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Do korun jabloní v rozpuku pohlížeje
zas cukrem hrdliček zřím blankyt zjitřený,
pupenec každý křížem vzňat se skvěje
a dole pod stromy jde Šimon z Kyreny.
Krajina oranic pro zastavení páté
kříž bělajících cest na bedra bere si,
fialky prorážejí loňské listí sváté
a skřivan, hlíny hrst, otřásá nebesy.
Sníh čistě bělostný dal roušku Veronice,
i třtina sloužila, i žluč a houba s ní,
pod kříže ramena, propastí souřadnice,
člověče, přiklekaje neznáš váhání.
Jan Zahradníček: Zastavení páté
(ze sbírky Pozdravení slunci, 1937)

Vcházíme do postní doby
Popeleční středa je dnem vstupu do postní doby, doby pokání. V dnešní době
se toto slovo moc nenosí. Možná je příliš spojeno právě se „sypáním si popela na
hlavu“, tedy ponižováním sebe sama.
Mezi pokáním a ponižováním je však propastný rozdíl. Dělítkem je pravdivý
postoj ke skutečnosti. Člověk, který se ponižuje, ze sebe dělá něco méně, než ve
skutečnosti je – prohlašuje se za nepatrného, zbytečného, neužitečného, ač
takový není – přinejmenším ne v takové míře, kterou dává najevo. Nebo si to
alespoň o sobě nemyslí. Někdy se tomu říká „hrbatá pokora“, byť to s pokorou
má sotva co společného.
Ten, kdo činí pokání, si je vědom své vlastní nedostatečnosti, ovšem
nezapomíná přitom na svou vlastní hodnotu a na svou důstojnost. Konám-li
pokání, přiznávám, že jsem se dopustil něčeho zlého, a jako plnohodnotný člověk
jsem připraven nést odpovědnost.
Pokání je výrazem pravdivého postoje k sobě samému, k druhým lidem i
k Bohu. Pokání je uvědoměním si vlastních chyb a vůlí napravit je. A právě to je
smyslem postní doby – ne sebezápor pro sebezápor, ne příležitost k hrdinským
výkonům, ba ani redukční dieta.
Ještě jedno využití popel má – dají se s ním hnojit zahrádky. Právě v těchto
dnech, na prahu jara, v postní době to pro nás může být výzvou: zapracujme na
sobě, pečujme o svůj život, aby z nás – či v nás – mohlo něco pěkného vyrůst.

Bohoslužby na začátku března
Na středu 5. března připadá Popeleční středa, začátek postní doby. Mše svaté
s udílením popelce budou v 17.00 ve farním kostele sv. Prokopa a v 18.00
v klášterním kostele sv. Václava.
V sobotu 8. března oslavíme slavnost sv. Jana z Boha, zakladatele řádu
Milosrdných bratří. V 18.00 bude mše svatá v klášterním kostele.
V neděli 30. března se v 18.00 koná Večer chval ve farním kostele.

Křížové cesty v postní době
Jak je zvykem, budeme se v postní době scházet k pobožnostem křížové
cesty. Můžete se připojit ve farním i v klášterním kostele. Ve farním kostele se
ke křížovým cestám budeme scházet ve středu a v pátek půl hodiny před večerní
mší, tzn. ve středu v 16.30 a v pátek v 17.30.
Krom toho vás ke křížové cestě pozveme také v neděli, a to v 17.00. Po ní
bude následovat beseda na faře; sejdeme se v neděli 9., 16. a 23. března. Hovořit
budeme o iniciačních svátostech – křtu, biřmování a eucharistii.
Na nástěnce ve farním kostele najdete rozpis křížových cest. Budeme rádi,
když se jednotlivých termínů krom dětí z výuky náboženství ujmou také
nejrůznější společenství, hnutí nebo rodiny.
Také v klášterním kostele se můžete připojit ke křížové cestě. Příležitost
budete mít vždy v pondělí: v 17.00 začne modlitba růžence, v 17.30 naváže
křížová cesta.
Na neděli 6. dubna plánujeme výpravu pro všechny zájemce z řad farnosti;
naším cílem bude Kalvárie nad Jaroměřicemi u Jevíčka. Součástí výpravy bude
modlitba křížové cesty. Odjíždět budeme z Letovic autobusem ve 13 hod., část
cesty z Cetkovic (cca 7–8 km) půjdeme pěšky. Zpátky chceme přijet autobusem
do Letovic krátce před 18. hodinou.

Obřady Velikonočního tridua
Předběžně počítáme s tímto harmonogramem bohoslužeb (změna vyhrazena):
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota – bdění
Vigilie
Neděle
Zmrtvýchvstání
Velikonoční pondělí
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Rozhraní
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Pastorační rada farnosti Letovice
Ve středu 12. února se na faře v Letovicích sešla nová Pastorační rada farnosti
Letovice. Tvoří ji pět členů volených a pět jmenovaných. Noví členové rady
složili slib a rozdělili si jednotlivé úkoly, jimž chtějí zvláště věnovat pozornost:
Boček František
Buš Jiří
Fadrná Andrea
Gabaríková Zdeňka
Hoder Martin
Hönig Vít
Kocina Bohumil
Michalicová Alena
Prudilová Zdenka
Přichystal Jiří

klášterní společenství, senioři, technické záležitosti
mládež, hudebníci, ministranti, večer chval, farní tábor
katecheté, výuka náboženství, mládež, křížové cesty
rodiny, farní kavárna, skauti
katecheté, výuka náboženství, lektoři, farní den,
technické záležitosti; kontakt na ekonomickou radu
senioři, úklid farního kostela, ekumena
klášterní společenství, senioři
mládež, biřmovanci, hnutí, spolky ve farnosti, májové
pobožnosti, duchovní obnovy
hnutí, spolky ve farnosti, křížové cesty
rodiny, hudebníci, ministranti, večer chval, sport, farní
olympiáda

To, že v naší farnosti funguje Pastorační rada, samozřejmě neznamená, že by
ostatní farníci byli „odsunuti na druhou kolej“! Naopak, budeme velmi vděční za
vaši ochotu přispět jakkoli k životu farního společenství. Smyslem takto
rozdělených kompetencí je, abyste se mohli s jednotlivými podněty obracet na
konkrétního člověka.

Jak pokračuje oprava fary na Rozhraní?
Chceme vás informovat o dalším vývoji situace rekonstrukce a budování
centra Emauzy – místa pro setkávání na Rozhraní. Vzhledem k tomu, že dotace
z MAS Svitava je vázána na dokončení přízemí budovy do konce srpna, práce na
faře na Rozhraní jsou v plném proudu.
Ve všech místnostech byla otlučena zvětralá omítka, začalo se s výměnou
oken, dokončuje se nové vedení elektřiny. Dále budeme pokračovat přípravou
pro nové dveře a okna, tedy usazováním překladů. A již také začínáme pracovat
na nových omítkách.
Jak víte, mnoho prací si děláme sami, takže v současné době vlastně každou
sobotu dopoledne jezdíme na Rozhraní. Kdo můžete a chcete se přidat, nebo kdo
máte někdy i ve všední dny čas dělat například přidavače zedníkům, budete
vítáni.

Pastorační asistent
Jak jste již zcela jistě zpozorovali, od listopadu je v našich farnostech
ustanoven jako pastorační asistent Zdeněk Drštka. Zdeněk se připravuje na
kněžství, a dá-li Bůh, měl by letos přijmout jáhenské svěcení. Protože studium
teologie dokončil s předstihem, byl poslán do terénu, aby získal více z praxe.
Mnozí jste si všimli, že začal čile přispívat svými články na farní web, do
zpravodaje farního i městského. Pomáhá s vyučováním náboženství, připravuje si
programy pro mládež, jako akolyta přináší svaté přijímání nemocným, pravidelně
chodí navštěvovat nemocné do kláštera. Jezdíme spolu na brigády na Rozhraní,
kněžská a katechetická setkání, pomáhá s dalšími věcmi v kanceláři fary i jinde.
Také si pro nás v adventní době připravil několik zamyšlení o II. vatikánském
koncilu a nyní v době postní se můžeme těšit na jeho povídání o iniciačních
svátostech. Mnozí si také rádi pochutnáte na jeho dobré kávě.  Děkuji, že jste
Zdeňka mezi sebe přijali a pamatujete na něj nejen v modlitbě.

Nová elektroinstalace ve věži kostela
Možná vám přijde, že to není tak dávno, kdy náš farní kostel sv. Prokopa
prošel novou úpravou elektrické instalace. Ale nějak se zapomnělo na věž…
A když už se začínala rozpadat ovládací skříň na zvonění, náš farní elektrikář
Jaroslav Janča už to nevydržel a připomenul žalostný stav nejen této skříně, ale i
celého zastaralého vedení.
A tak byla koncem loňského roku provedena kompletní výměna veškerého
elektrického vedení ve věži. Výsledná cena těchto prací byla 38 991 Kč. Děkuji
všem, kteří se na těchto pracích podíleli, a vám všem, kteří jste ve sbírkách
přispěli na tuto výměnu.

aNDěL pro LDN
Občanské sdružení PaLetA (Paleta Letovických Aktivit) pořádá soutěž pro
jednotlivce, kolektivy, rodiny, školy, zkrátka všechny, kteří mají chuť udělat
něco dobrého a smysluplného pro ostatní.
Pomozte vyzdobit pokoje nemocných v Léčebně dlouhodobě nemocných
v Letovicích obrázkem anděla. Zapojte fantazii a pokuste se vytvořit anděla co
nejoriginálnějšího za použití rozličných technik. Svá díla o rozměru A3
odevzdejte nejpozději 20. dubna na vrátnici LDN Letovice společně se jménem,
věkem a kontaktem na autora.
Ze všech odevzdaných děl pak odborná porota vybere tři nejzdařilejší.
Všechny obrázky pak budou k zhlédnutí v rámci festivalu BiGy Fest dne 3. 5.
v prostorách letovického zámku a poté zarámovány a odevzdány přímo do LDN
Letovice. Dvanáct nejlepších bude zveřejněno v kalendáři na rok 2015.

