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květen 2018

Květen v naší farnosti
Měsíc květen je mariánským měsícem, kdy se dříve lidé setkávali u kapliček
a společně se modlili, zpívali písně, a tak chválili Pána Boha. I v naší farnosti je řada
kapliček, které ožívají právě v tomto měsíci. Přijměte tedy pozvání na bohoslužby
u kapliček v naší farnosti:
1. 5. 2018

Malá Hraštice

18:00

první májová pobožnost,

mše svatá - společně s P. Janem Dlouhým, naším sousedem
z Mníšku pod Brdy.
8. 5. 2018

15:00

májová pobožnost, mše svatá

19. 5. 2018 Čelina

17:00

poutní mše svatá

20. 5. 2018 Županovice

15:00

poutní mše svatá

26. 5. 2018 Slovanská Lhota

15:00

poutní mše svatá

5. 5. 2018

Chramiště

Velká Hraštice, kostel sv. Zikmunda v 15:00
poutní mše svatá ze svátku sv. Zikmunda.

10. 5. 2018 slavnost Nanebevstoupení Páně
Mše svatá je v Boroticích v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v obvyklou dobu 16:45. Srdečně zveme.
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Připojíme se také k diecézní pouti za duchovní povolání na Svatou Horu v sobotu
12. 5. 2018. Program je tam po celý den. Hlavní mše svatá bude v 11:00 s panem
kardinálem Dominikem Dukou. V minulém měsíci bylo v našem kostele 13 bohoslovců,
kteří se připravují na kněžství - modleme se za ně.
V úterý 15. 5. 2018 se kněží příbramského vikariátu sejdou v naší farnosti
a v 9:00 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Fabiána a Šebestiána ve Staré
Živohošti.
V sobotu 19. 5. 2018 prožijeme v diecézi slavnost biskupského svěcení.
23. ledna jmenoval papež František světícím biskupem pražské arcidiecéze Zdenka
Wasserbauera. Biskupské svěcení bude v pražské katedrále při mši svaté v 10:00.
Blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.
Večer 19. 5. 2018 budeme ve 20:00 slavit v kostele sv. Fabiána a Šebestiána
ve Staré Živohošti svatodušní vigilii.
V pátek 25. 5. 2018 se připojíme k Noci kostelů, kterou prožijeme v kostele
sv. Zikmunda ve Velké Hraštici.
Program:
18.00

kostel sv. Zikmunda - program pro děti, které připraví uvítání poutníků
z Nového Knína

18.00

kostel sv. Mikuláše - mše svatá v N. Kníně za všechny účastníky Noci
kostelů

18.30

odchod na pěší pouť z Nového Knína do Velké Hraštice

19.30

přivítání dětmi a zahájení Noci kostelů 2018 ve V. Hraštici zvoněním
čtení z historie Velké a Malé Hraštice
zpěvy a čtení ze starých textů

21.00

posezení u ohně s občerstvením

22.00

zpěvy z Taizé při svíčkách za doprovodu kytary

22.30

závěr s požehnáním obci a účastníkům setkání
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc květen:
Evangelizační úmysl: Za poslání laiků.
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám,
kterým svět dnes čelí.

Národní úmysl:
Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje
(srv. Žl 139/138).

Přikládám ještě pár myšlenek z nové papežské exhortace
Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte)
O povolání ke svatosti v současném světě.
Touto exhortací bych především rád připomněl povolání ke svatosti dané Pánem
každému z nás, také tobě: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý“ (Lv 11,44; 1 Petr 1,16).
Druhý vatikánský koncil na to položil mocný důraz: „Všechny věřící křesťany, vybavené
v každém povolání a stavu tolika a tak velikými prostředky spásy, volá Pán – každého
jeho vlastní cestou – k dokonalé svatosti, jako je dokonalý sám Otec“ (Lumen gentium,
11).
„Každého jeho vlastní cestou“, říká koncil. Není tedy třeba klesat na mysli
při pohledu na vzory svatosti, které se jeví nedostižné. Existují svědectví, která jsou
užitečná, povzbuzují nás a motivují, ale nikoli proto, abychom je kopírovali, což by nás
dokonce mohlo vzdalovat od té jediné a specifické cesty, kterou Pán vyhradil nám.
Záleží na tom, aby každý věřící rozpoznal svoji vlastní cestu a dal vzejít tomu nejlepšímu
ze sebe, co do něho zcela osobně vložil Bůh (srov. 1 Kor 12,7), a nevyčerpával se
ve snaze napodobovat něco, co není zamýšleno pro něho. Všichni jsme povoláni být
svědky.
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Ke svatosti není třeba být biskupem, knězem, řeholnicí či řeholníkem. Častokrát
jsme pokoušeni myslet si, že svatost je vyhrazena těm, kdo mají možnost zachovávat
odstup od běžného zaměstnání, aby se věnovali modlitbě. Tak to není. Všichni jsme
povoláni být svatými tím, že budeme žít lásku a nabízet každému svědectví
v každodenním zaměstnání tam, kde jsme. Jsi zasvěcená nebo zasvěcený? Buď svatý
(svatá) tím, že budeš radostně prožívat svoje zasvěcení. Jsi ženatý či vdaná? Buď svatý
v lásce a oddanosti vůči své manželce či manželovi, jako Kristus a církev. Jsi pracující?
Buď svatý poctivou a kompetentní prací ve službě bratřím. Jsi matka či babička?
Buď svatá trpělivým vyučováním dětí, aby následovali Ježíše. Máš pravomoc? Buď svatý
zápasem o obecné dobro a zříkáním se svých osobních zájmů.
Dovol milosti svého křtu přinášet plody na cestě svatosti. Všechno nech otevřené
Bohu a s tímto cílem se rozhodni pro Něho, vol Boha stále znovu. Neklesej na mysli,
protože máš sílu Ducha svatého, která to umožňuje, a svatost je v zásadě plodem Ducha
svatého v tvém životě (srov. Gal 5,22-23). Když jsi pokoušen sednout na lep svojí
slabosti, pozvedni oči k Ukřižovanému a řekni: „Pane, jsem ubožák, ale ty můžeš učinit
zázrak, abych byl trochu lepší.“ V církvi, svaté i hřešící, se nachází vše, co je potřeba
k růstu ve svatosti. Pán ji obdařil Slovem, svátostmi, svatyněmi, komunitním životem,
svědectvím svatých a mnohotvárnou krásou, plynoucí z Pánovy lásky, „jako nevěstu
ozdobenou šperky“ (Iz 61,10).
Tato svatost, k níž tě volá Pán, roste malými skutky. Například: nějaká paní jde
nakupovat na trh, potká sousedku, začnou si povídat a padne nějaká kritika. Paní
si však řekne: »Ne, nebudu o nikom mluvit špatně.« Toto je krok směrem ke svatosti.
Potom se doma svého syna zeptá na jeho plány, a přestože je unavena, sedne si k němu
a trpělivě a citlivě mu naslouchá. To je další oběť, která posvěcuje. Potom zakusí
nějakou úzkost, ale připomene si lásku Panny Marie, vezme růženec a s vírou se modlí.
To je další krok ke svatosti. Potom vyjde na ulici, potká chudáka, zastaví se a citlivě
s ním rozmlouvá. Také toto je krok vpřed.
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Ptá-li se tedy někdo z nás, jak se stát dobrým křesťanem, odpověď je jednoduchá:
je zapotřebí, aby každý svým způsobem konal to, co říká Ježíš v promluvě
o blahoslavenstvích (Srov. Kázání z Domu sv. Marty, 9.6.2014). V nich se rýsuje tvář
Mistra, jíž jsme povoláni dát zazářit v každodennosti svého života.
Doufám, že tyto stránky budou užitečné, aby se celá církev věnovala prosazování
touhy po svatosti. Prosme, aby nám Duch svatý vlil intenzivní touhu být svatí k větší
slávě Boží a povzbuzujme se v tomto předsevzetí navzájem. Tak budeme sdílet štěstí,
které nám svět nebude moci odejmout.

Přeji Vám všem, abychom se nebáli vykročit na cestu ke svatosti. Provázím vás
svým požehnáním.
P. Josef Andrejčák O.Cr.
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