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   F A R N Í  Z P R AV O D A J
   Oímskokatolická farnost dikanství Železný Brod

Biblické a katechetické hodiny
se konají v Železném Brodě

ve středy od 18.45. hod.
Biblická hodina:

středa 15. dubna

Katechetická hodina

středa 29. dubna

Bratři, nekonečně milosrdný Bůh nás
miloval svou velikou láskou, a když jsme byli
mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu
zároveň s Kristem. Za to, že jste zachráněni,
máte co děkovat Boží dobrotě. Když vzkřísil
Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a
když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je
zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Té
záchrany docházíte z Boží dobroty skrze víru.
Není to vaší zásluhou, je to Boží dar! Dostáváte
ho ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit.
Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k
dobrým skutkům. Bůh je předem připravil,
abychom je pak uskutečňovali ve svém životě.

(Ef 2,4-10)

Milí farníci,

slavíme Velikonoce!
Ježíš byl vzkříšen!

Nezůstal v zajetí smrti.
Žije v Boží slávě.

Zde je základ naší naděje:
I naše bída a křehkost
může být proměněna,

náš život dospěje
ke konečnému zdaru,

až vyústí smrtí
do Boží slávy.

Přejí Vám dobře prožité
Velikonoční svátky.

P. Mirek

POŘAD BOHOSLUŽEB
VELIKONOCE 2009

Úterý 7. dubna
Mše sv. nebude

Středa 8. dubna
18.00 - Železný Brod

Zelený Čtvrtek 9. dubna
17.15 - Pašije
18.00 - Železný Brod

Velký Pátek 10. dubna
10.00 - 11.30 a 14.00 - 15.30 - Adorace

- Železný Brod
17.15 - Železný Brod - Křížová cesta
18.00 - Železný Brod - Památka

   Umučení Páně

Bílá Sobota 11. dubna
V 10.00 a v 11.00 - svěcení pokrmů

   - Železný Brod
Od 10.00 do 11.00 možnost svátosti

     smíření.
10.00 - 11.30 a 14.00 - 15.00

 - Adorace - Železný Brod
19.00 - Železný Brod - Velikonoční vigilie

Neděle 12. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  8.00 - Železný Brod
  9.30 - Bzí
11.00 - Loučky
16.00 - Krásná

Pondělí 13. dubna
  8.30 - Železný Brod
10.00 - Držkov
11.00 - Zásada

Úterý 14. dubna
Železný Brod - mše sv. nebude

INFO Májová pout́  na Krásné
1. května 2009

9.30 - Vernisáž výstavy žáků ZUŠ v Železném Brodě: Po stopách Dr. Kittela.
   Výstava uměleckých sklářských výrobků (v prvním patře budovy Matičního
   centra).

10.00 - Slavnostní poutní mše k poctě sv. Josefa. Celebrovat bude biskup
      litoměřický Mons. Jan Baxant. Zpívat bude Chrámový sbor kostela sv.
      Jakuba Staršího ze Ž.Brodu pod vedením pí. Věry Hlubůčkové.

11.30 -  Divadélko z půdy p. Pešána s loutkami a písničkami z pouti.
      (Občerstvení v Matičním centru na Krásné a u Jistebských hasičů).

12.30 - Taneční orchestr rč. Mullera ze ZUŠ v Železném Brod hraje hudbu
       k poslechu i tanci.

13.30 - Koncert klasické hudby zpěv: Jarmila Klokočníková, Martin Matoušek.
      Housle - Šárka Langová, varhany - Hans Lau. (v kostele sv. Josefa)
      Pro děti: Divadélko z půdy p. Pešána. Nové pohádky!

15.00 - Smíšený pěvecký sbor Janáček. (kostel sv. Josefa)
      Posezení u ohýnku.

Autobus na Krásnou bude přistaven v 9.30 na Malém Náměstí v Železném Brodě,
pak pojede s obvyklými zastávkami na Krásnou

a asi kolem 17 hod. odjede z Krásné zpět do Ž. Brodu.
Těšíme se na vás!

MATIC E DĚK ANS TVÍ  Ž ELE ZNOBRODS KÉHO,  OU PĚ NČÍN,



Předpokládaný rozsah stavebních prací na r. 2009

Veškeré uvažované práce se odvíjejí především od finančních možností a od
svépomocných prací farníků. Přesto, že není jednoho ani druhého dostatek, uvažuje se
o úpravě nástupního prostoru od hl. přístupového schodiště k bočnímu i  hlavním dveřím
kostela. Povrch přístupového prostoru o rozsahu cca 95m2 je třeba provést položením
dlažby - dlažebních kostek na zpevněný a vyrovnaný podklad. U bočních dveří je třeba
vybudovat bezbarierový přístup. Pro zpevnění podkladu je zapotřebí v celém prostoru
95m2 za přítomnosti archeologa ručně vykopat do hloubky 30cm veškerou zeminu, vytřídit
kámen, vybourat betonový okapový chodník, dovézt chybějící kámen - makadam a
štěrkodrt́ťa vše na celém prostoru rozprostřít. Položení dlažby provede odborná firma.

Volba povrchu byla určena a schválena státní památkovou péčí. Závazné stanovisko
pro realizaci této akce bylo vydáno MěÚ Železný Brod odborem životního prostředí pod
zn. 585/07/Pi-31/6 dne 15.1.2007.

Dále vzhledem k velmi špatnému stavu povrchu příjezdové komunikace vedené farním
dvorem do areálu kostela rovněž uvažujeme o zpevnění a úpravě povrchu kamennou
dlažbou v rozsahu cca 65m2. I pro tuto akci je vydáno výše uvedené Závazné stanovisko.

Závazná stanoviska jsou také vydána na:
1. opatření oken v západním průčelí kostela průsvitnou folií, aby z oken mohli být odstaněny
nevhodné látkové závěsy.
2. ochranu fasády západního průčelí kostela před holuby a to osazením sítí a hrotového
systému na římsách a okenních parapetech. Tady je ale zapotřebí zrestaurovat sochu sv.
Josefa, která je umístěna ve výklenku štítu kostela a kde právě v prostoru kolem sochy
holubi hnízdí a zanechávají velké znečištění a znečišťují i nástupní prostor do kostela.

Zpevněné plochy, především příjezdová komunikace do areálu kostela a příprava na
osazení ochranných sítí jsou podmínkou k přípravě opravy venkovního pláště a říms kostela.

Abychom jako farníci dokázali výše uvedené práce po všech stránkách zvládnout,
je zapotřebí velké jednoty a vzájemné tolerance. Když budeme jednotni Pán Bůh nám
požehná a dílo se podaří. Budeme-li plnit Boží vůli a žít v lásce, Pán nám pošle i další
prostředky, protože má vše ve své moci.

Děkuji za pochopení a vstřícnost ke spolupráci.
J.J.

V neděli 19. dubna celá Církev
slaví svátek Božího Milosrdenství.

Připojme se k této oslavě i my.

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
(modlí se na obyčejném růženci)

Na začátku Otče náš... Zdrávas Maria...
Věřím v Boha...

Na zrnkách místo Otče náš: Věčný
Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství
Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána
Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého
světa!

Na zrnkách místo Zdrávas Maria: Pro
Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám
i k celému světu!

Na zakončení (třikrát): Svatý Bože,
Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad
námi a nad celým světem!

Co může historická věda říci o Ježíšově zmrtvýchvstání, je toto:
Učedníci o tom vydali svědectví. Událost vzkříšení sama zůstala lidským
zrakům skrytá. Historickému pozorování se vymyká. Ježíšova
zjevení po jeho smrti se omezila na setkání s jeho přáteli a učedníky.
Historie nemůže dojít dál než k těmto svědkům. Může zvážit jejich
věrohodnost. Křes t́an to také musí udělat, nesmí přijmout víru bez
promýšlení (1 K 15,2). Ale poslední krok, který se od něho žádá, je víra.

Žádné svědectví není v Novém zákoně jednohlasnější; od
nejstarších spisů až po nejmladší  je vrcholem vždycky totéž: že Bůh
svého „Syna... vzkřísil z mrtvých” (1 Te 1,10) a že apoštolové „viděli Pána”
(J 20,25).

Všichni čtyři evangelisté přinášejí poselství o Ježíšově vzkříšení
ve formě příběhů. Porovnáme-li je, je nápadné, že se od sebe liší víc
než např. příběhy o utrpení. Různí evangelisté přinášejí často různá
zjevení a rozcházejí se často v detailech i tam, kde pojednávají
o stejném faktu.

Z toho může biblická věda
usuzovat, že tyto příběhy dostaly
pevný literární tvar až o něco
později  než předcházející
příběhy o umučení. A  tak,
zatímco je velikonoční poselství
velmi staré  a ústřední, vyprávění o těch
událostech nedostalo hned svou pevnou
podobu. To je pochopitelné. Umučení
nebylo jedinou událostí, velikonočních
událostí bylo mnohem víc. „Po svém
umučení mnoha způsoby prokázal, že
žije.” (Sk 1,3) Ani Pavel, ani žádný z
evangelistů se nesnaží zachytit  je
všechny. Dělají výběr, ne větší, než je
nutné, aby dobře zvěstovali  jediné
velikonoční poselství. Za těchto okolností
pevná forma pro vyprávění o vzkříšení
nevznikala tak rychle. Vytvořily se různé
formy sdělení s odlišnými detaily.

To platí také o zprávě o prázdném
hrobě. Marek s Lukášem uvádějí tři ženy u hrobu (ale ne tytéž), Matouš
dvě, Jan jednu, ale tato jediná mluví v množném čísle: „Nevíme...”
(J 20,2) U Marka  je psáno: „Nikomu nic neřekly,” (Mk 16,8) zatímco u
Matouše čteme: „Běžely to oznámit jeho učedníkům.” (Mt 28,8) U Lukáše
chybí příkaz jít do Galileje. Dále mluví Matouš a Marek o zjevení jednoho
anděla. Lukáš a Jan uvádějí dva. U Jana jsou tam až  při druhé návštěvě
a nedávají žádný příkaz.  V Matoušově vyprávění se posadí anděl na
kámen, podle ostatních tří evangelistů jsou uvnitř v  hrobě.

Nejsou tedy tato čtyři vyprávění příliš zkoordinovaná, a přesto
souhlasí v hlavních bodech: prázdný hrob, zjevení andělů, a především
vlastní poselství: Pán žije. V tom, v čem se rozcházejí, se snad zračí
něco  z radostného ohromení onoho rána, kdy byl zvěstován život tam,
kde se čekala smrt. Jistě se prozrazuje na těchto rozdílech jistota a
poctivost prvotní církve, která tyto nesrovnalosti tajně neuhladila, ale ve
vší svobodě ducha je uchovala. Co však je z těchto rozdílů především
jasné, je jednota a závažnost velikonočního poselství. A v těchto příbězích
jde právě o toto poselství.  Už jsme poznali, že celý Ježíšův život je
podán jako poselství pro nás. Tak je tomu i zde.

Viditelná zjevení jako znamení neviditelné přítomnosti
Příběhy o zjeveních nás často zarážejí tím, že učedníci Ježíše hned

nepoznávají. Na druhé straně zjišt́ují, že je to on. To má hluboký smysl.
Předně je to další důkaz, že vidění vzkříšeného Pána k nim přichází ze
skutečnosti a nebylo vytvořeno jejich fantazií. Potřebují čas, aby ho opět

poznali. Naznačuje to však ještě něco hlubšího, něco o Ježíši samém: jeho novost. Už
není zcela tentýž jako dříve. Jeho zjevení neznamenají, že bude ještě několik týdnů
pokračovat ve svém pozemském životě, ale že zasvěcuje své učedníky a svou církev do
nového způsobu své přítomnosti. Jeho zjevování k tomu tvoří jakýsi přechod. Ježíš jim
tímto způsobem ukazuje, že bude stále s nimi. Skutečnost, že se náhle objeví uprostřed
svých učedníků, neznamená, že může „projít zavřenými dveřmi”, ale že je vždycky
přítomen,  i když ho nevidí. Vzkříšený Kristus je nové stvoření mezi námi. Jeho zjevení
jsou tiché náznaky jeho stálé přítomnosti.

Marii v zahradě, učedníkům v sále, na hoře a na břehu jezera se dává poznat svým
slovem. Zvlášť nápadné je to v příběhu emauzských učedníků. Šel po jejich boku, ale jim
to nic neříkalo; a přece: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral
nám Písma?” (L 24,32) Setkali se s Pánem ve slově.

Jiný způsob, jak se Pán dává poznat, je určité gesto: lámání chleba. Nezáleží na
tom, zda tehdy Ježíš s emauzskými učedníky slavil eucharistii nebo ne. V obou případech
mělo toto gesto ten smysl, že poukazovalo na eucharistii, v níž se chce napříště dávat
poznat. Na eucharistii poukazují i ryby a med, které Ježíš jedl, nebo tyto pokrmy bývaly
v dřívějších dobách někdy pojídány v souvislosti se slavením eucharistie. Je to poukaz
na jeho přítomnost v eucharistii. Tak svým viditelným zjevováním poučoval učedníky o
své neviditelné přítomnosti.

Podobně také na ně dechl a předal jim Ducha, skrze nějž se budou v budoucnu setkávat
se svým Pánem. Při Ježíšových zjeveních je také naznačena pastýřská služba Petrova a
apoštolská moc odpouštět  hříchy. To všechno jsou způsoby Ježíšovy trvalé přítomnosti.

Nesmíme zapomínat, že vzkříšený Ježíš je novým stvořením. Abychom s ním mohli
vejít do styku, musíme mít poznávací schopnost jaká náleží novému stvoření, a tou je
víra, odevzdání celého člověka Božímu Duchu.

Zvěstování víry I., Praha 1994 V životě nastávají nebezpečné situace,
které by nás musely přivést ke vzpouře nebo
uvrhnout  v zoufalství, kdybychom stále znovu
nezačínali s onou nadějí, která se naplno projeví
při slavení velikonoční bohoslužby liturgie Veliké
noci: Ježíš žije, vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil.
Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem.
Velikonoce nám dávají dost světla, abychom
putovali údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy.

Johannes B. Brantschen

Nebýt ukřižování, mnohé Boží požadavky
by nás mohly prostě rozzuřit. Ale Kristus může
klást „nepřijatelné požadavky” - právě tak, jako
důstojník může dát rozkaz k útoku na kulometné
hnízdo, pokud on sám útok povede. A na druhé
straně Kristus dokáže nabídnout účinnou útěchu
a nebude přitom působit domýšlivě. On může říci:
„Vstupuješ do temnoty a jsi plný strachu. Znám
ten pocit, protože sám jsem do té temnoty také
vstoupil a měl jsem strach. Byl jsem tam před
tebou, vím co tě čeká, ale znám i cestu ven! Pojď,
vezmi mě za ruku a půjdeme společně.”


