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Březen v naší farnosti
26. února na Popeleční středu jsme vstoupili do postní doby.

I v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili
se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je
základem křesťanského života. Opět slyšíme napomenutí apoštola: „Kristovým
jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor. 5,20) Papež František nás ve svém
listu k postní době povzbuzuje: V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl
na každého křesťana obrátit slovy, která jsem napsal mladým lidem v apoštolské
exhortaci Christus vivit: „Pohleď na rozepjaté paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě
stále znovu zachraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy, pevně věř v jeho
milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev prolitou s tak
velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený“
(č. 123). Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí Ducha
svatého je stále aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět na Kristovo tělo a dotýkat
se ho v mnoha trpících… Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o velikonočním
tajemství, díky kterému jsme obdrželi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze zakusit
totiž pouze „tváří v tvář“ ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Pánu, „protože on mě
miloval a za mě se obětoval“ (Gal2,20).
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Jde o dialog od srdce k srdci, od přítele k příteli. V postním čase je proto velice
důležitá modlitba. Více než povinnost vyjadřuje modlitba potřebu odpovědět na Boží
lásku, která nás stále předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí s vědomím, že je
nezaslouženě milován. Modlitba může mít různou formu, ale skutečný smysl má
v Božích očích ta, která prolomí tvrdost našeho srdce, aby ho stále intenzivněji
obracela k Bohu a k jeho vůli. V tomto příhodném čase se tedy nechme vést jako
Izrael na poušti (srov. Oz2,16).

Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii, abychom
přijali výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili pohled svého srdce
na velikonoční tajemství a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu s Bohem.
Budeme se tak moci stát tím, co Kristus říká svým učedníkům: solí země a světlem
světa (srov. Mt5,13–14).

V postní době rozjímáme o utrpení našeho Pána Ježíše Krista.
Pobožnost křížové cesty konáme přede mší svatou:

V Boroticích v kostele ve čtvrtek v 16 30 hod.
Ve Starém Kníně na faře v pátek v 16 30 hod.

14. 3. v 11 00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně poděkuji se svými
spolubratry Pánu za 60 let života

17. 3. v 9 00 hod. ve farním kostele ve Starém Kníně mše svatá s kněžími
příbramského vikariátu
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc březen
Evangelizační úmysl: Katolíci v Číně
Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.

Národní úmysl:
Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro
hledající, katechumeny, trpící a nemocné.

Vyprošuji všem Boží požehnání.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.
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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
K POSTNÍ DOBĚ 2020
„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“
(2 Kor 5,20)
Milé sestry, milí bratři,
i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na
slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem
křesťanského života, jak osobního, tak komunitárního. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci
neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se necháme zapojit do jeho
duchovní dynamiky a jakou svobodně a velkodušně na ně odpovíme.
1. Velikonoční tajemství, základ obrácení
Křesťanská radost tryská z naslouchání a přijetí radostné zvěsti o Ježíšově smrti
a zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje tajemství lásky, která je „velmi reálná, velmi pravdivá,
velmi konkrétní, takže nám nabízí vztah upřímného a plodného dialogu“.1 Kdo věří v toto
poselství, ten odmítá lež, podle které jsme si darovali život sami, zatímco se ve skutečnosti
rodí z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí darovat život v hojnosti (srov. Jan 10,10). Pokud však
budeme naslouchat svůdnému hlasu „otce lži“ (Jan 8,44), riskujeme, že se propadneme do
propasti, kde nic nemá smysl, že zakusíme peklo už tady na zemi, jak to bohužel dosvědčují
mnohé dramatické prožitky jednotlivců i společnosti.
V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl na každého křesťana obrátit slovy, která
jsem napsal mladým lidem v apoštolské exhortaci Christus vivit: „Pohleď na rozepjaté paže
ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy,
pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev prolitou
s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený“ (č. 123).
Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí Ducha Svatého je stále
aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět na Kristovo tělo a dotýkat se ho v mnoha trpících.
2. Naléhavost obrácení
Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o velikonočním tajemství, díky kterému jsme
obdrželi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze zakusit totiž pouze „tváří v tvář“ ukřižovanému
a zmrtvýchvstalému Pánu, „protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20). Jde
o dialog od srdce k srdci, od přítele k příteli. V postním čase je proto velice důležitá modlitba.
Více než povinnost vyjadřuje modlitba potřebu odpovědět na Boží lásku, která nás stále
předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí s vědomím, že je nezaslouženě milován. Modlitba
může mít různou formu, ale skutečný smysl má v Božích očích ta, která prolomí tvrdost
našeho srdce, aby ho stále intenzivněji obracela k Bohu a k jeho vůli.
V tomto příhodném čase se tedy nechme vést jako Izrael na poušti (srov. Oz 2,16), abychom
konečně zaslechli hlas našeho Snoubence a s větší hloubkou a ochotou mu dali v sobě zaznít.
Čím více se necháme vtáhnout do jeho slova, tím více se nám podaří zakusit jeho nezištné
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František, apošt. exhortace Christus vivit, č. 117. Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2019.
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milosrdenství. Nenechme tedy uplynout toto období nadarmo, kvůli namyšlené iluzi, že snad
jsme pánem času i způsobu našeho obrácení k Bohu.
3. Vášnivé Boží rozhodnutí vést dialog se svými dětmi
Pán nám znovu nabízí příhodný čas k našemu obrácení. Nemůžeme to nikdy brát jako
samozřejmost. Tato nová šance by v nás měla vyvolat vděk a zbavit nás lhostejnosti.
Navzdory zlu, které je mnohdy dramaticky přítomno v našem životě i v životě církve a světa,
vyjadřuje tento čas, daný nám pro změnu našeho života, pevné Boží rozhodnutí nepřerušit
spásonosný dialog s námi. V Ježíši ukřižovaném, se kterým Bůh „jednal kvůli nám jako
s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha“ (2 Kor 5,21), toto
rozhodnutí došlo až k tomu, že na Syna dopadly všechny naše hříchy, až byl postaven „Bůh
proti Bohu“, jak řekl papež Benedikt XVI.2 Vždyť Bůh miluje i své nepřátele (srov. Mt 5,43–
48).
Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce Bůh navázat dialog s každým člověkem. Nikoli
takový, jaký se připisuje Athéňanům, „kteří se ničím jiným nezaměstnávali než tím, co
nového by si mohli povědět nebo vyslechnout“ (Sk 17,21). Povídání vycházející z prázdné
a povrchní zvědavosti je charakteristické pro světskou tvář každé doby. V naší době se k nám
může vloudit i skrze zavádějící používání komunikačních prostředků.
4. Bohatství, které je třeba sdílet, nikoli hromadit pro sebe
Velikonoční tajemství jako střed našeho života znamená soucítit s Kristovými ranami, které
jsou přítomné v nevinných obětech válek, v mocichtivém zneužívání života od početí až po
stáří, v nejrůznějších formách násilí a přírodních katastrofách, v nespravedlivém rozdělení
přírodního a nerostného bohatství, v jakékoli formě obchodu s lidmi, v honbě za ziskem,
která se stává formou modloslužby.
I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek s těmi, kdo
almužnu nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast na budování spravedlivějšího světa.
Sdílení v rámci křesťanské lásky činí člověka více člověkem; hromadění přináší riziko, že se
uzavřeme do svého egoismu a staneme se bezcitnými. Můžeme a máme vyjít ze svého
egoismu i v rámci ekonomické struktury. Na datum 26. až 28. března postní doby 2020 jsem
proto svolal do Assisi mladé ekonomy, podnikatele a change-makers, aby přispěli k vytvoření
spravedlivější a inkluzivnější ekonomie ve srovnání se současnou. Jak často opakuje
magisterium, politika je významnou podobou lásky.3 Stejně tak bude důležité věnovat se
ekonomice v duchu evangelia, který je duchem blahoslavenství.
Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii, abychom přijali
výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili pohled svého srdce na velikonoční
tajemství a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu s Bohem. Budeme se tak moci stát
tím, co Kristus říká svým učedníkům: solí země a světlem světa (srov. Mt 5,13–14).
Řím u Sv. Jana Lateránského, v den památky Panny Marie Růžencové 7. října 2019.
FRANTIŠEK
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Srov. Benedikt XVI., enc. Deus caritas est, č. 12. Nakladatelství Paulínky: Praha, 2012.
Srov. Pius XI., Proslov k FUCI, 18. prosince 1927.
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Prosíme o přečtení v ohláškách.
Milí kněží, rodiče, děti, pracovníci charit, katecheti a učitelé,
milí bratři, milé sestry,
Tříkrálová sbírka se stala v naší zemi již tradicí. Naplňuje nás vděčností, že letos
jsme mohli konat již 20. ročník této mimořádné sbírky, která je postavena na
nezištné spolupráci mnoha lidí dobré vůle.
Tato sbírka je mimořádná nejen s ohledem na obrovský územní rozsah a značný
objem vybraných finančních prostředků, ale rovněž proto, že zapojuje
významným způsobem do konání dobra také děti. Tím je vychovává k solidaritě
a lásce k bližnímu. Víme, že děti jsou budoucností rodin, církve i celého národa.
Děkujeme tedy za čas, který jim věnujete, abyste je učili a formovali
k dobročinnosti.
Chceme zvláštním způsobem poděkovat vám všem, kdo jste nabídli svůj čas
a sílu a do sbírky jste se aktivně zapojili. Víme, že to chce kus odvahy vydat se
do ulic nebo klepat na lidská obydlí. Někdy se stane, že se skupinka koledníků
setká s nepřijetím, ale naprostá většina lidí koledníky vítá s otevřeným srdcem
a radostí, že mohou přispět na dobrou věc. Díky Bohu i vám je Tříkrálová sbírka
zdařilou akcí církve, která umožňuje překročit práh kostelů a spolupracovat
s naší společností pro dobro celku.
Děkujeme také každému z vás, kteří jste přispěli do sbírky finančně a rozdělili
se tak o svůj majetek s potřebnými bratry a sestrami.
Proto vás nyní můžeme s radostí informovat, že v Arcidiecézi pražské bylo letos
do více než dvou tisíc pokladniček vybráno 8 640 976 Kč. Z těchto peněz bude
podpořeno mnoho projektů nejen v našem regionu, ale i v zahraničí.
Bůh odplať všem, kteří se na Tříkrálové sbírce jakkoliv podíleli.

Mons. Jan Balík
generální vikář

kardinál Dominik Duka OP
arcibiskup pražský

