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Auto bez benzínu
Utrpením Pán přešel ze smrti do života a otevřel cestu nám, kteří věříme
v jeho vzkříšení, abychom ze smrti do života přešli i my. Prožít Velikonoce,
t.j. přejít ze smrti do života, znamená věřit ve vzkříšení. Není nic velkého, že
Ježíš zemřel, tomu věří i pohané, židé a bezbožníci; tomu věří všichni.
Skutečně velkou věcí je věřit, že vstal z mrtvých. Vírou křesťanů je Kristovo
zmrtvýchvstání. (Sv. Augustin)
Elias Vella v jedné ze svých knih píše: „Představte si, že máte nádherné auto,
ale bez benzinu, bez nafty, bez pohonných látek. Je fajn mít skvělé auto, ale
pokud mu chybí energie, nepohnete s ním. Také máme perfektní auto, skvělé
náboženství, slavnou církev, nádherné evangelium s poselstvím, ale když
chybí energie, můžeme mít sice všechno, ale nedokážeme to prožívat.
Potřebujeme pomoc, aby se naše auto pohnulo z místa. Potřebujeme Ducha
svatého, abychom dokázali plnit to, co po nás žádá Pán Ježíš.“
Nemluví se zde jenom o církvi jako celku, ale vztáhněme pěkně tato slova na
náš život a na naši víru.
V naší farnosti se připravuje 10 našich sester a bratří na přijetí svátosti
biřmování, kterou přijmou o svatodušní neděli. Mysleme na ně v modlitbách
a je to také i pro nás výzva uvědomit si přítomnost Ducha Svatého v našem
životě, vrátit se a oživit své biřmování. Jen si vzpomeňme, jak často děláme
kříž a v něm zmiňujeme třetí božskou osobu, ale uvědomujeme si plně toto
gesto, počítáme s Duchem Svatým? Anebo je to s námi v každodenním životě
podobně, jako s některými učedníky v Efezu, kteří při návštěvě apoštola Pavla
říkají: „Ale ani jsme nevěděli, že je nějaký Duch Svatý!“ (Sk 19, 2).
Jedna dívka, po přijetí svátosti biřmování řekla: „Nejdřív jsem si myslela, že
okamžitě pocítím teplo a sílu. Ale to ne, jen jsem teď mnohem šťastnější, než
jsem čekala. Ta láska, kterou mi Duch posílá, je velmi silná a dobrá.“ Ano
Duch Svatý působí někdy oproti našim očekáváním nenápadně a jemně.
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Ve svém každodenním životě někdy pociťujeme, jak nás mnohé věci přesahují
a jsou nad naše síly – naše práce, rodina, nároky evangelia….
Proto potřebujeme Ducha Svatého, toho, kterého nám Ježíš sliboval: „Ale
Přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí
všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“ (J 14, 26)
Krásná a povzbudivá slova – podle Ježíšových slov nám to tedy Duch Svatý
předloží nanovo, „svěží“, protože je to pomazáno právě pro mě, pro tento
přítomný okamžik. Toto v nás tedy Duch Svatý dělá, protože jeho posláním je
obdařit nás mocí - duchovní mocí, aby mi soustavně dodával energii, abych
byl něčeho schopen.
Přeji tedy nám všem to, co nám přeje náš bývalý hlavní představený Pascual
Chávez: „Mějme plíce plné Ducha Svatého!“

P. Josef Mendel, SDB

Nedělní dětské katecheze
7. 5.

společné kázání v kostele

14. 5.

katecheze dětí v dolním sále

21. 5.

dětské kázání v kostele

28. 5.

společné kázání v kostele

Pokřtění v měsíci dubnu
Lenka Michaela Mendelová, Jana Faustyna Píchová,
Anna Marie Dudyová, Milan Jan Javůrek, Eliška Haislová,
Simona Gorolová, Nina Gorolová, Emília Olahová,
Sebastián Berky, David Berky
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Biblické závody
Nikdy není pozdě se zapojit do našich biblických závodů. Dokonce je
možné přijít až 4. června ve 14:00 hodin přímo na závody, ale ti, kdo si
dají práci s vypracováním otázek, budou mít lepší startovní pozici.
Zde jsou tedy poslední - květnové otázky:
P. Vít Dlapka

Květnový text z evangelia podle Matouše:
Mt 25, 14-30;
Mt 26, 20-29;

Mt 25, 31-46;
Mt 27, 27-31;

Mt 26, 6-13;
Mt 28, 1-10

Otázky na měsíc květen 2017:
1. Kolik hřiven měl na konci podobenství první služebník?

Mt 25, 14-30

2. Co udělali lidé po pravici pro cizího člověka?

Mt 25, 31-46

3. Kterou část Ježíšova těla pomazala žena olejem z alabastrové nádoby
na hostině?

Mt 26, 6-13

4. Co řekl Ježíš o kalichu při velikonoční večeři?

Mt 26, 20-29

5. Co dali vojáci do rukou Ježíšovi po odsouzení?

Mt 27, 27-31

6. Co vzkazoval zmrtvýchvstalý Ježíš po ženách učedníkům?

Mt 28, 1-10

Poslední šance připojit se k soutěžícím.

Hospodaření farnosti v měsíci dubnu
Příjmy ze sbírek a darů: 76.680,-. Výdaje na energie, pojištění, služby,
bohoslužebné potřeby, občerstvení kola, sv. Vojtěch… 37.034,-.
Děkujeme za Vaši štědrost.
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Kalendář – květen 2017

15.5.

19:45 –
21:15 h

Komunitní kaple

kurz alfa modlitební zázemí

25.5.

19:00 h

Salesiánské středisko

schůze rady VPS

26.5.

15:00 h

Salesiánské středisko

schůzka ministrantů

27.5.

18:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

zpověď dětí
před 1.sv. přijímáním

28.5.

10:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

1. sv. přijímání

29.5.

19:45 –
21:15 h

Komunitní kaple

kurz alfa modlitební zázemí

1.-3.6.

21:00 h

Kostel sv. Vojtěcha

Triduum
k seslání Ducha Svatého

4.6.

14:00 h

Salesiánské středisko

Biblické závody
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