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„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale
vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní?
Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje!
Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží
pravici a přimlouvá se za nás!“

Řím 8,31b-34



Postní doba

Začíná postní doba, a zdá se
nám taková jiná v době různých
omezení. Rezignovaně máme
pokušení se do ni vůbec nepouštět.
Říkáme si: stejně je tolik restrikcí,
zákazů, téměř deprese a já si mám
ještě něco odříct?

Ale půst není o odříkání.
Benedikt XVI. řekl: „Smyslem
pravého půstu je jíst pravé jídlo,
kterým je plnění vůli Otce (srov. Jan
4,34). Protože Adam neposlechl
Boží příkaz, aby nejedl ovoce ze
stromu poznání dobra a zla, chce se
věřící prostřednictvím půstu pokorně
svěřit Bohu a důvěřovat v Jeho
dobrotu a milosrdenství.“ 
Také existuje pokušení upadnutí do
slabosti a myšlenky, že na nějaký citelný půsto v této době nenajdeme síly. Ale
právě ponoření do Božích věcí v nás probouzí obrovskou sílu a dává určitou
nadpřirozenou lehkost života. Evangelista Matouš to vysvětluje: „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.“ 

V těžkých chvílích vzpomínám na františkány v obléhaném městě Aleppo.
Ti během bombardování, místo aby zalezli do sklepa, tak pravidelně sloužili
bohoslužby, starali se o ostatní, připravili pro veřejnost čítárnu a začali
připravovat věřící k svátosti biřmování. V tak dramatických podmínkách dali
svědectví jak prožívat svou víru. A každý myslím bude souhlasit, že covidová
omezení nejsou tak těžká jako bombardování. Spousta lidem se tato doba zdá
jako by nás Bůh opustil, zapomněl na své děti. Možná Bůh chce, abychom si
něco uvědomili. Chce, abychom naznali, že si musíme znovu a znovu některé
věci ve svém životě promýšlet. A On sám nás na konci Matoušova evangelia
ujišťuje, že je s námi napořád: „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání
tohoto věku.“ 

Postní doba, to je vždy požehnaný čas, tak ať tuto dobu využijeme!

P. Ondřej U.,RC Monitor



Půst nám pomáhá odkrývat to, co nás zevnitř ohrožuje
Mnozí lidé nechápou, co by mohl půst člověku přinést pozitivního. Ale každý,

kdo to jednou s půstem poctivě vyzkoušel, ví, že půst smysl má.
Půst je vyjádřením touhy

Podstata půstu je od nepaměti stále stejná. Všechna náboženství, která
hledají Boha, počítají s půstem jako s prostředkem očištění, vnitřního sjednocení,
projevem obrácení a cesty k vnitřní svobodě. V křesťanství má půst ještě jeden
velmi důležitý rozměr. Je především výrazem touhy předstoupit před Boha s
vědomím závislosti na něm a s očekáváním jeho zásahu. Je vyjádřením touhy po
setkání s ním. Půst znamenal původně zdržení se jídla, popřípadě pití. Ale střídmost
či zdrženlivost i v jiných věcech, které nás zotročují (například bezbřehé používání
elektronických zařízení, počítačové hry, alkohol nebo jakýkoli druh závislosti) má
veliký význam pro svobodu člověka. Taková zdrženlivost je vnímána jako léčebný
prostředek duše i těla a cesta k vnitřnímu osvobození. Vede k hlubšímu poznání
sebe sama a vlastních limitů.
Odkrývat to, co nás zevnitř ohrožuje

Je třeba říci, že jen pokud na čas odložím všechna svá náhražková
uspokojení, poznám, na čem jsem v životě vlastně závislý.  Poznám tak také
pravdu o sobě a mohu se sebou něco vážně dělat. Jinak to zlé ve mně bude sílit
a jednou v daleko větší míře vyjde napovrch. Právě půst nám pomáhá odkrývat to,
co nás zevnitř ohrožuje.

Ale nejen to: je-li půst spojen s opravdovou modlitbou, pak Boží milost
člověka skutečně proměňuje a zjemňuje. Po několika dnech takového půstu je i
tvář člověka zvláštně prozářená a zklidněná, a to je obraz nového pokoje v srdci.
Jak se správně postit?

V postu je velmi důležitá naše motivace. Ježíš upozorňuje, že nemáme nic
dělat jen z ohledu na uznání od lidí a pro vlastní prospěch. Farizeovi v evangeliu
posloužil půst jen k posílení jeho pýchy a namyšlenosti, což ovšem nebyla chyba
postu, ale postoje. Správně se postí ten, kdo se pro to rozhodl svobodně, bez
postranních úmyslů a zachovává určitou míru rozumnosti a zodpovědnosti ke
svému zdraví.

Je velmi důležité, abychom půst prožívali nejen ve spojení s modlitbou, ale
také se vztahem k druhým lidem. Tradičně půst, modlitba a milosrdenství patří
nedílně k sobě. Například v Itálii v době postní lidé v kostele sbírají potraviny, které
se postem ušetří, aby je pak rozdali chudým rodinám. V různých komunitách
oddělují peníze, ušetřené v den postu, na dobročinný účel. Podle dlouhodobých
zkušeností je půst úzce propojen s modlitbou, vzájemně se nesou a podporují. Půst
však sám nepřinese plody, není-li naplňován milosrdenstvím. To je pak nutné
projevovat nejen k druhým, ale i k sobě. Proto je důležité, aby moje rozhodnutí pro
půst nemělo příchuť nějakého sebetrestání, ale bylo uděláno s radostí.

Zpracováno podle rozhovoru s P. Vojtěchem Kodetem O.Carm.
pro KT 7/2007. Zdroj: www.vojtechkodet.cz. Redakčně upraveno.



Schopnost žasnout člověku prospívá

„Uvedení Páně do chrámu“ (lidově zvaný svátek „Hromnic“), poukazuje na
příběh, kdy Maria a Josef přinesli do Jeruzalemského chrámu malého Ježíše, aby
jej podle židovského Zákona představili a odevzdali Bohu. Tato epizoda obrací naši
pozornost k několika postavám, které se při této události setkaly. Jsou to Maria a
Josef, Simeon a Anna. Každý z nich byl jiný, lišili se, ale všichni hledali Boha a
nechávali se jím vést. Pisatel evangelista Lukáš u všech čtyř postav zachycuje
dvojí postoj: pohyb a údiv (Lk 2,22-40).

Křesťanství znamená nechat se vést Božím Duchem
Prvním postojem je pohyb. Maria a Josef se vydávají do Jeruzaléma.

Simeon, pohnut Duchem, se vydává do chrámu, zatímco stařičká Anna slouží Bohu
dnem i nocí. Takto nám tyto čtyři postavy ukazují, že křesťanský život znamená
dynamismus, vyžaduje ochotu putovat a nechat se vést Duchem svatým.
Nehybnost nepatří ke křesťanskému svědectví a k poslání církve. Svět potřebuje
křesťany, kteří se nechávají pohnout a neúnavně se ubírají cestami života, aby
všem přinášeli útěchyplné Ježíšovo slovo. Každý pokřtěný obdržel povolání
zvěstovat Ježíše a poslání hlásat
evangelium!

Schopnost žasnout přináší užitek
Druhým postojem u oněch čtyřech
postav, je údiv. Maria a Josef „byli plni
údivu nad slovy, která slyšeli“
o Ježíšovi. Údiv je rovněž reakcí starce
Simeona, který v dítěti Ježíši spatřuje
svýma očima spásu, kterou Bůh
připravil pro všechny národy a na
kterou léta čekal. A totéž platí pro
Annu, která také „velebila Boha“ a mluvila o dítěti Ježíši k lidem. Byla svatě
upovídaná, protože mluvila dobře a o dobru, nikoli o špatnostech. Mluvila,
zvěstovala. Tyto postavy věřících prostupuje údiv, protože se nechaly uchvátit a
strhnout událostmi, ke kterým došlo před jejich zraky. Schopnost žasnout nad
věcmi, jež nás obklopují, podporuje náboženskou zkušenost a přináší užitek ze
setkání s Pánem. Neschopnost žasnout nás naopak činí lhostejnými a zvětšuje
odstup mezi vírou a každodenním životem. Sestry a bratři, buďme vždy v pohybu a
buďme otevřeni úžasu!

Zpracováno podle promluvy papeže Františka 2. února 2020.
převzato z webu České sekce Radio Vaticana Redakčně upraveno



Kdo si chce vystačit pouze sám...

O jistém starci se vyprávělo, že se po sedmdesát týdnů tak postil, že jedl
jednou týdně. Tento muž prosil Boha, aby mu objasnil jeden výrok Písma, ale Pán
mu nevyhověl. Stařec si řekl: „Hle, takové břemeno jsem si naložil, a nic mi to
neprospělo. Půjdu tedy za spolubratrem a zeptám se ho.“ Jakmile vyšel ven a
zavřel za sebou dveře, byl k němu poslán anděl s poselstvím: „Těch sedmdesát
týdnů postu tě nepřivedlo blíže k Bohu, zato nyní, když ses pokořil a rozhodl jít za
spolubratrem, byl jsem poslán, abych ti objasnil Písmo.“ Vysvětlil mu je tedy a opět
od něho odešel.

Mnozí lidé žijící duchovním životem jsou přesvědčeni, že mohou
dosáhnout pokroku na duchovní cestě výlučně rozjímáním a askezí, a vlastním
uvažováním se tak dopracovat toho, že budou čím dál tím hlouběji chápat
Písmo. Často však jen krouží kolem vlastního ega.

Jsme odkázáni jeden na druhého. K pokoře patří i to, že si občas
zajdeme k druhému pro radu nebo promluvit si o smyslu určitého biblického
místa. Rozhovorem s bratrem či sestrou o tom, co námi opravdu hýbe, dostává
náš duch velice cenný podnět.

Jsme odkázáni na pomoc svých bratří a sester. Kdo se domnívá, že
všechno musí udělat sám, nepostoupí na své cestě kupředu.

převzato z knihy 365 dní s Anselmem Grünem,
Duchovní lékárna pouštních otců,

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.



Soutěž nebude!



Ledenice

28. ne930 Mše sv.
3. st1800 Mše sv.
6. so1530 Mše sv.
7. ne930 za Františku Monšpíglovou, její rodiče a sourozence

10. st1800 mše sv.
13. so1530 Mše sv.
14. ne930 Mše sv.
17. st1800 Mše sv.
20. so1530 Mše sv.
21. ne930 Mše sv.
24. st1800 Mše sv.
27. so1530 Mše sv.
28. ne930 Mše sv.

ČÍSLA ÚČTŮ FARNOSTÍ:
BOROVANY 563617389/ 0800
LEDENICE 4855391359/0800
JÍLOVICE 571007329 / 0800
MLADOŠOVICE 571006369 / 0800

Pokud někdo chce přispět na konkrétní farnost-kostel v době, kdy přístup
ke kostelu je omezený, tak tady jsou čísla účtů. Prosíme ale nutně přidat
poznámku np.: „Dar na provoz a údržbu kostela Borovanech“, „Dar na
provoz a údržbu kostela Ledenice“ a podobně. Pokud je částka vyšší než
1000,- ročně, je možné si to odepsat z daně (nutné potvrzení od farnosti). Pán Bůh
zaplať! Další informace po telefonu.

Jílovice

31. ne1100 Bohoslužba Slova
7. ne1100 Mše sv.

14. ne 1100 Bohoslužba Slova
21. ne1100 Mše sv.
28. ne1100 Bohoslužba Slova



Mladošovice

28. ne1100 za Karla a Vlastu Fraňku
3. st1630 Mše sv.
7. ne1100 Bohoslužba slova

14. ne1100 za Ludmilu a Františka Maděrů
21. ne1100 Bohoslužba slova
28. čt1530 za Vladimíra Hadravu a Jana Schotta

Borovany

28. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
2. út1800 nebude
4. čt1800 za rodinu Kadleců
5. pá1530 nebude  („Pečovatelka“)
5. pá1800 na dobrý úmysl
4. so1700 na dobrý úmysl
7. ne800 za žijící i zemřelé z našich farností
7. ne1700 na dobrý úmysl
9. út1800 za Annu Hruškovou, manžela, dva syny a rodiče

11. čt1800 za Jiřího a Hanu Pexovy
12. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
12. pá1800 za Václava Hokeš, manželku a rodiče
13. so1700 na dobrý úmysl
14. ne800 za žijící i zemřelé z našich farností
14. ne1700 na dobrý úmysl
16. út1800 za rodinu Kadlecovů a Břoušků
18. čt1800 za Jana Bíchů, manželku a rodiče
19. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
19. pá1800 za Václava Brašničku, manželku, rodiče a sourozence
20. so1700 na dobrý úmysl
21. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
21. ne1700 na dobrý úmysl
23. út1800 za zemřelé z rodiny Podlahů a Pumprů
25. čt1800 za Annu Cvachovou  a její rodiče
26. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
26. pá1800 Josefa Koubu, manželku a vnuka Pepu
27. so1700 na dobrý úmysl
28. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
28. ne1700 na dobrý úmysl

měsíčník farností Borovany, Ledenice,
Jílovice a Mladošovice

duchovní správce:
P. Ondřej Urbisz
Žižkovo náměstí 220,  373 12
Borovany
telefon:  731 402 849
e–mail: urbond@centrum.cz


