ZVEME VÁS NA POUŤ
DO SLOUPU, KŘTIN A VRANOVA U BRNA
VE ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ 2011
Program:
Sloup: Svátost smíření a mše svatá
Křtiny: Mše svatá, pobožnost za rodiny, oběd – nutno nahlásit při přihlašování
Vranov: Litanie, Svátostné požehnání, modlitba za církev a vlast
Odjezd bude v 6,30 z Pražské, Albína Krejčího, Tylexu a 6,45 z náměstí.
Návrat kolem 17,00 hodin. Cena 150 Kč.
═══════════════════════════════════════

V sobotu 10. září 2011 vás srdečně zve
Společenství cyrilometodějských poutníků
na 8. smírnou pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka,
zavražděného 11. září 2004.
Program:
8.00 – modlitba na hrobě P. Kubíčka na hřbitově v Kunštátě
8,15 – pěší pouť do Sloupu k P. Marii Bolestné (cca 20 km) naplněná modlitbou
růžence, zpěvem, korunkou k Božímu milosrdenství, možností přijmout sv. smíření
17,00 – smírná mše svatá v kostele P. Marie Bolestné ve Sloupu, to vše na smír za
vraždy kněží v naší vlasti; neúctu ke kněžskému stavu; nepoctivost našeho
křesťanského života. Mši svatou slouží Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.
Autobus zpět ze Sloupu do Kunštátu zajištěn.
═══════════════════════════════════════

• V neděli 11. září v 9,30 během farní kavárny se můžeme setkat s katechety a
rodiči, abychom domluvili termíny vyučování náboženství i mše pro děti.
• Ve středu 14. září v 17,00 můžeme jet na pouť do kostela Povýšení svatého
kříže v Rozhrání, kam jsou pozváni kněží a kaplani zde dříve působící.
• Začátkem adventu od 3. do 8. 12. se chystá obnova Lidových misií. Připravme
se modlitbou za sebe i za kněze redemptoristy P. Jiřího a P. Tomáše.
═══════════════════════════════════════
MODLITBA ZA FARNOST
Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství.
Dej nám, ať se máme rádi,
ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění.
Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, podrž kolísající,
probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné.
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti,
tvé zachraňující lásky.
Amen!
────────────────────────────────────
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Křest je velký Boží dar
Bratři a sestry,
přestože prožíváme mnoho různých událostí a dostáváme stále nové podněty,
letošní rok si můžeme znovu a znovu vychutnávat to největší obdarování našeho
života – ponoření do života Ježíše Krista ve svátosti křtu.
K tomu, abychom všichni více zakoušeli radost z vyvolení,
přijetí Bohem a pozdvižení do stavu Božích dětí, abychom žili den
ze dne své obrácení, nově smýšleli a žili v duchu evangelia,
abychom ve společenství církve přecházeli z otroctví hříchu do
2011
království Božího, k tomu žehnají
ROK KŘTU
kněží Jan, Stanislav, Alois i jáhen František.
═══════════════════════════════════════
s. 1 .......... Významné dny ve farnosti
s. 3 ……. Světové dny mládeže
s. 2 .......... Vzpomínky na tábor
s. 4 ……. Pozvání na poutě
s. 2 .......... Křesťan není cizinec
s. 4 ……. Krátké oznámení
═══════════════════════════════════════

Významné dny naší farnosti proběhly za přítomnosti vzácných hostů
V neděli 19. června proběhl v areálu fary v pořadí druhý farní den. Setkání, při
kterém se mohou farníci setkat mimo bohoslužby, popovídat si, pobavit se, lépe se
poznat. Na celé odpoledne byl připravený program, ve kterém jsme si mohli užít
divadlo, hudební vystoupení, hry pro děti včetně skákacího hradu, bylo připraveno
pohoštění. V klášterním kostele proběhl skvěle obsazený koncert duchovní hudby.
Píši o odpoledni, farní den však začal už v deset hodin dopoledne mší svatou.
Jejím hlavním celebrantem i hostem celého farního dne byl náš bývalý kaplan
P. Karel Satoria. Jak sám řekl, vrátil se po velkém okruhu, který v posledních
dvaceti letech vykonal, aby se s námi jako poutník podělil o to, co během této doby
poznal. Text jeho kázání i dalších promluv během mše svaté je k dispozici na
internetových stránkách farnosti, snad se podaří zpracovat i výběr myšlenek z
odpolední promluvy na farním dvoře.
Zvláštní důraz klade otec Karel na prožívání přítomného okamžiku, zdánlivě
banální záležitost, jejíž nedodržování nám však přináší škodu nejen v duchovní
oblasti, ale také v oblasti duševní s následky ve vztazích k našemu okolí. „Když
okopáváš salát, mysli na to, abys dobře okopal salát, to je v tomto konkrétním
okamžiku tvoje modlitba i služba bližním“. Možná trochu upravená, ale důležitá
věta, kterou se otec Karel naučil za svého pobytu v klášteře. Výstižná slova pronesl
také k farnímu dni: farnost je místní církví a církví Bůh miluje svět. Spojením
těchto dvou výroků logicky vyplývá, že vyzařování a praktické projevy milování
světa je na nás, na farnících. Sílu k tomu pak čerpáme společným slavením
eucharistie, ale také dalšími způsoby posilování společenství, třeba na farním dnu.

O dva týdny později, v neděli 3. července, jsme oslavili pouť ke svatému
Prokopu, patronu naší farnosti. Chrámový sbor, podpořený orchestrem, uvedl
Liturgickou mši Zdeňka Pololáníka, který se jejího přednesení i celé slavnosti
zúčastnil i s manželkou. Další díla zazpíval letovický Komorní sbor Carpe diem.
Hlavním celebrantem mše svaté byl tentokrát další náš bývalý kaplan P. Michael
Martinek. O tom je známo, že v době, kdy byl bohoslovcem a mladým knězem,
skládal písničky s duchovní tematikou, zpívané většinou za doprovodu kytary. Za
svého působení v Letovicích také založil scholu „Kůrovec“, která se u příležitosti
pouti a návštěvy P. Martinka opět dala dohromady a zahrála a zazpívala několik
jeho písní. Otec Michael ve svém kázání uvedl, co mu mimo jiné dalo do života
jeho působení v Letovicích: je to úcta ke svatému Prokopovi. Dodnes koná
každoročně počátkem července pouť na Sázavu, kde si nejvíce uvědomuje přínos
svatého Prokopa ve třech oblastech: vzdělanost, milosrdenství a boj proti zlu.
Děkuji všem hostům za jejich návštěvu, a, dá – li Pán, příště se zase sejdeme s
dalšími milými lidmi, kteří mají nějaký vztah k naší farnosti.
Martin Hoder
═══════════════════════════════════════

Vzpomínky na tábor
Letos se poprvé v naší farnosti konal dětský farní tábor.
Organizace se statečně chopila skupina mladých z našeho
spolča. Přes všechna úskalí, která k přípravám tábora patří,
jsme v neděli 3. 7. 2011 vyjeli vstříc dobrodružství na faru v
Oleksovicích. Děti čekala náročná cesta od stvoření světa až po
příchod do Země zaslíbené. Jako Izraelský národ statečně
překonávali náročné překážky a úkoly, které jsme my vedoucí připravili. Na závěr
je čekal slavnostní vstup do Země zaslíbené a sladká odměna.
Myslím si, že se letošní tábor povedl, a pokud bude dostatek sil a nadšení,
můžeme se těšit na další!
Jana Bušová
P.S. V zářijovém Letovickém zpravodaji si také můžete přečíst pěkné vzpomínání
na farní tábor od Lidušky a na farním webu se snad již brzy objeví nějaké ty fotky.
═══════════════════════════════════════

Křesťan není cizinec – aneb ohlédnutí za poutníky z Fulneku
„Křesťan není nikde cizincem“, sdělil mi jednou při debatě boskovický pan
děkan. „Všude, kam se odstěhuješ, kam jedeš, všude narazíš na křesťany. A co víc,
když zajdeš do katolického kostela, i když nerozumíš jejich řeči, hned víš, která
část mše svaté zrovna probíhá. A to je na tom to úžasné, že nikde nejsme cizinci“.
Vzpomněla jsem si na tento rozhovor letos koncem července při setkání
s poutníky z Fulneku, kteří už potřetí putovali k Božímu milosrdenství do
Slavkovic. Všude, kam přišli, dostalo se jim vřelého přijetí. Jenom v naší farnosti
jsme byli schopni ubytovat jednou tak velký počet poutníků, než kolik jich přišlo.
Takový byl zájem o setkání s poutníky.

Pouto vzájemné víry jsme cítili velice silně za dob totality. Jezdili jsme na tajné
křesťanské akce z celé republiky a člověk věděl, že v tomhle městě bydlí ten a v
tamtom támhleten. Byl to pocit svornosti a jednoty. Tento pocit jakoby se vracel s
obnovou poutnictví. Najednou o sobě víme. Víme, že katolíci v Letovicích i ve
Fulneku prožívají stejné radosti i bolesti v mezilidských vztazích, ve farnosti,
zkrátka, že je to vlastně všude stejné. Je to povzbuzující, ne zdrcující, jak by se
někomu mohlo zdát. Můžeme se podobnou zkušeností obohatit a vzít si poučení.
Nezapomeňte podívat i na stránky Fulnecké farnosti. Jsou na ní i fotografie z
minulých poutí a z minulých noclehů v Letovicích, které doufáme, že už navždy
budou patřit minulosti.
Takže díky Vám všem, kteří jste nabídli svoje domovy, svůj čas, svou energii a
byli jste ochotni poutníky ubytovat. Omlouvám se, že se nedostalo na všechny.
Věřte, že rozhodnout, které rodiny vybrat a které odmítnout, byl nejtěžší úkol
koordinátora pouti, jak letovského, tak fulneckého.
Každopádně je krásné a povzbuzující, že se v naší farnosti najde takové
množství lidí, kteří nabízejí pomoc, když je potřeba a jsou ochotni vzdát se svého
pohodlí pro úplně cizí lidi. Ještě jednou díky Vám všem, protože:
"Není důležité, zda přímo pomáháme, důležitější je, mít srdce k pomoci připravené ".
Hana Bočková
═══════════════════════════════════════

Světové dny mládeže 16. – 21. srpna 2011 Madrid
„Buďte pevni ve víře, v Kristu zapusťte kořeny!“
Toto heslo zvolil Benedikt XVI. pro 26. světové dny
mládeže v této době, kdy spousta (nejen mladých) lidí neví,
čemu vlastně věří. A s tímto heslem pozval mladé z celého
světa do Madridu, aby si to přišli ujasnit. A jelikož mladí toto
pozvání přijali, tak hlavní město Španělska na několik dní
zaplavily asi 2 miliony poutníků. V ulicích se objevily vlajky
všech států světa, madridské metro se otřásalo skandováním
národních pokřiků a zpíváním písní, všude bylo veselo a
vládla družná a přátelská atmosféra, kde nebyl vůbec žádný
problém najít nové známé a kde jazyková bariéra nehrála žádnou roli.
Tato všeobecná euforie ale nebyla všechno. Organizátoři připomínali i další
možnosti využití času, v souladu s heslem setkání: zamyslet se nad svým životem a
povoláním, přečíst si katechismus, který každý poutník dostal darem od papeže,
zajít ke zpovědi, nebo strávit chvíli modlitbou v některém z madridských kostelů.
My, poutníci z Letovic vás můžeme ujistit, že jsme na naši farnost ve svých
modlitbách pamatovali. A věříme, že to dříve nebo později přinese svoje plody!
Jakub Gabarík
P.S. Zkusíme také připravit nějakou prezentaci, abychom vám všem mohli
povyprávět o tomto krásném setkání, které jsme mohli prožít i díky vaší podpoře.

