ZPRAVODAJ
16. května – 22. května 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář III. týden
Den

Liturgická oslava

Pondělí
16.5.

Svátek sv. Jana
Nepomuckého,
kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech

Úterý
17.5.

Úterý 7. týdne
v mezidobí

Středa
18.5.

Sv. Jana I., papeže a
mučedníka

Čtvrtek
19.5.

Pátek
20.5.

Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného
kněze

Památka sv. Klementa
Marie Hofbauera,
kněze

Sobota
21.5.

Sobotní památka
Panny Marie

Neděle
22.5.

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

Místo

Čas

St. Jičín

17:00

St. Jičín

17:00

St. Lhota

15:00

St. Jičín

17:00

Palačov

16:00

St. Jičín

17:30

Bernartice

17:30

Úmysl mše svaté
za † manžela, dvoje rodiče
z obou stran, za živou
rodinu Kosturovu a dar
zdraví, májová pobožnost
na úmysl otce biskupa
májová pobožnost
pohřeb - Valentin Polách 
za † maminku, tatínka,
za živé a † rodiny, Boží
ochranu a Panny Marie
májová pobožnost,
modlitební společenství
mše svatá
za živou a † rodinu
Šimíčkovu a Kuncovu,
dary Ducha svatého
a ochranu Panny Marie
májová pobožnost
mše svatá

St. Jičín

16:00

dětská mše svatá
za † Ludmilu Janovskou,
živou a † rodinu a ochranu
Boží a Panny Marie
májová pobožnost
nácvik na 1. svaté
přijímání, svátost smíření
dětí a rodičů

Bernartice

17:30

mše svatá

St. Jičín

17:00

St. Jičín

7:45

Bernartice
St. Lhota

9:15
11:00

za † Bohuslava Furmánka,
manželku, dva syny, Boží
ochranu pro živou rodinu
májová pobožnost
1.svaté přijímání, mše sv.
za prvokomunikanty
májová pobožnost
mše svatá
mše svatá
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Slavnost Seslání Ducha Svatého

25./ročník

VII.

„Ty nejlepší nápoje lisuje Bůh z ovoce Ducha.“

Mnozí lidé namítají: Ježíše jako Syna ještě beru. K Otci se dokážu modlit. Ale Duch svatý je mi
cizí. Existuje velice prostý klíč k poznání Ducha svatého:
 Nejprve si prostě představ: Duch svatý je Duch Boha, je to síla, z níž žil Ježíš.
Je to láska mezi Ježíšem a Otcem. Je to síla, jejímž prostřednictvím Ježíš uzdravoval.
 Když se dal Ježíš pokřtít v Jordánu, sestoupilo na něj shůry cosi v podobě holubice.
Dnes bychom to mohli vyjádřit takto: Bůh Otec mu poslal pár dobrých myšlenek a určitý druh
božské energie. Ale to nevystihuje podstatu věci. Dobré myšlenky jsou jako vzduch. Přicházejí
a odcházejí. Energie vyprchá.
 Ježíš nepřijal žádnou ideu a nebyl nabit jako akumulátor anonymní energií.
Při Ježíšově křtu vychází najevo jeho vztah k Otci.
 Duch svatý je zosobněná Boží láska. To znamená, že můžeme tuto lásku oslovovat
„ty“. Tato láska vidí a slyší. A také nám osobně odpovídá.
 Ježíš nám daroval svou lásku, svého Svatého Ducha. To znamená, že nám nedaroval
nějaké originální myšlenky, na něž drží autorská práva Ježíš, ale daroval nám svého Ducha
jako živoucí skutečnost, která něco dělá, kterou lze oslovit, která naslouchá, odpovídá, vede,
ke které se můžeme modlit atd.
 Duch svatý je tak s námi, jako byl Ježíš se svými učedníky. Stejně tak blízko. Stejně
tak dosažitelný. Stejně tak pozorný. Stejně tak uzdravující. Stejně tak konající zázraky.
 Proto je pochopitelné, že říkáme: Duch svatý (Duch Ježíšův) žije v církvi a vede ji.
Žije v každém jednotlivém pokřtěném člověku, který se otevřel Bohu.
Ježíš je u svého Otce. Ale skrze Ducha svatého ho můžeme zakoušet tak, jako by pořád
ještě procházel mezi obilnými poli Galileje nebo promlouval na břehu Genezaretského jezera.

Duch svatý a tvé srdce: Letnice i pro tebe a pro mě
Na každé pouti si můžeš koupit nafukovací balónky ve tvaru srdce. Srdce se na celém
světě stalo symbolem „lásky“. Srdce=láska! Ach…Srdce = láska? Jak by to bylo skvělé, kdyby
se v každém lidském srdci zabydlel jen jediný cit: LÁSKA. To by byla revoluce, kdyby se každý
setkával s druhými lidmi jen se srdečnou radostí a z hloubi srdce jim přál dobro!
Existuje však i přísloví: „Na jazyku med, v srdci jed.“ A toho jedu tam může být opravdu
hodně. Také o tom Ježíš mluvil. VYZKOUŠEJ SI:
Zůstaň na 5 minut sám ve svém pokoji – bez mobilu, bez notebooku a bez přehrávače.
Dokážeš to? Někteří to nevydrželi ani celé 3 minuty. V našem srdci se totiž pořád něco děje.
 Objevuje se v něm neklid, který sílí, nebo nevysvětlitelný smutek.

 Někdy pociťujeme nenávist a vztek.
 Často v nás roste chuť na něco, co nám nepatří.
 Nezřídka se v nás ozve závist vůči druhým, protože jsou krásnější, lepší, moudřejší, úspěšnější
nebo uznávanější než my.
 Občas míváme pocit, jako by naše srdce bylo močálem, z něhož vystupují jen samé jedovaté
bubliny.
 Jiní popisují své nitro i takto: „Hledám hluboký pokoj, ale nedokážu jej nalézt“, „Je ve mně něco
nenasytného, něco jako bezedná jáma, kterou nelze naplnit“, „Nenacházím v sobě pokoj!“
Proč mé srdce není s ničím spokojené?
Nemusí tě znepokojovat, že je tvé srdce tak velké, tak toužící a tak nepokojné.
BŮH STVOŘIL NAŠE SRDCE TAK, ŽE SE NEDOKÁŽE SPOKOJIT S NIČÍM JINÝM NEŽ S BOHEM.
Připusť si svou velkou vnitřní prázdnotu – je tu proto, aby v tobě mohl přebývat Bůh. Bůh si přeje,
abychom byli šťastní. Touží nás naplnit až do posledního vlákna naší bytosti – ne nějakou
bezejmennou „energií“, ale sebou samým. Bůh nám nedává nic menšího než sebe sama. Přeje si,
abychom prožívali nekonečnou radost. Proto stvořil naše srdce tak nesmírně široké a neobydlitelné,
aby v něm mohl přebývat sám jeho Duch svatý.
Co bude obývat tvé srdce namísto nenávisti, závisti, zloby, strachu a chtivosti? Láska – nic jiného
než Duch svatý. Kdyby tomu tak nebylo, pak by jeden nevrlý ruský naftařský magnát byl
nejšťastnějším člověkem na světě. Když už vlastnil vily na těch nejkrásnějších plážích světa, když už
měl garáže plné Rolls-Royců a Ferrari, když už měl vlastní letadla, vrtulníky a drahé jachty
v Tichomoří, koupil si ještě fotbalové mužstvo. Nikde se však neříká, že by ho to udělalo šťastnějším.
Ale ten nejprostší člověk, který své srdce otevře Duchu svatému, může okamžitě nalézt pokoj
a radost, protože k němu přijde Láska sama a učiní si v něm příbytek.
„Přijď, Duchu svatý! Přijď i do mého srdce! Naplň mě po okraj svou radostí, pokojem
a božskou silou! Přijď a přebývej ve mně! Vyžeň z příbytku mého srdce všechny zlé myšlenky,
všechen neklid, všechen smutek a strach. Duchu svatý, staň se mým nejlepším přítelem
a rádcem. Veď mě, ať nikdy nesejdu z Božích cest. Ty sám mi vnukni myšlenky pokoje.
Utěš mě ve smutku. Posiluj mě v pokušení. Zahřívej mě, když moje láska vychládá. Ať zářím
a stávám se pro druhé znamením Boží lásky. Veni, Sancte Spiritus!
/z knihy YOUCAT – Příprava na biřmování, vydalo Karmelitánské nakl.2013/

Různá oznámení
Aktuální informace pro všechny poutníky do Krakova 28. 5. 2016:
Manažer pouti informuje poutníky, že:
- v bazilice je omezený počet míst k sezení, je proto dobré si sebou vzít
skládací židličku, případně se dá na místě u parkoviště zakoupit sedátko za 5 Euro
- WC je za dobrovolný příspěvek
-občerstvení (káva, čaj) bude k dispozici od sester Faustynek za dobrovolný
příspěvek
- na místě je velká jídelna, kde se dá platit i kartou (nemusíte měnit Zloté)
- v blízkosti areálu jsou také stánky s rychlým občerstvením
- k zakoupení upomínkových předmětů budete potřebovat Eura, nebo Zloté

Důležitá informace pro poutníky, zapsané v "druhém" autobuse:
Po žádosti děkanátu se spojíme s poutníky z Nového Jičína do jednoho
velkého autobusu! Tímto bereme na zřetel jejich podmínky, a proto se upravuje
cena za místo na 350 Kč (+200 Kč poutnický balíček) u dospělých, odpadá ale
možnost navštívit Wadowice. Celou částku je potřeba doplatit nejpozději
do příští neděle 22. 5. v sakristii. Poutníkům, kteří již zaplatili celou zálohu
za malý autobus, bude v sakristii vrácen přeplatek.
Další informace naleznete v příštím zpravodaji.
*******************************************************************************************************************

SBÍRKA NA UKRAJINU – děkujeme všem dárcům naší farnosti, kteří přispěli
na Ukrajinu celkovou částkou 19.552 Kč.
*******************************************************************************************************************

Česká křesťanská akademie Nový Jičín srdečně zve na přednášku
KŘESŤANSTVÍ V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI. Prof. MARTIN C.PUTNA (literární
histori, kritik, překladatel, pedagog, moderátor kulturních a náboženských
pořádů v Českém rozhlase a ČT) bude přednášet ve středu 18.května v 18,00
hodin v modlitebně Evangelické církve Janáčkovy Sady č.1, Nový Jičín. Akce se
koná za finanční podpory města Nový Jičín.
*******************************************************************************************************************

Máme pro Vás jednu mimořádnou pozvánku, na kterou zveme Vás i celé Vaše
děkanáty - VEČER MILOSRDENSTVÍ pro mladé, který se uskuteční v pátek
20. května od 20:00 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Večer
milosrdenství je pro nás všechny příležitostí zamyslet se, promodlit
a nechat se proměnit Božím milosrdenstvím.
Předběžný program: 20:00 Mše svatá (celebruje Mons. Pavel Posád)
21:00 - 21:20 Přestávka, nabídka drobného občerstvení
21:30 Svědectví Víti Rašky, 21:45 Zamyšlení otce biskupa Posáda
22:00 Začátek adorace s chválami
(doprovází Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně)
23:30 Ukončení programu
Nocleh v Olomouci zajišťujeme na arcibiskupské kurii - spacáky a karimatky
prosíme s sebou. Registrace na ubytování bude možná do 19:30 u katedrály,
poté po skončení programu. Více informací na webových stránkách:
www.ado.cz/mladez.

***********************************************************************************
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI na Svatém Hostýně
Srdečně zveme rodiny s dětmi na víkendovou duchovní obnovu.
Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro
manžele je zabezpečeno
hlídání
dětí
pečovateli. Duchovní
obnovu
povede P. Martin Sklenář v termínu 3.– 5. června 2016.
Program: zahájení v pátek 17.00 mše sv., 18.00 večeře. Pátek, sobota –
promluvy kněze, společná modlitba, cesta světla, mše sv., možnost svátosti
smíření nebo rozhovoru s knězem. Neděle – dopolední program, mše sv.
v bazilice P. Marie, ukončení (oběd). Během programu pro rodiče se budou
o děti starat pečovatelé, včetně miminek. Děti do tří let zdarma – bez nároku
na lůžko a stravu. Příspěvek na pečovatele 350 Kč na rodinu a víkend. Ceny za
ubytování jsou dotovány z projektu MPSV. Podrobné informace včetně
přihlášky na www.rodinnyzivot.cz.

