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Velikonoce 2013

Vešel jsi do domu celníka,
nad kterým se všichni pohoršovali.

Zavolal jsi k sobě děti,
které všichni odháněli.

Pochválil jsi vdovu,
která vhodila do pokladnice vše,

co měla, i když si jí druzí nevšimli.
Odpustil jsi Petrovi,

když si sám nad sebou zoufal.
Miloval jsi chudé,

i když druzí si vážili jen bohatých.
Léčil jsi nemocné,

když se jich ostatní vzdali.
Prchal jsi před slávou,

když Tě chtěli učinit králem.
Mlčel jsi,

když Tě obžalovali, posmívali se ti
a bičovali Tě.

Zemřel jsi na kříži,
když všichni slavili svátky.

Povstal jsi ze smrti,
když všichni mysleli, že je už konec.

Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi tak zcela jiný.

(Od neznámého autora)

Letošní Postní dobu nás ve farnosti zasáhl náhlý odchod na věčnost převora
letovického konventu Milosrdných bratří P. Stanislava Jiřího Fialy. S vděčností
za jeho službu jsme se s ním rozloučili v sobotu 16. března při mši svaté a poté byl
uložen do klášterní hrobky. Poděkování patří vám všem, včetně Městského úřadu,
kteří jste pomohli s přípravou pohřbu a kteří pamatujete v modlitbě za spásu
o. Stanislava. Záznam pohřbu najdete také na www.milosrdni.cz.

Velikonoční tajemství Ježíše Krista nás vede v každé bolesti k naději. On,
Vzkříšený, přichází i k nám, do života farnosti, našich rodin i každého z nás, aby
prozářil svým světlem všechny temnoty. Pokojné a radostné Velikonoce přejí

kněží Jan, Alois i jáhen František.
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Malá osobní vzpomínka na P. Stanislava

Když jsem před dvěma roky přišel do Letovic, jedna z mých prvních cest
vedla do kláštera Milosrdných bratří. Přivítal mě malý usměvavý řeholník, kněz a
převor místního konventu P. Stanislav a srdečně mě přijal. Mile jsme si popovídali
a, mohu-li to takto říci, padli jsme si do noty. Sblížilo nás také to, že P. Stanislav
několik let působil ve Vyškově, v kraji mého dětství. Během mých začátků
působení ve farnosti Letovice jsem za panem převorem a za bratrem Janem často
chodil na polední modlitbu a na oběd. P. Stanislav někdy rád vzpomínal a vyprávěl
své humorné zážitky ze svého bohatého života.

Bohužel stáří a ubývání sil se více a častěji hlásilo ke slovu. Přesto pan převor
stále sloužil jako kněz a bylo jen málo dní v roce, kdy pro nemoc zůstal na lůžku.
Každý den více než hodinu přede mší svatou seděl ve zpovědnici, kam za ním
přicházeli nejen místní, ale i lidé z okolí, aby si nechali setřít prach ze své duše.
Budeme postrádat tuto možnost odpuštění, kterou nám zprostředkovával.
Pravidelné večerní bohoslužby v klášterním kostele ve všední dny byly také pro
mnoho věřících vyhledávanou oázou k občerstvení po náročném dni.

Mnozí z nás jsme ani nevěděli, čím vším ve svém životě P. Stanislav prošel.
Jaké byly například zkoušky a útoky na jeho povolání ke kněžství a řeholnímu
životu po roce 1948, nebo jak mnoho sil vynaložil do obnovy řeholního
společenství v České republice po roce 1990. Budeme si ho však pamatovat jako
kněze, který nám sloužil ze všech svých sil a přitom nezakrýval, že je také jako my
člověkem. P. Stanislav měl rád humor, oslavy, společné setkání, pěkné koncerty.
Jako správný cholerik se uměl také rozzlobit, ale i poprosit za odpuštění.

Aby mu Bůh odpustil vše, co se nepodařilo a svého věrného služebníka přijal
k sobě, na to pamatujeme ve svých modlitbách.

o. Jan Bezděk /i další články/.
═══════════════════════════════════════

Pravidelný pořad bohoslužeb

Protože se o bohoslužby v klášterním kostele budeme zatím starat z farního
kostela, zde je plánovaný pravidelný pořad bohoslužeb.

Farní Klášter Rozhraní
Neděle 7,00

8,30
10,30 10,00

Pondělí 18,00
Úterý 6,45 18,00
Středa 18,00
Čtvrtek 6,45 18,00
Pátek 18,00 Kaple LDN 13,30
Sobota 6,45 18,00
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Pořad bohoslužeb Svatého týdne

Dny Svatého týdne, především Velikonočního třídení, jsou pro nás
připomínkou největšího tajemství křesťanské víry – našeho vykoupení. Vrcholem je
Vigilie Vzkříšení, při které obnovíme své křestní sliby. Najděme si čas po tyto tři
dny od Zeleného čtvrtku, abychom byli nablízku našemu Spasiteli.

Farní (F) Klášterní (K) Rozhraní Sv. smíření
Květná neděle 24.3. 7,00

8,30
10,30 10,00

F 17,00-20,00
K 9,30-10,20

Pondělí 25.3. 16,00 Jasinov 18,00 K 17,00-18,00
Úterý 26.3. 6,45 18,00 K 17,00-18,30
Středa 27.3. 17,00 F 15,00-18,00
Zelený čtvrtek 18,00 17,00
Velký Pátek 29.3. 18,00 17,00 F 15,00 Kř.cesta

Bílá sobota 30.3. 7,00-18,00
Vigilie Vzkříšení 20,00 18,30
Neděle Vzkříšení 7,00     8,30 10,30 10,00
Pondělí velikonoční 7,00 10,30 10,00 11,30 Kochov-mše

• V úterý 26. 3. Od 14,00 do 17,00 hod. se na náměstí uskuteční Veřejné čtení z
Bible. Přijďte se zapojit i vy.
• Na Zelený čtvrtek bude v katedrále v 9.00 hod. mše svatá, při níž otec biskup
posvětí oleje a kněží obnoví své kněžské závazky. Zveme také ministranty.
• Na Zelený čtvrtek a Velký pátek bude po skončení obřadů příležitost k adoraci.
•Na Velký pátek je den přísného postu.
•Na Velký pátek se uskuteční také křížová cesta z Rozhraní do Letovic. Odjezd z
Letovic vlakem v 13,02 hodin. Jsou zváni nejen mladí.
• Na Bílou sobotu bude příležitost k návštěvě kostela přes celý den – do 18.00 hod.
• Slavnost velikonoční vigilie – sobota večer – začíná venku.
• V neděli o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou po mši svaté žehnány pokrmy.
• O Slavnosti Zmrtvýchvstání bude také večer v 19,00 hodin další Večer chval.

═══════════════════════════════════════

Otevření knihkupectví
Dne 28. 2. 2013 bylo v Boskovicích otevřeno Knihkupectví Tomáše Špidlíka.

Sídlí na Masarykově náměstí č. 6 a provozuje ho Karmelitánské nakladatelství
Kostelní Vydří. Provozní doba je od 9.00 hod. do17.00 hod. Prodejna nabízí bohatý
sortiment křesťanské literatury pro všechny generace čtenářů, dále tiskoviny,
svíčky, dárkové předměty a v neposlední řadě i klášterní produkty.
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Máme nového papeže Františka ☺

Kardinál Jorge Mario Bergoglio S.I., arcibiskup Buenos Aires (Argentina), se
stal dne 13. března naším novým nástupcem sv. apoštola Petra. Zvolil si jméno
František a má opravdu mnoho společného s tímto prostým světcem z Assisi. Svou
radostností, otevřeností, skromností a velkou vroucností ke každému, kdo mu přijde
do cesty, zvláště z těch nejposlednějších, je blízký všem obyčejným lidem
s otevřeným srdcem. Provázejme ho svou modlitbou s vděčností Bohu za jeho péči.

═══════════════════════════════════════

K tzv. církvi essénsko křesťanské (CEK)

Protože se z více stran dovídám o působení nějaké „nové církve“ v Letovicích
a dostávám otázky, co na to říkám, uvádím několik obecných informací. Pokřtěný
katolický křesťan patří do katolické církve. Má samozřejmě úctu i k jiným
křesťanským církvím a jedná s láskou s jejich členy, nicméně při tom dodržuje
pravidla kanonického práva. Tedy například katolík nemůže přistoupit k večeři
Páně u evangelíků apod.

Co se týká tzv. církve essénsko křesťanské (CEK), která zde v Letovicích má
bohoslužby na ul. Pražská, tato „církev“ rozhodně není v jednotě s katolickou
církví. Její praktiky, jako je např. reiky, obřady zasvěcování či kontaktování duchů
jí řadí do esoterických skupin, jak mi potvrdil o. Vojtěch Kodet. Její věrouka včetně
odkazování se na Ježíše, jisté úcty k P. Marii a andělům, jejich bohoslužby, které se
podobají našim katolickým, mohou člověka zmást. Nicméně je zde velká nejistota
s jejich tzv. kněžstvím, uvádí, že mají svého „papeže“, tvrdí, že Vatikán skrývá
pravdu o Ježíši a jeho essenských kořenech atd. Takto bych mohl pokračovat ve
zřejmých bludech a rozkolu s katolickou církví.

Je pro mě bolestné, že členové katolické církve svým aktivním zapojováním
se do „bohoslužeb“ tohoto společenství ničí jednotu církve. Doufám, že se mi
podaří sehnat nějakého odborníka na toto téma, aby nám více vysvětlil duchovní
nebezpečí této skupiny.

Co se týče nabídek léčení a uzdravování z okruhu členů CEK, je třeba si
uvědomit rozdíl od církví, které odmítají esoterické praktiky. U členů CEK je
zřejmé, že používáním reiky a kontaktováním duchů se obrací k temným
duchovním silám, a člověk se ocitá ve velkém nebezpečí vlivu zlého ducha.

Jako kněz katolické církve věřím, že Ježíš Kristus uzdravuje svojí mocí i dnes.
Ale nemohu doporučit společenství CEK, naopak před ním varuji. Rád se jako kněz
Ježíše Krista budu s vámi s vírou modlit za vaše uzdravení. Nicméně hledám
uzdravení od Ježíše Krista a ne od někoho jiného.

Ještě jednou zdůrazňuji, že v duchu evangelia minulé neděle neodsuzuji
„člověka“, ale jeho hřích. Nezavrhujme členy CEK, ale odmítněme zlo, ke kterému
se možná mnohdy nevědomky hlásí. Více najdete např. na www.vojtechkodet.cz.


