INFOFARNÍK
Farnost Slušovice

Milí farníci,
postní doba nás učí „pouštět“. Pustit věci, které nás zatěžují, zdržují nebo vedou špatnou cestou. Pustit naše lidské jistoty, na kterých jsme
si vystavěli náš život. Zároveň nás vede k tomu, abychom se „chopili“ toho,
co je pevné, podstatné, nepomíjející.
Postní doba nás vede k Velikonocům. Při nich si budeme připomínat,
jak Bůh vysvobodil Izraelity ze zajetí. Toto vysvobození doprovázely „egyptské rány“. Měly ukázat faraonovi a Egypťanům křehkost jejich života před
Bohem. Vypadá to, jako by nás také stíhala jedna rána za druhou. Po pandemii přichází citelné nebezpečí války. Nemoc ukázala, jak křehké je zdraví člověka. Válka ukazuje, jak křehká je existence lidstva.
Ve vší temnotě však nám křesťanům svítí Světlo. Bůh nás vybízí označit
veřeje našich domů krví Beránka. Jsme Kristovi. Patříme jemu. On nás
ujišťuje: „Nebojte se!“ „Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít!“ Jeho
krev, jeho oběť nás vytrhuje z nebezpečí. V něm je naše jistota. Pokusme
se o tomto postu „pustit“ bezcennosti, které držíme ve svých rukou, a chytit
se toho, co nepomíjí.
K tomu Vám všem ze srdce žehnám!
o. Lukáš

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita Česká republika za spolupráce farností, obcí a měst, skautů
i škol. Králové šíří poselství radosti
a požehnání všem, které navštíví.
Také město Slušovice, Římskokatolická farnost Slušovice a skauti se každoročně zapojují do této sbírky, která se
koná vždy začátkem ledna. Po loňské
pauze se opět zapojilo velké množství lidí. Dobrovolníci z řad dospělých
i dětí vytvořili skupinky a do ulic vyrazili 8.1.2022. Letos bylo 16 skupinek
ve Slušovicích, a v okolních vesnicích vždy po 2-4 skupinkách. Ráno
se všichni setkali v kostele a od pana faráře Lukáše Jambora dostali požehnání k rozdávání radosti a pokoje, který svět v této době potřebuje. Opatřeni křídou, kasičkou, cukry a kalendáříky se vydali do ulic.
Ve Slušovicích se pak potkali na faře, a jako poděkování dostali malé občerstvení. V letošním roce se ve Slušovicích vykoledovalo 105 295 Kč, Veselé
35 421 Kč, Hrobicích 16 040 Kč, Březové 22 680 Kč a Neubuzi 17 390 Kč.
Všem koledníkům, organizátorům, dárcům či jakkoli zapojeným lidem
do této charitativní činnosti patří velké poděkování.

MODLITBA CHVAL
V pátek 25. února se u nás v kostele po večerní mši svaté konala modlitba
chval. Chvála je způsob modlitby, která bezprostředněji uznává,
že Bůh je Bohem. Opěvuje ho pro
něho samého, oslavuje ho, protože
ON JE, bez ohledu na to, co koná.
Skrze chválu se Duch spojuje
s naším duchem, aby dosvědčoval,
že jsme Boží děti, vydává svědectví jednorozenému Synu, v němž
jsme byli přijati za syny a skrze
něhož oslavujeme Otce.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
SYNODÁLNÍ PROCES
Od října loňského roku v naší farnosti probíhá synodální proces. Papež
František tímto způsobem vybízí každého člověka ke společné cestě, cestě
církve, cestě farnosti, cestě rodiny. Chce slyšet hlas lidu a lid se může podílet na směřování církve.
V naší farnosti se scházelo 8 skupin s asi 70 členy. Ve 3-4 setkáních společně debatovali nad předloženými tématy. Základní struktura každého
setkání byla dána a středobodem byla vždy modlitba. Závěrem každé skupiny bylo vyplnění dotazníku a sepsání základních bodů, které se budou
v rámci diecéze dále zpracovávat a pak se za celou Českou republiku pošlou
do Vatikánu.
Práce ve farnostech měla být hotová do začátku postní doby. Doufám ale,
že tato událost v naší farnosti neskončila, ale ponese další plody v podobě
větší angažovanosti při chodu farnosti. Neustávejte prosím na modlitbách,
Pán si volá každého z nás jedinečných způsobem.
M. Ulrichová, koordinátorka synodního procesu ve farnosti

ZKUŠENOSTI ZE SYNODY
Výzvu papeže Františka, kterou nám tlumočil o. Lukáš, jsem přijala
s nadšením a brala synodu jako šanci zapojit se do místní farnosti.
Přistěhovala jsem se sem na začátku března a první měsíce mě naplnila péče
o miminko. Udělat ten první krok mi pomohla naše vedoucí skupinky,
Jaruška, která mě nakonec sama oslovila. Díky ní jsem se dostala do úžasné babské skupinky, kde hlavní prostor byl věnován modlitbě a odevzdání se Duchu svatému. Diskuze byla vyrovnaná, každý dostal svůj prostor,

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
ve skupince vládla přátelská nálada a respekt ke každému členovi. Bylo
krásné sledovat, jak jsme každá originál - někdo měl touhu prohlubovat
duchovní stránku, někdo měl zas víc nápadů na aktivity farnosti. Hlavním naším tématem bylo, jak se jako farnost otevřít a přizvat do svých řad
i nevěřící nebo hledající lidi, jak nenásilně propagovat Boha, který
miluje každého člověka, jak víc pracovat s Biblí, kde je odpověď na každou
otázku.
Doufám, že se nám aspoň část těch nápadů podaří zrealizovat, že každý z nás
dokáže být připraven šířit Boží lásku a pomoc všude tam,
kde je to potřeba. Je to na každém z nás, protože: „Bůh nemá jiné ruce, než
ty tvoje“.
Pavlína Čiháková

REKONSTRUKCE KOUPELNY
Naše fara prošla širokou rekonstrukcí jak již bylo zmíněno v minulém „zpravodaji“ - a to od měnění podlah v horním
patře, zřízení pokoje pro hosty až po novou koupelnu v přízemí. Koupelna byla
rekonstruována od základů a již
v ní chybí pouze přidělat zrcadlo,
nějaký ten háček a bude hotovo!
Rekonstrukce dopadla na výbornou,
jak se můžete přesvědčit na fotce nebo
raději osobně. Rekonstrukce bude pokračovat opravou toalety a chodby
v přízemí.

PRO DĚTI
V tajence se dozvíte, které svátky jsou pro nás křesťany
ty nejvýznamější :)
1. Jak nazýváme pátek, kdy zemřel pán Ježíš na kříži?
2. Ve kterém měsíci se ve Slušovicích slaví pouť?
3. Jak se křestním jménem jmenuje náš pan farář?
4. Svatý, kterému je zasvěcen náš kostel, je Jan ….
5. Velikonoční svíci, která se zapaluje při velikonoční vigílii, se říká?
6. Jak se nazývá středa, kterou začíná postní doba?
7. Co odlétá na zelený čtvrtek do Říma?
8. Co se v kostele světí na květnou neděli?
9. 5. července slavíme svátek svatých … a Metoděje.
10. Jak se křestním jménem jmenoval náš bývalý pan farář … Matůšů?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TÁBORY PRO DĚTI Z FARNOSTI
Mladí ve farnosti připravují tábory pro děti. Pro děti, které jsou nyní
ve 3. až 7. třídě bude tábor od 31.7. do 7.8. na faře ve Vysokých Žibřidovicích. Čeká na ně velká hra „Boj o světlo“ a spousta skvělých aktivit. Pro děti
od 6 do 10 let se připravuje od 18. do 22.7. příměstský tábor na naší faře
ve Slušovicích.

POZVÁNKY

Beseda
a PRVNÍ postní večer s

P. Mariánem Pospěchou
MODERÁTOREM tv nOE

24. března 2022
16:00 Beseda (nejen)
o službě v Tv noe

Sokolovna slušovice
Po besedě mše sv. a první postní večer
Vstupné dobrovolné.
Prosíme o pomoc se zajištěním občerstvení
(kontaktujte Martinu Tomšíčkovou, tel. 604 136 241).
TŘI POSTNÍ VEČERY - TŘI POSLEDNÍ SLOVA KRISTA
Podobně jako v adventu, i v době postní nás čekají tři Postní večery,
které nás připraví na Velikonoce. Tématem budou Tři poslední slova Krista: „Hle, tvá matka“; „Žízním!“ a „Je dokonáno.“
Prvním večerem ve čtvrtek 24.3. nás provede P. Marián Pospěcha, kterého
mnozí známe jako moderátora v TV Noe. Přede mší svatou bude příležitost
potkat se s P. Mariánem v 16:00 při besedě na Nové sokolovně. Promluví
o své zkušenosti práce v televizi, o obtížích v době pandemie, ale také o své
životní cestě. Pozvěte i své blízké.
Druhý postní večer ve čtvrtek 31.3. nás navštíví P. Pavel Šupol z Otrokovic. Promluví o lidské i Boží žízni. Po jeho promluvě bude následovat
modlitba chval, kterou nás provede schola mladých.
Třetí večer bude výjimečně páteční. 8.4. je totiž Bolestný pátek (pátek
před Květnou nedělí). Prožijeme večer smíření. Hostem bude P. Petr Káňa,
kaplan z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, který vedl první z adventních večerů. Provede nás zpytováním svědomí. Poté budou mít všichni příležitost ke svátosti smíření.

POSTNÍ DOBA
O ČEM JE POSTNÍ DOBA?
Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby, která je i příhodným časem
k obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování
do domu Otcova. Na Popeleční středu se uděluje “popelec”
- sypání popela na hlavu s výzvou: “Obraťte se a věřte evangeliu” (Mk 1,15), nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“.
Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil lidstvo
s Otcem a aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž připravil plán
spásy pro všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k němu směřují.
Konkrétní kroky v postní době:
Modlitba - Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat
a probrat s Pánem vše důležité z našeho života, a je též projevem naší lásky
k bližním.
Půst - Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí
se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, to co nás spoutává. Skrze
něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat
sami sebe...
Almužna, činění dobra - „Almužnou“, činěním dobra - tím, čeho
se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje. Almužna
může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky
všem těm, kteří to potřebují.
Smíření - Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření
znamená vyměnit zlo za spásu.

KALENDÁŘ FARNOSTI
Křížové cesty: vždy v pátek 18:00 a neděle 14:00
20. března – nedělní mše sv. bude slavit P. Pavel Martinka, kaplan pro
mládež Vizovického děkanátu. V kázání promluví o mládeži.

Tři postní večery:
24. března
16:00 beseda s P. Mariánem Pospěchou o jeho práci v TV Noe
		
(Nová sokolovna),
18:30 mše sv. a pak první postní večer (P. Marián Pospěcha)
		
„Hle, tvá matka.“
31. března – druhý postní večer – „Žízním.“ (P. Pavel Šupol),
		
modlitba chval.
8. dubna – pátek – třetí postní večer: Večer smíření – „Je dokonáno.“
		
(P. Petr Káňa), zpovědní večer.
Velikonoce:
14. dubna – Zelený čtvrtek
dopoledne – Ministrantská pouť do katedrály v Olomouci
19:00 Mše na památku večeře Páně
22:00 – 23:00 Bdění s Ježíšem v Getsemane
15. dubna – Velký pátek
15:00 Křížová cesta na Rakovský kříž
19:00 Velkopáteční obřady
16. dubna – Bílá sobota
20:00 Vigilie vzkříšení – Po vigilii velikonoční přípitek na faře
17. dubna – Boží hod velikonoční, žehnání pokrmů
18. dubna – Velikonoční pondělí
Čeká nás:
První sobotu v červnu 4.6. ráno vyrazíme na tradiční pěší pouť
na Svatý Hostýn. Rodiny nebo ti, kteří nemohou jít celou pouť,
se mohou přidávat po cestě. Pro starší poutníky je objednán autobus.
V bazilice máme domluvenou mši svatou. Letošní rok je ve znamení synody =
společné cesty. Pojďme společně k Panně Marii jako farnost!
Farnost Narození sv. Jana Křtitele, Hřbitovní 26, Slušovice 763 15
www.farnostslusovice.cz, tel. 731 402 100, e-mail: faslusovice@ado.cz

