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1. května - svátek sv. Josefa, Dělníka
Svatý Josefe, vzore dělníků, oroduj za nás!
„V dílně, kde svatý Josef vykonával svoje
řemeslo spolu s Ježíšem, Josef přiblížil lidskou
práci k tajemství vykoupení.“ /sv. Jan Pavel
II., apoštolská exhortace Redemptoris custos/
Ďábel nenávidí poctivého a usilovného
dělníka. Na začátku lidských dějin Ďábelský
had zaútočil na lidskou rodinu právě na
pracovišti – tedy v zahradě, kterou dal Bůh
Adamovi a Evě, aby se o ni starali. Lucifer nenávidí práci. Pohrdá skutečností, že Bůh se
z lásky ponížil a stal se člověkem a mohl vykonávat fyzickou práci. Ježíš mnoho let
usilovně pracoval v dílně svatého Josefa a připravoval se na to, že znovu vstoupí na půdu
původního pracoviště člověka – do zahrady, konkrétně do Getsemanské zahrady – a
vykoná dílo našeho vykoupení.
Ježíš je Bůh, spolu s Otcem a Duchem svatým stvořil nebe a zemi. Schopnost našeho
pána tvořit přesahuje všechno, co si umíme představit. Když se Ježíš vtělil, posvětil
lidskou práci a pozdvihl ji na novou úroveň, jaká předtím neexistovala. Třebaže byl
Bohem, ponížil se, stal se člověkem a pracoval jako člověk. Ve své lidské přirozenosti se
naučil takto pracovat, protože napodoboval příklad svého pozemského otce, svatého
Josefa.
Svatý Josef je vzorný dělník. Když svatý Josef učil pracovat Bohočlověka, pro nás lidi
je víc než vhodným vzorem. Těžká práce přináší užitek člověku, rodině a společnosti.
„Svatý Josef patřil k dělnické třídě a zakoušel tíhu chudoby za sebe i za Svatou
rodinu, které byl rozvážnou a pečlivou hlavou.“ /papež Pius XI., encyklika Divini
Redemptoris/
Práce není vždy lehká ani příjemná. Vykonávat těžkou denní práci může být
vyčerpávající pro naši mysl, tělo i duši, až do takové míry, že se práce stane břemenem.
Ježíš jako tesař to věděl z vlastní zkušenosti, proto nabízí útěchu všem, kteří si vydělávají
na živobytí v potu tváře.
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám
odpočinout.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a
naleznete odpočinutí svým duším.
Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ /Mat 11, 28 – 30/
Svatý Josef vás naučí být usilovným dělníkem. Náš Pán toužil vykonávat manuální

práci mnoho let předtím, než začal veřejně působit. Proč? Protože chtěl posvětit práci
a ukázat nám, že práce je hodna úcty a líbí se Bohu. Ani Ježíš, ani svatý Josef však
nebyli workoholici, kteří nepřináší užitek sobě, rodině nebo společnosti a Bůh v nich
nemá zalíbení.
Ježíš se učil o správném místě práce v životě člověka z láskyplného příkladu
svatého Josefa, který si našel čas pro Boha, rodinu, odpočinek a načerpání nových
sil. Jak byl svatý Josef vzorem těchto stránek života pro Ježíše, tak i vám dá o nich
důležité lekce.
Svatý Josef slouží jako příkladný dělník, kterého by měli napodobovat i ti, kteří
pracují na spáse duší, především jáhni, kněží, biskupové a řeholníci. Od zasvěcených
duší se očekává usilovná a věrná práce na Boží vinici, která může být velmi těžká a
náročná. A když tedy kněží, jáhni a zasvěcení řeholníci jsou lidé, potřebují si
odpočinout a obnovit síly jako každý jiný. Bůh ve vyjímečných případech dává
člověku mimořádné milosti vykonávat hrdinské pokání, posty a umrtvování, ale
nikdy nechce, aby jeho dělníci vyhořeli od vyčerpání. Přeje si, aby se radovali
z horských potůčků, lesů a západů slunce. Touží po kněžích a řeholnicích, které se
podobají svatému Josefovi: láskyplných, modlících se, tvrdě pracujících a takových,
co se nebojí odpočívat.
„Prosme svatého Josefa, aby se přimluvil za věrné povolání pro našeho Pána.“
/svatý Petr Julián Eymard/
/Z knihy Zasvätenie sa svätému Jozefovi, Donald H. Calloway Mic/

Ohlédnutí za Bleším trhem
Jak jistě všichni víme, první víkend v dubnu, se konal na faře Bleší trh. Dlouho
připravovaná akce maminek z modlitebního společenství Modliteb matek se nad
očekávání velmi vydařila.
Celková výše výtěžku činí 14 tisíc korun. Jeho část bude použita na konkrétní věc ve
farnosti, o které budete informováni v dalším čísle farního časopisu. A část bude zaslána
na účet Charity ČR, konkrétně na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.
Věcí k prodeji se sešlo víc než dost, proto ty, které se neprodaly, byly odvezeny k
dalšímu účelu do Bystřice pod Hostýnem - jednak do Klubu STONOšKA, a druhá část
do uprchlického centra pro uprchlíky z Ukrajiny.
Celá akce se konala za velké podpory otce Vratislava, který nám na pár dní propůjčil
téměř celé přízemí fary. Tímto mu mnohokrát děkuji jménem všech maminek za velkou
podporu, za propůjčení farních prostor, za ochotu a také fyzickou pomoc v průběhu celé
akce.
Jmenovitě děkuji maminkám: Aničce Šlosarové, Helence Koukalové, Peti Cíchové a
Terezce Šatánkové... holky, díky, že jste měly odvahu se mnou do toho jít!
Dále děkuji za pomoc při přípravách, úklidu, odvozu, organizaci: Denisce Šatánkové,
Monči Kubjátové, Pavlu Zelovi, Aničce Šatánkové, paní Jemelíkové. A v neposlední
řadě děkuji vám všem, kteří jste přinesli a darovali svoje věci k prodeji, taky vám všem,

kteří jste si přišli na Bleší trh nakoupit a taky vám všem, kteří jste přispěli, aniž jste
koupili. Upřímné Pán Bůh zaplať!
Máme velkou radost z vydařené akce!
Za maminky Jana Zamazalová

Poděkování
Ráda bych touto formou chtěla poděkovat všem dospělým i dětem, kteří se zapojili do
letošní postní aktivity. Hlavním cílem bylo plnit různé aktivity a tím proměňovat své
srdce, připravovat jej na nový příchod Ježíše Krista a nechat jej pro něj rozkvést. Mám
opravdovou radost, že toto naše velké farní srdce rozkvetlo do krásy.
Prosím, nebojte se příště opět zapojit. Tyto aktivity nejsou tvořeny pro naše potěšení,
ale hlavně pro vás a poskytují další možnost pro duchovní rozvoj.
Nyní se formuje nová a jistě zajímavá májová aktivita, kterou pro vás připravuje
společenství modliteb matek, nenechte si ji tedy ujít.
Anička Šatánková

Beseda s vatikánským diplomatem P. Františkem Staňkem
Ve středu 20. 4. se v Hospůdce na Pastevníku konala beseda s P. Františkem, který
devět měsíců působí ve Středoafrické republice na nunciatuře jako sekretář nuncia – tzn.
je diplomat státu Vatikán.
Středoafrická republika je dle jeho slov nádherná zelená a úrodná země, asi 6x větší
než Česko, ale má jen 4 miliony obyvatel. Patří mezi nejchudší státy světa. Hlavní město
Bangui má víc než milion obyvatel, zbytek žije podél řek. Úřední jazyk je francouzština.
Původně francouzská kolonie se osamostatnila v roce 1960, jsou tam časté státní
převraty, nestabilní ekonomická a bezpečnostní situace. Letos by měly být volby
(poslední byly v roce 1980). Zemi vládne prezident – je to protestant a má dvě oficiální
manželky. Nefunguje státní správa, jsou jen jedny vládní noviny, téměř žádné
zemědělství. Všeobecně nejsou žádné obchody, jen nějaké v hlavním městě a čerpací
stanice. Žádný turismus. Jsou pouze místní trhy. Ve školství fungují jen školy vedené
církvemi a řády, kde se platí školné. Elektřina funguje jen 2 hodiny denně! Náboženství
je 50% křesťanů (půl na půl katolíci a protestanté), 30% původní animisté a 15%
muslimové.
Podnebí je rovníkové, tzn. 12 hodin noc a 12 hodin den. Období dešťů – 20° noc a
25°den; období sucha – 30° noc a 35° a více den, ale slunko neopaluje (P. František se
nespálil…).
Strava je jednostranná – hlavně kukuřice, ne brambory, obiloviny ani rýže. Pěstuje se
běžná zelenina. Z ovoce 5 druhů banánů (i černé), avokádo, mango, ananas, arašídy,
karambola… Něco málo dobytek – krávy, kozy, ovce a drůbež, velmi chutné ryby. Maso
se musí ihned konzumovat, případně prodat na trhu. Vzhledem k jednostranné stravě trpí
podvýživou (ne hladem) hlavně děti!
Rostou tam nádherné, několik metrů vysoké stromy (vyváží se ebenové dřevo), palmy
a ve volné přírodě jsou opice (gorily) a sloni, nejsou tam lvi.
V zemi začala evangelizace od roku 1860 – nejdříve Dánové a pak Francouzi. Je tam
jediná katolická stavba – zděná katedrála z 30. let minulého století, na které jsou jediné
zvony. Místní je jeden biskup – kardinál. Kostely neexistují, pouze přístřešky a lavičky,

pravidelných mší se účastní až 2 tisíce lidí. Kněží jsou většinou místní, pouze řeholní
řády mají evropské členy. Mše trvají i několik hodin, hodně se zpívá a tančí, mají pěkné
čisté a pestré oblečení. Křtí se pouze dospělí lidé, rodiny mají v průměru pět dětí a často
má každé jiného otce. Málo žijí v manželství (existuje mnohoženství), ale spíše ve větším
rodinném společenství. Velký problém je alkoholismus a také násilí na ženách. Nic
neplánují dopředu, žijí ze dne na den!! Přesný čas u nich neexistuje (hodina sem, hodina
tam…). Pohřební obřady jsou v kostele, ale hroby mají doma na zahradě, hřbitovy
neexistují.
Nunciatura funguje kromě Středoafrické republiky také pro republiku Čad, kde sídlí
jeden sekretář. Nuncius je španělské národnosti a do Čadu několikrát za rok letí letadlem.
O jídlo se starají řeholní sestry z Beninu. Pozemek je obehnán vysokou zdí, otec
František nechal vyvrtat 15 metrů hlubokou studnu, tak mají relativně dost vody. Protože
elektřina jde jen dvě hodiny denně, tak musí mít pro zabezpečení nejnutnějšího provozu
akumulátory. Mají i místní pracovníky, kteří jsou ale nespolehliví a jejich práce se musí
kontrolovat. Ven mimo nunciaturu nemůžou chodit sami a pěšky kvůli bezpečnosti, jezdí
autem. Nejbližší české velvyslanectví je v Nigérii, diplomatické zastoupení má ve
Středoafrické republice kromě Vatikánu jen USA, Francie, Rusko, Čína a několik dalších
států, celkem 15.
Letiště v hlavním městě je několik hangárů, několik kilometrů asfaltové cesty v
hlavním městě, jinak místní prašné cesty.
Celkově jsem z besedy měla dojem, že rovníková Afrika je docela jiný svět, pro mne
až nepochopitelný.
Eliška Cíchová
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- Sv. Josef Dělník
- Sv. Jan Sarkander
- Panna Maria, Prostřednice všech milostí
- Panna Maria Fatimská
- Sv. Jan Nepomucký
- Slavnost Nanebevstoupení Páně
- Sv. Zdislava
- Navštívení Panny Marie
- Slavnost seslání Ducha svatého

Nové farní stránky
Milí farníci, rádi bychom vám oznámili, že jsme pro vás uvedli do chodu nové farní
stránky. Naleznete je jednoduše, když do vyhledávače zadáte „farnost Všechovice“, nebo
přímo na webu www.farnost.net .
Stránky obsahují aktuální ohlášky v našich farnostech, farní časopis, zprávy o akcích

v děkanátu Hranice i o farních akcích a další zajímavé a potřebné informace.
Web je stále ještě ve fázi vývoje, a proto bychom vás chtěli poprosit o trpělivost a
omluvit se za případné chyby. Dále pro vás připravujeme i další obsah zahrnující například
fotogalerii nebo i možnost finančně přispět našim farnostem online formou.
Doufáme, že se stránkami budete spokojeni a že je budete hojně využívat.
Antonín Zdráhala

Májové pro děti
Jelikož nám začíná dorůstat generace malých dětí, chtěly bychom letošní květen
zorganizovat májové pro děti, které se budou konat každé úterý v 17 hodin a každou neděli
ve 14 hodin.
Zveme všechny děti i s rodiči k májové pobožnosti přizpůsobené jejich věku.
Těšíme se. Maminky z Modliteb matek

Stavba silnice na sv. Hostýně
Letos v březnu začala mnoho let připravovaná stavba silnice z „točny“ zadem k poutním
domům. Proto je úplně zrušen automat na povolenky pro výjezd na parkovišti u hřbitova.
Výjezd je možný pouze pro vozíčkáře.
Hromadná autobusová doprava funguje bez omezení, ale zastávka je na dřívějším
parkovišti pro autobusy (níže pod bývalou točnou). Dál je pro pěší označená trasa k bazilice.
Aktuální situaci zjistíte na stránkách: www.hostyn.cz
Eliška Cíchová

Krása života aneb večeře s Nejsvětější Trojicí
/Z knihy Kecharitomene, autor: P.Dominik Chmielewski SDB/
Představ si, že odpočíváš v Mariině náručí jako malé dítě, jako nemluvně.
Představ si, jak si tě přivine ke svému srdci. Díváš se do jejich očí a vidíš
nejkrásnější tvář, která jen existuje v celém vesmíru. Představ si, jak tě něžně hladí
po líčku a s úžasem se na tebe dívá.
Tato představa se může zdát na první pohled infantilní, dětinská, ale jen takto je
možné zažít potřebné uzdravení. Jak často jsme příliš dospělí, příliš soběstační, a to
nám brání, abychom byli uzdraveni. Musíme být jako děti! Proto tě zvu, abys zkusil
nebýt příliš vážný a příliš dospělý. Představ si, že jsi v náručí Matky Boží jako malé
dítě, na které se dívá s tím největším úžasem. A jednoduše přijmi její lásku. Zkus
poslouchat Mariina slova: „Jak jsi krásný, můj synu, jak jsi krásná, moje dcerko!“
Maria nám může nejlépe ukázat radost a lásku nebeského Otce, Ježíšovo
milosrdenství, ale i nekonečnou dobrotu a moc Ducha svatého vůči nám. Můžeme se
o tom přesvědčit, když si představíme, že jsme v jejím náručí. S nejkrásnějším
úsměvem a radostí každého z nás ukazuje nebeskému Otci a říká: „Otče, to je tvůj
syn, to je tvoje dcera – nejkrásnější.“ Taky si můžeš představit, že Otec - ne nějaký
staříček s dlouhou šedivou bradkou (Pán Ježíš říká: Kdo vidí mne, vidí Otce) mladý, úžasný nebeský Otec se na tebe dívá, když mu tebe Maria ukazuje a říká:
„Jak se mi podobáš, moje nejkrásnější dcerko, můj nejkrásnější synku!“ A tak to
doopravdy je. Proto celým srdcem přijmi pohled nebeského Tatínka a jeho slova jako
balzám uzdravení na tvoje rány odvrácení a strachu před ním.
Potom si můžeš představit, jak tě Maria ukazuje Ježíšovi, který na tebe hledí

s ohromující láskou. Když tě vidí, podívá se na Otce a říká: „Otče, děkuji ti za to, že
jsem mohl zemřít na kříži z lásky ke svému bratru, ke své sestře, z lásky ke tvým
dětem.“ Maria tě vkládá do jeho rukou a Ježíš si tě vine na své Nejsvětější Srdce.
Celý šťastný hledí na tebe s bezmeznou láskou.
Maria tě potom ukáže Duchu svatému a prosí: „Duchu svatý, pronikni naše dítě
všemi tvými dary, které jsou mu nejvíce potřebné.“ Duch svatý si tě úplně přitulí na
svoje srdce a naplní tě svojí přítomností a dary.
A teď si představ jak Otec, Syn a Duch svatý vstupují do tvého nitra, do tvého
srdce, aby s tebou povečeřeli. Každý den tě o to prosí (slova z Apokalypsy). Představ
si parádní stůl, který připravila Maria, a u kterého sedí Otec, Syn, Duch svatý a ty:
Maria ochotně ve tvém srdci připraví večeři pro Nejsvětější Trojici i pro tebe.
Všichni spolu jste nevýslovně šťastni, že společně jíte ten zázračný pokrm – pokrm
lásky. V té chvíli ti Otec připomíná slova 23. žalmu: „Prostíráš mi stůl před zraky
protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.“ (Ž 23,5). „I když
půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.“ (Ž 23,4).
Otec tě prosí, abys poslouchal ty slova a zapečetil je ve svém srdci. Ta večeře s tvojí
účastí probíhá před očima tvých nepřátel, tedy před očima démonů, kteří si už asi
mysleli, že jim patříš. Ne, nepatříš jim. Nejsvětější Trojice zasedla s tebou na večeři
před očima celého pekla, aby ukázala, komu skutečně patříš. Proto, sedíc u stolu
s Nejsvětější Trojicí a s Marií, řekni Otci, Synu a Duchu svatému, držíce Marii za
ruku: „Jsem celý tvůj, Tatínku, jsem celý tvůj, Ježíši, jsem celý tvůj, Duchu svatý,
jsem celý tvůj, Maria:“
Kéž tajemství Neposkvrněného početí pronikne tvoji modlitbu, která způsobí, že
Nejsvětější Trojice se skryje v tobě, skrytému v Mariině srdci.
Mnozí mají o své nejbližší velký strach. Mnozí se bojí o své děti, které se
v životě kdesi ztratily. Prosím tě, kéž to co si představuješ, když čteš tyto řádky, se
stane tvojí neustálou modlitbou. Budeš se ji modlit každý den, abys stále víc doufal,
že když je tvé dítě v Marii a v tvém dítěti přebývá Nejsvětější Trojice, vše se dobře
skončí. Představ si své dítě a zvelebuj Nejsvětější Trojici ve svém dítěti. Usměj se na
Marii, která obejme a skryje tvé dítě ve svém srdci. A vytrvej v modlitbě. Přinese ti
velký pokoj. Vše bude dobré!
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11. Konec časů, Eucharistie a Maria, síla Kristova těla a krve
- dokončení
Rozumíte, co se děje při Eucharistii? Dochází zde k neskutečné výměně. Ty vkládáš do
Jeho rány celé to zlo, hříchy, prokletí, to, s čím si nevíš rady, a namísto toho ti Pán Ježíš
dává radost, pokoj, štěstí… to, co patří jemu jako Synu Božímu.
Když kněz zdvihá kalich s Krví Ježíše Krista, tehdy se ve svém srdci přitul ke kříži a
dovol, aby Krev z Jeho ran, začala téct na tebe a celého tě obmývat, protože Krev Ježíše
Krista dokáže obmýt z každého hříchu. Ježíšova Krev dokáže zničit každý hřích ve tvém
těle. Krev Ježíše Krista má moc zničit každý útok satana na tebe. Krev Ježíše tě činí
neviditelným pro zlo. Všechno, co je ponořené do Ježíšovy Krve, je neviditelné pro satana.

Díky Ježíšově Krvi můžeme milovat Pána Boha bez toho, o čem jsem mluvil včera, bez
strachu, studu a pocitu viny.
To, co se děje během Eucharistie při umírání Ježíše Krista, milosti, které Pán Bůh
připravuje během Eucharistie, jsou takové úžasné. Svatí mluví, že kdybychom o tom věděli
a věřili v to, tak by se lidé měli problém dostat do kostela, protože by tak velké zástupy lidí
přicházely do kostela na Eucharistii.
Když se Papež Benedikt XVI. v Polsku setkal se seminaristy a kněžími, prosil je o to,
aby se vrátili k adoraci Těla a Krve Boha během proměnění. Protože v úvodu misálu se
termín „adorace“ změnil na „ukázání“ Eucharistie. A my kněží si neuvědomujeme, co se
děje při Eucharistii během proměnění. Ztratili jsme smysl pro adoraci a zredukovali jsme to
pouze na ukázání Eucharistie na několik sekund … a konec. Ježíš hovoří otci Piovi, že
takoví kněží vůbec nerozumí tomu, co se děje v čase proměnění.
Už o tom mluvíme dlouho, jak se máme chovat během ukazování jeho Těla a Krve, jak
se při tom máme modlit, ale při takovém krátkém ukázání, nemáme čas kdy se celým
srdcem sjednotit s umírajícím Ježíšem na kříži a vyprosit všechny ty milosti, o kterých
mluvíme. A nejdůležitější část mše svaté - smrt Ježíše Krista zde na kříži, se stává
nejkratším liturgickým úkonem mše svaté. Trvá jen několik sekund a farní ohlášky trvají
patnáct minut. O co tu jde?
Modlete se za kněze, protože není smutnější pohled než vidět kněze, který se nudí při
Eucharistii. Není více šokující pohled pro nebe, když vidí kněze, který při mši svaté
pospíchá. Ježíš hovoří mystikům: modlete se za kněze, kteří si nejsou vědomi toho, že se
dotýkají mého umírajícího Srdce, kteří to dělají s lhostejností římského vojáka, který stál
pod křížem, kteří se na mě dívají bez nějakého nadšení, kteří vykonávají činnost a
neprožívají to srdcem.
Jestli já jako kněz si uvědomuji to, že toto je Srdce Ježíše Krista, zmučené utrpením, to
Ho chci vzít s největší něhou. On to přece cítí. To je Jeho teď bijící umírající Srdce. Tak se
Ho chci dotýkat a dívat se na Něho s největší něhou, citlivostí, láskou. Nemůžu jen tak hodit
Pána Ježíše. Nebo bys chtěl, abychom tě takto hodili na zem, když jsi celý zkrvavený,
zraněný? A co ty děláš se Srdcem Ježíše Krista?
Víte, problém spočívá v tom, že v semináři nás to neučí. Učí, jen jak je při mši svaté
potřeba všechno vykonávat. Toto je také část útoků satana na Eucharistii. V semináři se
nepřipravují seminaristi na to, aby se celkově sjednotili při oltáři s Eucharistií. Neučí
seminaristy, aby celým srdcem prožívali Eucharistii. A není se co divit, že kněz, který je sám
znuděný mší svatou a pospíchá, aby co nejrychleji mši svatou skončil, tak ze sebe toto
vyzařuje na všechny přítomné v kostele.
Nehovořím o tom, abychom posuzovali kněze, když vidíme, že pospíchají a neprožívají
mši svatou, nejsou na ni připraveni a jen tak lhostejně ji odbijí. Mluvím o tom, abychom se
celým srdcem za kněze modlili. Hovořím to proto, že my kněží budeme mít o mnoho
přísnější soud než vy ostatní. Marta Robinová, Otec Pio, sestra Faustyna, Jan Pavel II., svatý
Jan Maria Vianney a jiní svatí, kteří konkrétním způsobem žili Eucharistií, mluvili o tom, že
před Pánem Bohem se budeme zodpovídat za každou mši svatou, jak jsme ji zde na zemi
prožili. A Marta Robinová hovoří o tom, že ty mše svaté, které budou slouženy za nás po
naší smrti, jsou pro naši spásu a očišťování v očistci o mnoho méně účinné, jestli se to tak dá
říci, než ty mše svaté, které jsme prožívali na zemi.
Zjevení Panny Marie ve Fatimě začínají tím, že anděl provází děti v modlitbě,
vynahrazující za všechny modloslužby a svatokrádeže. Fatimské tajemství se týkají konce
časů. Modlitba anděla, která je vynahradou za všechny svatokrádeže ukazuje, že v

posledních časech, kdy bude velký útok na Eucharistii a bude profanace (zesvědštění)
Eucharistie, tak ti katolíci, kteří žijí z Eucharistie, budou konkrétně povoláni k tomu, aby
dělali vynáhradu za hříchy svatokrádeže. A anděl prosí děti, aby ta modlitba vynáhrady za
svatokrádeže Eucharistie, byla na kolenou s čelem, které se dotýká země v největším unížení
a pokoře. Rozumíte tomu?
Omlouvám se, že tak dlouho hovořím, ale možná se vidíme naposledy. Všechny vaše
mše svaté, kterých jste se tady na zemi účastnili, vezmete sebou do nebe na soud a budete se
z nich zodpovídat. Za to, jak jste je tady na zemi prožili. Modleme se za sebe navzájem,
abychom se od této Eucharistie ještě jednou celým srdcem vrátili do prožívaní Eucharistie
celým srdcem s největší vírou nejen v to, že je to Bůh ale i s důvěrou v jeho všemohoucnost
a moc, kterou nás chce obdarovat, když přijímáme jeho Tělo a Krev. Amen.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZN6Q82BBEY, 12. část příště
Překlad slovenského překladu Šlosarová Anička

Poselství Panny Marie z Medžugorje
z 25. dubna 2022

„Drahé děti! Dívám se na vás a vidím, že jste ztracení. Proto vás všechny vyzývám:
vraťte se k Bohu, vraťte se k modlitbě a Duch Svatý vás naplní svojí láskou, která dává
radost srdci. Naděje ve vás bude vzrůstat ve vás i v lepší budoucnost, a vy se stanete
radostnými svědky Božího milosrdenství ve vás i kolem vás. Děkuji vám, že jste přijaly
moji výzvu. “
Sbírky v našich farnostech
Všechovice
7 228,4 682,23 316,6 738,8 580,7 751,8 175,14 092,-

10.4.
16.4
17.4.
18.4.
24.4.
Boží hrob
Postní almužna
Bleší trh

Horní Újezd
1 562,4 280,1 316,1 081,4 594,-

Paršovice
3 141,3 588,7 803,2 010,3 890,901,-

Pravidelné akce ve farnosti Horní Újezd a Všechovice
Název setkání

Den

Modlitební společenství

Úterý (jednou za 14 dní)

19.30

Všechovice - fara

Cíchová Anna

Modlitby matek

Pondělí
Neděle
(v adventu a postní době)

Po mši sv.

Všechovice - kostel

Hradilová Jindřiška

Po mši sv.

Všechovice - fara

Sekaninová Anna

Malhotice - kostel

Lehnertová Marie

Všechovice - kostel

Koukalová Jana
Koukalová Helenka
(hele.koukalova@seznam.cz)

Zkouška scholy a sboru

Čas

Nedělní pobožnost

Neděle

1. sobota v měsíci
Modlitby matek
(mladší skupina)

sobota

17:00 - zimní období,
19:00 letní období
18:00

Středa

dopoledne

Místo

Kontaktní osoba

Uzávěrka dalšího čísla je 20. května – pište, ať máme co psát
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