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Občasník farností Bouzov, Luká, Bílá Lhota, Chudobín, Měrotín, Náměšť na Hané
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FARNÍ TROUBA
“mějtež pozor na zvuk trouby“ (Jeremiáš 6,17)

(každé druhé úterý v měsíci)
(každých 14 dnů)

(zimní čas - 15:50)

(každý první pátek v měsíci)
(1x v měsíci)
(1x v měsíci)
(1x v měsíci)
(s nedělní platností)

Ročník XI.

01.04.2012

číslo 97

Pán, Hospodin, mi dal jazyk učedníka,
abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem.
Iz 50,4

IM PULS:

Drazí bratři a sestry v Kristu,

Pane Ježíši Kriste,
na kříži jsi prolil svou
drahocennou krev
na odpuštění mých hříchů.
Dej mi pochopit,
že žiji z Tvého odpuštění
a že skrze kříž se ve mně
opravdu rodí nový člověk.
Děkuji Ti, Ježíši,
za Tvou smrt
a vzkříšení!
Občasník Farní trouba vydává: Římskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německému řádu

783 25 Bouzov 7 farnost.bouzov@gmail.com

http://farnostiot.webnode.cz/
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Začínáme Svatý týden, týden bezprostřední
přípravy na velikonoce a klademe si možná
otázku, jak se nám podařilo prožít těch uplynulých
40 dní přípravy na velikonoce. Prožil jsem je více
v rozjímání nad svým vztahem s Ježíšem a skrze
Něho s Bohem Otcem. Na Bílou sobotu rozjímá
Církev v tichu u Božího hrobu. Otec arcibiskup
nám zaslal rozjímání svatého Otce při návštěvě
Turínského plátna 2. května 2010 jako jeden
z možných impulsů k našemu rozjímání, které je
s Božím hrobem spojeno. Nabízím Vám tento text
jako možnou meditaci nad událostmi, kterými
vrcholilo poslání Ježíše Krista a přeji nám, aby
oslava letošních velikonoc - oné biblické Paschy pro nás znamenala poslední
noc obrazného egyptského otroctví beznaděje – důsledku hříchu a vykročení na
cestu svobody, která vede sice přes úskalí pouště a to celých 40 let, ale směřuje
do zaslíbené země, do země oplývající vším potřebným nač můžeme pomyslet,
do bezpečí a jistoty onoho ztraceného ráje, který Ježíš nazývá domem svého a
našeho Otce. Na tuto cestu kéž nás Pán provází svým požehnáním. P. Metoděj

Meditace Benedikta XVI. při uctění Turínského plátna z 2. května 2010

Je to pro mne velmi silný okamžik. Při různých příležitostech jsem se
nacházel před Turínským plátnem, ale tentokrát prožívám tuto pouť a tuto
návštěvu se zvláštní intensitou, možná proto, že uplynulá léta mě učinila
citlivějším na poselství této nadpřirozené Ikony, možná a řekl bych především
proto, že jsem zde jako Petrův nástupce a nesu ve svém srdci celou církev, ba
celé lidstvo. Děkuji Bohu za dar této pouti a také za příležitost podělit se
s Vámi o krátké rozjímání, které mne napadlo pod pojmem této slavné relikvie:
„Tajemství Bílé soboty“.
Můžeme říci, že Turínské plátno je ikonou tohoto tajemství - ikonou Bílé
soboty. Vždyť je pohřebním plátnem, které zavinulo mrtvolu ukřižovaného
člověka způsobem ve všem odpovídajícím tomu, co říkají evangelia o Ježíšovi,
který, ukřižován kolem poledne, vydechl naposled kolem třetí hodiny
odpoledne. Když nadešel večer, protože bylo Parasceve (den příprav), totiž
vigilie slavné soboty Paschy, Josef z Arimatie, bohatý a vlivný člen velerady
odvážně požádal Pontského Piláta, aby mohl pohřbít Ježíše ve svém novém
hrobě, který dal vytesat do skály nedaleko Golgoty. Když dostal povolení,
koupil prostěradlo, sňal tělo Ježíše z kříže, zavinul jej do něho a uložil do
hrobu. Tak o tom podává zprávu evangelista Marek (Mk 15,42-46) a stejně i
ostatní Evangelisté. Od té chvíle Ježíš zůstal v hrobě až do svítání dne po
sobotě a Turínské plátno nám nabízí obraz, jak bylo jeho tělo položeno v
hrobce v onom čase, který byl chronologicky krátký (asi půldruhého dne), ale
byl nesmírný, nekonečný svou hodnotou a svým významem.
Bílá sobota je dnem ukrytí Boha, jak čteme v prastaré homilii: „Co se
přihodilo? Dnes je na zemi velké ticho, velké ticho a samota. Velké ticho,
protože Král spí.... Bůh je tělesně mrtev a sestoupil otřást říší zesnulých!“
Ve vyznání víry vyznáváme, že Ježíš Kristus byl ukřižován pod Pontským
Pilátem, zemřel a pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých

Drazí bratři a sestry, v naší době, zvláště po tom, co jsme prožili v
minulém století, se lidstvo stalo mimořádně citlivé na tajemství Bílé soboty.
Ukrytí Boha je součástí spirituality současného člověka, existenciálním
způsobem, téměř nevědomým, se projevuje jako prázdnota v srdci, která se
rozprostírá stále více. Na konci 19. století Nietzsche napsal: „Bůh je mrtev! A
my jsme ho zabili!“ Tento slavný výrok jak dobře vidíme je jakoby převzat
doslovně z křesťanské tradice, zvláště ho opakujeme při Křížové cestě, možná
bez toho, že bychom si byli plně vědomi toho, co říkáme.
Po dvou světových válkách, lágru a gulagu, po Hirošimě a Nagasaki se
naše doba stala o to větší měrou Bílou sobotou: temnota tohoto dne vyzývá
všechny, kteří si kladou otázky o životě, zvláštním způsobem vyzývá nás
věřící. Také my máme co do činění s touto temnotou.
A přesto má smrt Božího Syna, Ježíše z Nazaretu opačný význam, zcela
positivní, zdroj útěchy a naděje. V něm mi přichází na mysl skutečnost, že
Posvátné Turínské plátno se chová jako „fotografický dokument“ vybavený
„pozitivem“ i „negativem“. A vskutku je tomu tak: nejtemnější tajemství víry je
zároveň nejzářivějším znamením naděje, která nemá hranice. Bílá sobota je
„zemí nikoho“ mezi smrtí a vzkříšením, ale do této „země nikoho vstoupil
Jeden, Jediný“, který jí prošel se znameními svého utrpení pro člověka:
„Utrpení Krista, Utrpení člověka“. A Turínské plátno k nám hovoří právě o této
chvíli, vydává svědectví přesně o tomto okamžiku, jedinečném a
neopakovatelném v dějinách lidstva a vesmíru, v němž Bůh v Ježíši Kristu
sdílel nejen naše umírání, nýbrž i naše zůstávání ve smrti. Nejradikálnější
solidarita.
V onom „čase za časem“ Ježíš Kristus „sestoupil do pekel“. Co znamená
tento výrok? Chce říci, že Bůh, který se stal člověkem, dospěl až do bodu,
vstupu do krajního a absolutního osamění člověka, kam nedojde žádný paprsek
lásky, kde vládne naprostá opuštěnost bez jakéhokoliv slova útěchy: „peklo“.
Ježíš Kristus, zůstávaje ve smrti, překročil bránu této poslední samoty, aby vedl
i nás k jejímu překročení s ním. Všichni jsme někdy pocítili ten děsivý pocit
samoty a to, proč ze smrti máme větší strach je právě proto, že od dítěte máme
strach zůstat sami ve tmě a pouze přítomnost osoby, která nás miluje nám může
dodat odvahu.
Hle, právě toto se stalo na Bílou sobotu; v království smrti zazněl hlas
Boha. Je to nepředvídatelné vítězství, že Láska pronikla „do pekel“; také v
krajní temnotě největší lidské samoty můžeme naslouchat hlasu, který nás volá,
a najít ruku, která nás vezme a vyvádí ven. Lidská bytost žije díky skutečnosti,
že je milována a může milovat; a je-li také tento prostor smrti proniknut láskou,
pak tedy také tam dospěl život. V hodině krajní samoty nebudeme nikdy sami:
„Utrpení Krista, Utrpení člověka“.
Toto je tajemství Bílé soboty. Právě odtud, z temnoty smrti Božího Syna,
vytrysklo světlo nové naděje: světlo vzkříšení. A hle, zdá se mi, že když hledím
na toto posvátné plátno očima víry, lze zachytit něco z tohoto světla. Vskutku

Turínské plátno bylo uloženo v této hluboké temnotě, ale je po čase stejně
zářící a já si myslím, že pokud je tisíce a tisíce osob přicházejí uctít, - bez
ohledu na to, kolik z nich rozjímá přímo obrazy – je to proto, že v něm nevidí
pouze temnotu, nýbrž i světlo; ani ne tak porážku života a lásky, ale spíše
vítězství, vítězství života nad smrtí, lásky nad nenávistí; ano, vidí Ježíšovu
smrt, ale vytuší jeho zmrtvýchvstání. V lůně smrti tepe nyní život, protože tam
přebývá láska. Toto je moc Turínského plátna: z tváře tohoto „Muže bolesti“,
který na sobě nese utrpení, člověka každé doby a každého místa, také naše
utrpení, naše bolesti, těžkosti, hříchy, - „Utrpení Krista, utrpení člověka.“- z
této tváře vyzařuje slavnostní vznešenost, paradoxní svrchovanost. Tato tvář,
tyto ruce, nohy, toto celé tělo hovoří, ono samo je slovem, které můžeme
zaslechnout v tichu. Jak mluví Turínské plátno? Mluví krví a krev je život!
Turínské plátno je ikona psaná krví; krví bičovaného muže korunovaného trním
a probodeného na pravém boku. Obraz vtisknutý do Turínského plátna je
obrazem mrtvého, ale krev mluví o jeho životě. Každá stopa krve mluví o lásce
a životě. Zvláště ona rozsáhlá skvrna blízko boku, vzniklá krví a vodou, jež
hojně vytryskly z velké rány způsobené římským kopím, ona krev a voda mluví
o životě. Je jako pramen, který šumí v mlčení, a my jej můžeme slyšet v tichu
Bílé soboty.
Drazí přátelé, prosme stále Pána za jeho věrnou a milosrdnou lásku. Když
budeme opouštět toto svaté místo, mějme před zraky obraz Turínského plátna,
nesme v srdci toto slovo lásky a chvalme Pána životem naplněným vírou,
nadějí a láskou. Děkuji.

CO SE DOMA UPEČE
Bouzov:
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili jarního úklidu kolem kostela a
předvelikonočního úklidu v kostele a na faře. Při těchto pracech byly vyhrabány
travnaté plochy kolem kostela, zameteny chodníky, odstraněn mech narušující
zdivo z kostelní zídky. Kostel byl kompletně uklizen mokrou cestou a také na
faře v spodním patře byly umyty okna a vytřeny podlahy. Dále pak byly do
nově pořízené knihovny přeneseny knihy ze skříní z celé farní budovy. Jarního
úklidu se zúčastnilo 6 mužů, 6 žen a 2 děti, předvelikonočního pak 13 žen a 2
muži. Všem upřímné Pán Bůh zaplať!!!
Novinky z ostatních farností do uzávěrky nedorazily. Hledáme proto
dopisovatele, kteří by byli ochotni poslat vždy krátkou zprávu z dění ve farnosti.
Zprávičky můžete posílat na tuto adresu: farnost.bouzov@gmail.com
BAILIVA NĚMECKÉHO ŘÁDU
Vás srdečně zve u příležitosti svátku řádového patrona sv.
Jiří na slavnostní bohoslužbu:
v sobotu 21. 4. 2012 v 11:00 hod.
bazilika Nanebevzetí Panny Marie; sv. Hostýn
Ve dnech 20.-21.4. také proběhne formační setkání
familiářů a familiářů-kandidátů Německého řádu na sv.
Hostýně.

TRUMPETKA
Dětská mše svatá v měsíci dubnu se bude konat
v pátek 20. 4. 2012 v bouzovském kostele v 18:00 hodin.
Tábor
Přihlášky na letní stanový tábor u Protivanovského
mlýna, který se bude konat od neděle 1.7. do soboty 7.7.,
si můžete vyzvednou v předsíni bouzovského kostela a vyplněné odevzdat
nejpozději do poloviny května.
K ř ížo vá c es t a s d ět mi.
Přijďte do bouzovského kostela na Velký pátek v 17:30 hodin. Děti
připravili Křížovou cestu, kterou vás provedou společně se scholou.

FARNÍ POUTNÍK
Procházka po nedělnim obědě.
Do poslední chvilke sme nevěděle, kde tentokrát pudem. Všeci sme bele
zaneprázdněni jarnima pracema, protože nenadály pěkny počasi minolyho tédňa
vehnalo všecke ledi na svy zahrádke, kde každé zakládal záhonke, vehraboval
trávo a vekonával všecke te notny jarni práce. Naplánovanéch véletu máme hodně,
ale práce, kerá je notná, máme eště vic! A tak sme se proto tentokrát mosele vzdat
celodenniho véleto, než bodem mět podělany doma. Ani ož nevim, keho to
napadlo, že besme se muhle aspoň projit v nedělo po obědě - no a tak o teho
zustalo.
Farni pótnik se tentokrát vedal na pěši procházko po náměšťskym lese. Sraz
sme měle o „lesni správe“ v jedno hodino po poledňo. Po krátkym požehnáni
našeho Otca Norberta sme to vzale Vápenicó na Hrad, okolo zámecké hospode
směrem ke Spravedlonosti. Nádherny počasi nám přilo a mirné větyrek nás

provázel až k leso. Šle sme pořáď dál do kopca směrem na Hradecké dvorek, ale
pak sme ohle doprava k Lešči chatě, kde nás čekalo překvapeni. Pani starostka
domlovila s meslevcama, že si o nich ovařime k odpoledni siestě kávo. Belo to
moc prima zastaveni. Sedělo be se eště dyl, ale měle sme před sebó eště jedno
zastaveni - „Brózkovó skalo“. Málokdo věděl, kde to je. Nekeři „Tomáši“ nevěřele
a o to bele pak vic překvapeni, že takovy pěkny romanticky zákóti v lese je.
Odělale sme pár fotek na důkaz „Brózkové skale“ a vedale se na cesto zpátky.
Cestó sme viděle probózejici přírodo, ptáke cvrlikající nám k pochodo a spósto
rozreté zeme, jako důkaz, že máme v lese „černó“.
Tentokrát nás belo dvacet devět. Staršich, mladšich a e tech némenšich
v kočárko. Jak sme došle na Hrad, vzale sme to přes amfiteátr a Běledlo, kde sme
to procházko společnó modletbó zakončele.
E tentokrát to belo přijemně stráveny odpoledne!!

Zelený čtvrtek 5.4.: (památka poslední večeře Páně, adorace v "Getsemanské
zahradě")
mše sv. v 16:30 hod., bezprostředně navazuje adorace.
Velký pátek 6.4.: (den přísného postu, památka utrpení Krista na křížové cestě a
Jeho smrti na Golgotě) Není mše sv., Velkopáteční obřady v 16:30 hod.
Bílá sobota 7.4.: (Ukřižovaný leží mrtev uložen v hrobě)
možnost tiché modlitby, adorace u "Božího hrobu" podle rozpisu
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: sobota 7.4. mše sv. spojená s obřady od
18:00 hod. (matka všech liturgií, nejslavnostnější liturgie celého církevního roku,
Ukřižovaný porazil smrt a žije! Možnost znovuprožití svátosti křtu)
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8.4.: od 11:00 hod. mše sv. (ve mši sv. požehnání
velikonočních pokrmů - beránci, vajíčka ...)
Pondělí velikonočního oktávu 9.4.: od 16:30 hod. mše sv.

KALENDÁŘ

P. Metoděj - Pořad Bohoslužeb o velikonocích 2012
Bílá Lhota

Měrotín

Svátek Božího milosrdenství: Chudobín sobota 14.4.: mše sv. od 18:00 hod Luká
neděle 15.4.: mše sv. od 8:00 hod;
Pobožnost k Božímu milosrdenství od 15:00 hod. v Náměšti na Hané
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P. Norbert - Pořad Bohoslužeb o velikonocích 2012
Luká a Chudobín: Tento rok se ke slavení velikonoc spojí farnosti Luká a
Chudobín. Svaté Triduum proběhne v kostele v Chudobíně.
Květná neděle 1.4.: (svěcení jívových, palmových a jiných jarních ratolestí,
připomínka slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma)
Chudobín: sobota 31.3. od 17:30 hod příležitost ke sv. zpovědi, od 18:00 hod mše
sv. Neděle - Luká mše sv. v 8:00 hod.
18:00 hod křížová cesta Náměští

Náměšť na Hané:
Květná neděle 1.4.: (svěcení jívových, palmových a jiných jarních ratolestí,
připomínka slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma)
mše sv. v 10:00 hod. 18:00 křížová cesta Náměští
Zelený čtvrtek 5.4.: (památka poslední večeře Páně, adorace v "Getsemanské
zahradě")
mše sv. v 18:00 hod., bezprostředně navazuje adorace.
Velký pátek 6.4.: (den přísného postu, památka utrpení Krista na křížové cestě a
Jeho smrti na Golgotě)
pobožnost křížové cesty od 14:30 hod. v kostele
není mše sv., Velkopáteční obřady v 18:00 hod.
Bílá sobota 7.4.: (Ukřižovaný leží mrtev uložen v hrobě)
možnost tiché modlitby, adorace u "Božího hrobu" podle rozpisu (8 - 12 hod.; 14 17 hod.)
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: sobota 7.4. mše sv. spojená s obřady od
20:30 hod. (matka všech liturgií, nejslavnostnější liturgie celého církevního roku,
Ukřižovaný porazil smrt a žije! Možnost znovuprožití svátosti křtu)
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8.4.: od 10:00 hod. mše sv. (ve mši sv. požehnání
velikonočních pokrmů - beránci, vajíčka...)
Pondělí velikonočního oktávu 9.4.: od 10:00 hod. mše sv.
Svátek Božího milosrdenství: neděle 15.4.:
mše sv. od 10:00 hod; Pobožnost k Božímu milosrdenství od 15:00 hod.

