KALENDÁŘ:

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)

06.05.2012

Ročník XI.

číslo 98

(1x v měsíci)
(1x v měsíci)
(1x v měsíci)
(s nedělní platností)

I ukázal se div veliký na nebi:
žena oděná sluncem,
pod jejímiž nohama byl měsíc,
a na jejíž hlavě byla koruna dvanácti hvězd..
Zjevení Janovo 12,1

TR OC HA HUM ORU :
Býval to protistátní:
Po jednom chodníku jde kněz, po druhém předseda MNV, proti nim po ulici
muž. Prvně zahlédne předsedu a pozdraví: „ Čest práci“ a pak zahlédne kněze a
pozdraví: „ Pochválen buď Ježíš Kristus!“ Kněz je pobouřen jeho obojakostí a
zeptá se:
„Kdo stvořil svět?“
„Pán Bůh,“ odpoví muž a směrem k předsedovi dodá „ ale za vydatné pomoci
Sovětského svazu.“

Občasník Farní trouba vydává: Římskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německému řádu

783 25 Bouzov 7 farnost.bouzov@gmail.com http://farnostiot.webnode.cz/
(Neprodejné; jen pro vlastní potřebu; Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři)
Redakce tohoto čísla: P. Metoděj Hofman OT; P. Norbert Hnátek OT; Bc. L. Macek FamOT;
M. Foltasová; Mgr. Věra Faltýnková

Drazí bratři a sestry v Kristu,
Svatá Brigita měla jednou vidění, při kterém
viděla Matku Boží a Královnu nebes s
korunou nevýslovné ceny na hlavě. Její vlasy
měly nádherný lesk a velkou krásu a splývaly
na její ramena. Měla na sobě překrásný,
zlatem vyšívaný šat a plášť modrý jako
obloha. Brigita byla z tohoto vidění plná
štěstí a obdivu a bez hnutí nazírala její
postavu. Náhle se zjevil svatý Jan Křtitel a
řekl jí: „pozorně poslouchej, chci ti říct, co
tyto věci znamenají: Koruna znamená, že
svatá Panna je Královnou, Paní, Matkou
Krále a andělů. Rozpuštěné vlasy znamenají,
že je celá čistá a neposkvrněná Panna. Plášť
modrý jako nebe vypovídá, že odumřela
Relikviář, autor: Ivan Dubec
pozemským věcem. Její zlatý šat svědčí o její
horoucí lásce a lásce k Bohu a milosrdenství k lidem. Její korunu vytvořil její

Syn ze sedmi lilií a mezi tyto lilie vložil sedm drahokamů. První lilie je Mariina
pokora, druhá bázeň Boží, třetí poslušnost, čtvrtá trpělivost, pátá vytrvalost,
šestá vlídnost, jakou chová ke všem prosícím, sedmá je milosrdenství v každé
nouzi, neboť ať se lidé nacházejí v jakékoli těžkosti, budou zachráněni, jestliže
vzývají Marii z celého srdce.“
Brigita von Schweden, Himmliche Offenbarungen I, kap. 3

OKÉNKO DO NEBE – EDITH STEINOVÁ
Sv. Terezie Benedikta od Kříže, vlastním jménem Edith
Steinová, je patronkou pražského kláštera sester
karmelitek sv. Terezie, které působí v naší lukovské
farnosti. Kdo vlastně byla Edith Steinová?
Narodila se 12. října 1891 v židovské rodině ve
Wroclawi. Tam také ukončila střední školu a začala
studovat psychologii, germanistiku a dějiny. Po několika
semestrech změnila místo a odešla z Wroclawi do
Getyngu, aby tam mohla studovat filozofii u tvůrce
fenomenologie, Edmunda Husserla. Po ukončení školy a
získání doktorátu se stala jeho asistentkou. Do 30. roku svého života se
považovala za ateistku se silným sklonem k etickému idealismu. Dlouhé
hledání pravdy a úsilí osobně se rozhodnout pro Krista, kterého poznala díky
svým učitelům - Adolfovi Reinachovi a Maxovi Schelerovi – vyvrcholilo
1. ledna 1922 křtem v Katolické církvi. Víra prohloubila její svazky
s židovským národem a umocnila radost z vědomí, že „patří Kristu nejen
duchovně, ale i pokrevně.“
Od okamžiku křtu toužila vstoupit do Karmelu, aby se spojila s Pánem v
totálním zřeknutí se všeho, čím ji tak bohatě obdaroval, především vědeckou
prací, ke které měla predispozice. Všechno poznání podřídila „moudrosti
kříže“, aby v duchovní jednotě s Vykupitelem „pomáhala nést různorodé
utrpení lidí a aby přinášela zadostiučinění za křičící nespravedlnost ve světě“.
Říkala: „Nemůže nám pomoci lidská činnost, jen Kristovo utrpení. Mít na něm
účast je mou touhou.“
Do karmelitánského kláštera v Kolíně nad Rýnem vstoupila v říjnu 1933.
V Německu se tehdy dostával k moci národní socialismus a rostlo
pronásledování Židů. Karmelitánky, které byly ohrožené její přítomností a
chtěly zachránit klášter i ji, poslaly sestru Terezii Benediktu od Kříže /to bylo
její řeholní jméno/ do svého filiálního kláštera v Holandsku, které ještě nebylo
okupované Hitlerem. V srpnu 1942 ji zatkli a poslali do holandských sběrných
táborů, odkud ji deportovali do koncentračního tábora Osvětim-Březinka spolu

s její rodnou sestrou Rozálií. Ocitla se ve společnosti lidí, které milovala a s
nimi 9. nebo 10. srpna 1942 zahynula.
Papež, Jan Pavel II, v den její beatifikace 1. května 1987 mimo jiné řekl:
„Obětovala se za spásu svého národa, své Církve, celého světa, jako smírná
oběť za skutečný mír. Ona sama mír nezakusila, kromě toho, který spočíval v
hloubi jejího srdce, jenž spočíval na důvěře k Bohu. Hle skláníme se před
svědectvím života a smrti člověka, který v sobě nese jakousi dramatickou
syntézu našeho století. Syntézu dějin poznačených hlubokými ranami (…).
Syntézu pravdy o člověku, o duši nepokojné a neuspokojené, „dokud nespočine
v Bohu“.
Ateistka, hledající pravdu, katolička, připravená na každou oběť, jen aby
zachránila „svůj lid“ a zapojila se do díla „Vykupitele člověka“, filozofka, která
perem evangelizuje současnou kulturu a nabízí jí dialog se spiritualitou,
přičemž čerpá světlo z Božské Pravdy Zjevení. Jedna z největších žen své doby
– věrná povolání své ženské důstojnosti. Jako karmelitánka se stává mistryní
duchovního života a jako taková je jistě novou kandidátkou na učitelku Církve.
Je „Beránkovou snoubenkou“ – jak se nazvala v den řeholních slibů – a
osvětimskou mučednicí aktivní v boji se silami zla. A nakonec je spolu s
Kristem velikonočním znakem vítězství a velkého smíření lidstva, je „darem,
výzvou a příslibem pro naši dobu.“
Věra Faltýnková
CO SE DOMA UPEČE
Má jo v é p o b o žn o s ti :
Chudobín: každé pondělí po mši svaté cca. 17:15 hod
Luká: každý pátek od 17:30 hod
Vojtěchov: od 19:00 hod. každý den, kromě pátku
Náměšť na Hané: každý všední den Po - Pá od 18:30 hod
Nasobůrky: středa a pátek od 18:30 hod
Hrabí: středa, pátek, neděle vždy v 18,00 hod.
Mladeč: kontaktní osoba p. Dana Kršková
Bouzov: každý den v 19:00 hod (v pondělí a ve středu po mši svaté)
Hvozdečko: úterý a čtvrtek od 19:00 hod
Olečnice: každý den od 19:00 hod

V tomto týdnu k nám dorazily ještě výsledky tříkrálové sbírky ze dvou obcí
našich farností:
Veselíčko 1550,-Kč
Vojtěchov 3310,- Kč

Svatý Hostýn – ohlédnutí
Dne 21.4.2012 proběhla na Svatém Hostýně pouť familiářů a familiářůkandidátů u příležitosti svátku řádového patrona svatého Jiří. V dopoledních
hodinách byla odsloužena mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Na
tomto místě patří vyslovit upřímné Pán Bůh zaplať bratrům jezuitům za
umožnění odsloužení mše svaté a za velmi milé přijetí a pohoštění na faře.
Dopoledne se ještě familiáři pomodlili společně křížovou cestu.
Fotogalerii lze shlédnout na www.nemeckyrad.cz
Blahopřání
Z farností k nám dorazily prosby o vyjádření blahopřání Otci Metodějovi a
Otci Norbertovi. Za všechny farnosti ze srdce přejeme našim duchovním
Otcům, kteří v tomto měsíci oslaví svoje narozeniny hodně zdraví, síly a
Božího požehnání k tak nelehké službě ke které si je Pán vyvolil. Ať jim Pán
žehná a zahrne je svými milostmi!! Ze srdce přejí vaši farníci.
ŘÁ D A Š L EC HT A
Řád Panny Marie od německého domu v Jeruzalémě
je historicky spjat se šlechtou. Některým, to někdy až
nemístně imponuje. Jiným připadá nemoderní a snobské.
Je však řád skutečně elitním spolkem? Nelze opomenout,
že hybnou silou řádu v minulosti byla evropská šlechta. Je
však nutné vědět, že šlo o šlechtu katolickou, která svůj
vztah ke Kristu a jeho Církvi vyjádřila činem, tedy
vstupem do řádu či darování prostředků na jeho aktivity.
V zásadě byly dvě: boj s pohanstvím a pomoc bližnímu v
nouzi. Co však dnes s tímto dědictvím? Máme se kochat a vzpomínat na zašlou
slávu u starých portrétů? Nikoliv, je však nutné vrátit se k pojmu „šlechtictví“ a
oprášit jej od různých historických i současných mýtů. Kdo je to tedy šlechtic?
Je to snad současný bohatý podnikatel, který si hýčká své ego inklinací k
vznešenosti, byť v byznysu je nemilosrdný tyran, splývajíc vždy s proudem
doby a její pokřivené novopohanské morálky? Je to snad rytíř z Nemanic, který
touží po řádových insigniích, by uchlácholil svůj komplex ze společenského
neúspěchu? Tohle jsou směšné karikatury jinak velmi vznešené věci. Šlechta či
šlechtictví je odvozeno od mravní šlechetnosti. Nejde ani o majetek, ani o
prastarou rodinnou tradici či nějaké lepší geny. Už ve středověku, kdy byla
šlechta hybnou silou politiky a státu, se vedl spor, kdo je tím šlechetným a jestli
k tomuto společenskému statutu stačí původ a majetek. Arcibiskup pražský Jan
z Jenštejna (1350 až 1400), znal šlechtu dobře. Byl totiž jedním z nich, přičemž
užíval života tím nejrozmanitějším způsobem své doby, jakožto oblíbenec krále
Václava IV. Jenže pak se obrátil a katolickou nauku vzal vážně a naplno. V tu
ránu ztratil přízeň krále pijana a jeho spolustolovníků. Po tvrdém střetu mezi

duchem světa a duchem Kristovým si zlost a nenávist jeho bývalí aristokratičtí
přátelé vybili na generálním vikáři Janu Nepomuckém. Jan z Jenštejna napsal o
tomto tématu i traktát (O pravém šlechtictví), kde vede zásadní polemiku o
pojetí šlechtictví jakožto genetické, rodové, mocenské vyvolenosti a
nadřazenosti. Kdo si myslí, že je moderní šlechtou, neb vidlemi přehazuje
miliony je pomýlený, neb zřejmě bude jen nejbohatší mrtvolou na hřbitově.
Byli vaši předkové knížaty či hrabaty či dokonce řádovou šlechtou? Nechte si
to vytesat na náhrobní kámen, protože tohle byl jejich život, vy ovšem máte ten
svůj. Nikdo není šlechtou, nebere-li smrtelně vážně katolickou víru a skrze
svátosti a osobní zbožnost nerozvíjí vlité božské ctnosti víry, naděje a lásky a
každý den neusiluje o čtyři základní ctnosti.
Moudrost (prudentia – opatrnost, obezřetnost, rozumnost), kterou
poznáváme jak v každé situaci jednat tak, by to bylo Bohu milé.
Spravedlnost (iustitia), kterou člověk usiluje o to, dát každému co mu
náleží a čemu jsme povinni (např. spravedlivou mzdu)
Mírnost (temperantia – střídmost, umírněnost), kterou krotíme všechny
smyslné a hříšné náklonnosti a věcí dovolených užíváme s mírou.
Statečnost (fortitudo – odvaha), kdy konáme dobré, byť jsou nám kladeny
překážky a všichni kolem nás považují za blázny a katolické fanatiky, přičemž
raději vše trpíme, abychom uchránili vlastní duši od hříchu.
Šlechtic je tedy ten, kdo usiluje o svatost. V tomto úmyslu mu má také
pomoci Řád Panny Marie od německého domu v Jeruzalémě, neb by měl vést z
ne-řádu zpět k Božímu řádu věcí. Važme si tedy šlechty a inspirujme se.
Například životem bl. Karla z rodu Habsburků, jeho ženy Zity z rodu BourbonParma, sv. Alžběty Uherské, sv. Ignáce z Loyoly, sv. Tomáše Akvinského a
dalších aristokratů ducha a spolustolovníků Krista Krále. To je naše šlechta.
Šlechta, která pochopila, v čem tkví podstata ušlechtilosti a realizovala ji ve
svém životě. Jinak si užijte života vezdejšího plnými doušky. Vidlemi
přehazujete aktiva, katolickou nauku obcházejte s výmluvou, že nevědomost
hříchu nečiní. Lidmi pohrdejte, neb byznys je byznys, vždyť jde o „lidské
zdroje“ a s nebeským královstvím se rozlučte. Tituly si už nyní dejte tesat.
David Hibsch
FARNÍ POUTNÍK
ü V úterý 8.5. 2012, v den památky Panny Marie Prostřednice všech
milostí vyrazíme autobusem na sv. Hostýn a do Arcibiskupských
vinných sklepů v Kroměříži.
ü V sobotu 16.6. 2012 proběhne pěší pouť z Náměště ke sv. Antonínu do
Krakovce.

TRUMPETKA
Milé děti, mládeži i dospěláci, dětská mše svatá v
bouzovském kostele bude v pátek 22. června v 18:00
hodin. Po skončení mše se přesuneme na farní zahradu a
opečeme si špekáčky.
Chtěla bych pozvat všechny děti z farnosti,
táborníky, kteří s námi letos jedou na tábor a jejich
rodiče. Během opíkačky proběhne informační setkání rodičů s organizátory
tábora, kde bude možno předat zbývající doklady a zaplatit táborový pobyt
částkou 1.100,- Kč na dítě.
Rozloučení se školním rokem a přivítání prázdnin proběhne o týden dřív,
než bývá obvyklé, protože hned první prázdninový víkend nám začíná táborové
dobrodružství.
TÁBOR BUDE….

Jelikož se termín tábora blíží, začínáme v neděli 1. července po obědě,
vyzývám všechny opozdilce k doručení přihlášek na tábor! Jsou poslední volná
místa a po zaplnění 24 míst nebude možné dítě na tábor přihlásit.
Přihlášky řádně vyplněné co nejdříve osobně odevzdejte nebo poštou
zašlete na adresu: Marcela Foltasová, Bouzov 70, 783 25. Potvrzení lékaře bude
stačit, když odevzdáte na setkání rodičů po dětské mši v pátek 22.6.

KALENDÁŘ
· V sobotu 12.5. 2012 proběhne ve Slatinicích žehnání pramenů (od
10:00 hod).
· V neděli 13.5. 2012 od 10:00 hod v kostele sv. Kunhuty v Náměšti
bude společné PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ dětí z farností Luká a
Náměšť na Hané.
· V sobotu 19.5. 2012 nás (hrad a farnost Bouzov) navštíví familiáři
Německého řádu z Rakouska.
· V neděli 20.5. 2012 v 10:30 bude na Bouzově sloužena mše svatá za
velmistra Řádu německých rytířů arcivévodu Evžena, obnovitele Hradu
Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.
· V sobotu 26.5 2012 proběhne FARNÍ DEN na farní zahradě v Náměšti.
· V neděli 3.6. 2012 slavíme v Náměšti HODE - Slavnost Nejsvětější
Trojice se slavným průvodem k zámecké kapli, kde proběhne nedělní
mše svatá ze Slavnosti.
· V pátek 22. června v 18:00 hodin bude dětská mše svatá v bouzovském
kostele. Po skončení mše se přesuneme na farní zahradu a opečeme si

·
·

špekáčky. Srdečně zveme všechny děti z farnosti, táborníky, kteří s
námi letos jedou na tábor a jejich rodiče.
V sobotu 8.9. 2012 proběhne Ministrantské pouť na Velehradě. Hlásit
se můžete u svého pana faráře.
Došlo ke změně času pravidelných bohoslužeb pro letní období
v Loučanech a v Náměšti – viz. poslední list.

DNE 27.5. SLAVÍME SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
V Pátek 18.5. bychom se tedy měli začít
modlit novénu k Duchu svatému.
Co je to novéna? Novéna je forma 9-ti denní
modlitby, která by se měla každý den skládat
minimálně z těchto tří částí:
1. četba (úryvek z Bible nebo jiný text)
2. rozjímání
3. modlitba
Novénu k Duchu svatému se velmi doporučuje
modlit v případech závažných rozhodnutí nebo pro
obnovu či vzkříšení vnitřního života. V tradici církve se novéna k Duchu
svatému také modlila před přijetím svátosti biřmování (obdobně jako
apoštolové setrvávali na modlitbách před sesláním Ducha svatého).
Modlitby:
Hymnus Veni Creator Spiritus (kancionál č.423)
Sekvence Veni Sancte Spiritus (kancionál č.422)
Vzývání Ducha svatého
Přijď, Duchu svatý,
naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země.
Modleme se:
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej,
ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a
správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

