služby zanechat, žádáme ji, aby tuto
usedám znaven již pod stromem břízkou.
skutečnost nahlásila
panu kostelníku
Pohlédnu strání kousek výš,
Stanislavu Hubáčkovi v sakristii. V tomto
tu Panna Maria, vedle kříž.
případě skupinky doplníme o nové ochotné
Na místě tichém poklekám
spolupracovnice. Ženy, které se úklidu
a najednou vím to, kam jít mám.
doposud neúčastní a nemají jiné úkoly ve
Šel jsem přímo za světlem domu.
farnosti, žádáme, aby se k úklidu samy
Teprve zde, když chléb jsem jedl,
přihlásily. Je spravedlivé podělit se o činnosti
poznávám, kdo cestou tou mne vedl! ve farnosti rovnoměrným dílem.
Pojďme spolu taky tam,
cestu, kam jít, znám.
VTIP
Ještě teď, touto nocí,
uzdrav nás Pane,
Přijdou do nebe řidič autobusu a farář. Svatý
uzdrav vše, co bolí, tíží,
Petr pozve dovnitř řidiče a farářovi řekne, aby
svou velkou Boží mocí.
Modlím se, s díky skláním, nevěřím ! počkal. Farář se samozřejmě naštve a
povídá: "Proč mám já, zbožný člověk, který
Věřit, doufat je těchto slůvek
celý život věrně slouží Bohu, čekat na vstup
pouhý nevýstižný stín.
do nebe kvůli nějakému řidiči?" Svatý Petr na
Jsem ujištěn, přesvědčen - ano,vím !
to: "Tak podívej, když ty jsi v kostele kázal,
Dokonalost lidskou vnímám,
tak všichni spali, zato když on řídil, všichni se
Tvé dílo, Pane,
modlili!"
vděčen ctím, vždyť v člověku je zřím.

Chcete-li se také podílet na přípravě zpravodaje SALVE REGINA (Zdrávas Královno), můžete své příspěvky, náměty, názory nebo autentické vzpomínky předat
v sakristii farního kostela Nanebevzetí Panny Marie nebo poslat na e-mail: Ivana.68@seznam.cz. Rádi přivítáme jakékoliv nápady na zlepšení a jiné aktivity.
Uzávěrka čísla dne 25. 10. 2012.
Pro vnitřní potřebu vydala Římskokatolická farnost Březolupy, 687 13 Březolupy 139

