Vyznání víry – modlitba jako poklad
a základ pro život křesťana.

Farní dopis č. 135 – prosinec 2014

Milí farníci, poutníci a přátelé.
Je tady poslední kalendářní měsíc letošního roku a s ním i adventní období a čas očekávání narození Ježíše
Krista. Vzbuďme proto ve svých srdcích touhu po jeho příchodu a s upřímností i modlitbou se připravujme
na tento milostiplný okamžik. Jak veliký prostředek k vyprošení Božích milostí je modlitba a zvláště
modlitba sv. růžence, jsme si v několika příkladech vyslyšení uvedli v předchozích dopisech.
Nyní se postupně věnujme jednotlivým modlitbám z nichž je sv. růženec složen a něco málo si řekněme o
cennosti těchto jednotlivých modliteb. Jsou to: Vyznání víry, Otče náš a Zdrávas Maria.
Nejprve se tedy zastavme u modlitby Vyznání víry neboli Kréda, kterým modlitbu sv. růžence začínáme.
Protože Apoštolské vyznání víry je svatou zkratkou a přehledem křesťanských pravd, je modlitbou velice
záslužnou, neboť víra je východisko, základ a počátek všech křesťanských ctností a všech modliteb, jež jsou
Bohu milé. Platí zde slova sv. Pavla z listu Židům: „Kdo se chce přiblížit Bohu modlitbou, musí začít tím, že
uvěří.“ A čím víc bude mít víry, tím bude jeho modlitba záslužnější a bude více ke slávě Boží.
Myslím, že zde není nutné zabývat se podrobným vysvětlováním jednotlivých pravd obsažených v modlitbě
Vyznání víry. Všechny totiž vychází a vnitřně plně souvisí hned s prvními slovy této modlitby. Právě její
první slova a výpověď: Věřím v Boha – dává smysl i všem ostatním pravdám víry obsažených v této
modlitbě. Učitelé modlitby uvádí, že první slova modlitby vyznání víry: Věřím v Boha, v sobě zahrnují
zároveň úkony všech tří božských ctností – víry, naděje a lásky – a tím mají úžasnou účinnost při
posvěcování duše a srážení zlého. Právě těmito slovy nejeden světec zvítězil nad pokušeními, zejména proti
víře, naději a lásce, ať už v životě, nebo v hodině smrti.
Protože víra je jediný klíč, který nám dává vstoupit do všech Ježíšových i Mariiných tajemství ve sv. růženci,
je třeba začít s tím, že se s velkou pozorností a zbožností pomodlíme Vyznání víry. A čím bude naše víra
živější a silnější, tím záslužnější bude i růženec.
Naše víra musí být proto živá a posilována láskou. Abychom se tedy dobře modlili sv. růženec, musíme být v
milosti Boží nebo ji hledat. Hledejme tedy v modlitbě pouze Boha a ne jen vlastní uspokojení, ani se od
modlitby nenechme odradit opakovanou nepozorností. Naopak je zde třeba pevné víry a dobrý úmysl a k
tomu i velké trpělivosti a vytrvalosti.
Přeji proto vám všem i sobě, abychom i přes všechny překážky v modlitbě sv. růžence vytrvali. A k tomu
vám všem s radostí také žehnám...
(pokračování příště)
P. Stanislav Váša

Něco málo k povzbuzení či zamyšlení:

Čekání není pasivita
Není to pasivita, ve skutečnosti to je aktivní proces. Jednoduší by bylo před tmou utíkat do různých aktivit,
jen abychom zakryli, případně zahnali strach ze své slabosti a prázdnoty.
Člověk musí na své životní cestě projít skrze tolik omylů, zklamání, hloupostí i žalu, jen aby mohl začít od
začátku. Protože Bůh je větší než naše hříchy obtěžkané srdce. Své chyby a nedostatky, zklamání a viny
smíme přinášet na pole Boží trpělivosti
Jsme plni touhy znovu se vydat na cestu, na které – v duchu Ježíšovy výzvy – nebudeme zapomínat na
skutky lásky k druhým. Ale nechceme ani zanedbávat „svůj“ advent. Vždyť mají nastat Vánoce i pro
každého z nás osobně. A ty se neuskuteční v chaotických aktivitách, které jsou tak typické pro tyto dny:
nákupy bez míry, nekonečné uklízení plýtvání sil na nesprávném místě... Nepokoušejme se, prosím, o
reprízu Vánoc z minulých let: nic jim nechybělo, jen Bůh v nich scházel.
Kam jste ukryli Boží Dítě?

Kam jste ve svém životě schovali Boží Dítě? O Štědrém dnu všichni stojí u jeslí: matka, otec, pastýři,
králové, vůl i osel – a dívají se do prázdna. Jesle jsou prázdné: Kam jsme zašantročili Boží Dítě?
Skryli jsme ho za symboly, přáními, sny, vzpomínkami z dětství... Tichá noc a cukroví, stromek, zvony a
vánoční trhy nám také umí velmi dobře zakrýt pohled na Dítě.
„Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali (Mt 25,40). Tak je
to tedy: Uprostřed stáje stojí člověk, který hledá práci, jednou rodina na útěku, jednou hledající bezdomovec
neb děvče nucené k prostituci. Tak jednoduché, ale přitom velmi těžké, je konání dobra.
Radujeme se ze svíček, hvězd, dětí, z jesliček, z pozdravů a návštěv ze zvonů a řetězů světel. Těšme se z
toho všeho, co souvisí s Vánocemi! Ale nezapomínejme přitom na Krista. Kdo hledá ztracené Boží Dítě,
potřebuje totiž pořádnou porci lásky.
Celoroční Vánoce
Příchodem Ježíše Krista jsme se stali novým stvořením v lásce. Pochybovat o této skutečnosti znamená
nepochopit evangelium. Přijměme výzvu, která je mnohem víc než vánoční, v duchu slov neznámého autora:
„Když ses do sytosti vynadíval na dítě v jesličkách, tak se jen jednoduše neotoč a nechoď pryč. Udělej jeho
ruce svýma rukama. Jeho úsměv svým úsměvem. Jeho srdce svým srdcem... Udělej jeho oči svýma očima.
Jeho uši svýma ušima a jeho ústa svými ústy. Ať ti k tomu dopomůže Bůh! V každém poznej svého bratra,
svou sestru. Když jim setřeš slzy, podělíš se s nimi o jejich starosti i radosti, tehdy se Boží Syn narodil v tobě
a ty se můžeš radovat a slavit Vánoce celý rok!“
Upřímné Pán Bůh zaplať a poděkování.
Děkuji upřímným Pán Bůh zaplať P. Jindřichu Bartošovi, všem kněžím-zpovědníkům za vaši službu udílení
svátosti smíření. Děkuji také všem farníkům za vaši obětavou pomoc a práci v průběhu celého roku při
údržbě kostela Panny Marie, celého poutního areálu, zahrady i všech dalších prostor v okolí kostela a fary.
Děkuji také vám poutníkům za vaši veškerou pomoc a podporu duchovní i hmotnou. Pán Bůh zaplať i všem
dobrodincům za vaše modlitby, oběti i každou pomoc a podporu.

Krátké zprávy pro vás:

293. měsíční pouť 1. soboty se koná 6. 12. 2014
V 15.00 hod. německá mše svatá; 16.30 novokněžské požehnání; v 17.00 hod. mši svatou celebruje P. Tomáš
Enderle, novokněz diecéze Hradec Králové. Po mši sv. přijde sv. Mikuláš pro poutníky.
Adventní koncert – neděle 7. 12. 2014
Bude v Únanově v neděli 7.12. v 17.00 hodin v kostele sv. Prokopa. Hraje a zpívá cymbálová skupina p.
Antonína Stehlíka.
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie – 8. 12. 2014
Mše sv. v Únanově v 17.00 hodin, v Hl. Mašůvkách 18.15 hodin.
Roráty – mše sv. budou v sobotu v 7.00 hodin.
Únanov 13.12., Hl. Mašůvkách – 20.12.
Zpovídání před Vánocemi
V Hl. Mašůvkách – ve středu 17.12. od 16.00-17.00 hodin a v pátek 19. 12. od 16.00-17.00 hodin. V
Únanově v pondělí 15. 12. od 16.00-17.00 hodin, ve čtvrtek 18. 12. od 16.00-17.00 hodin a v neděli 21.12.
od 16.00-18.00 hodin, přijedou cizí zpovědníci.
Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi ve Znojmě
u sv. Kříže od 15.-20. 12. a 22.12. vždy od 16.00 -18.00 hod. a 21.12. u sv. Michala 16.00-18.00 hod.

VÁNOČNÍ SVÁTKY LP 2014

Štědrý den – 24.12. 2014
Hl. Mašůvky – Betlémské světlo – od 8.00 hodin je možné si odnést v kostele v Hl. Mašůvkách,
21.00 hodin půlnoční mše svatá v Únanově, 24.00 hod. půlnoční mše svatá v Hl. Mašůvkách, po mši
svaté průvod s Ježíškem do Lurdské jeskyně, kde na něj čekají jesličky. Muzikanti zahrají ve 23.30 před
kostelem, při mši svaté a potom u jeskyně.
Boží hod vánoční – 25. 12. 2014 – 8.00 hodin mše svatá v Únanově, 9.30 hodin mše svatá v Hl.
Mašůvkách, 11.15 hodin mše svatá v Plavči.

Svátek sv. Štěpána – 26. 12. 2014 – v 8.00 hodin mše svatá v Únanově, 9.30 hodin mše svatá Hl.
Mašůvkách. KOLEDOVÁNÍ U BETLÉMA V HL. MAŠŮVKÁCH ve 14.00 hodin, zveme koledníky
mladé i dospělé. Začneme před kostelem a potom se půjdeme poklonit Jezulátku v Lurdské jeskyni – všichni
jsou pozvání k občerstvení a zahřátí k pastýřskému ohni.
Svátek sv. Rodiny – 28. 12. 2014
Mše sv. Únanov 8.00 hodin, Hl. Mašůvky 9.30 hodin.
Vánoční koncert – neděle 28. 12. 2014
Bude v Únanově v neděli 28. 12. 2014 v 15.00 hodin v kostele sv. Prokopa. Hraje a zpívá rodina Vejmelkova
z Krahulčí u Telče.
Silvestr – 31.12. 2014 – konec občanského roku – poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží požehnání –
v 15.00 hodin mše sv. v Únanově, v 17.00 hodin mše svatá v Hl. Mašůvkách – po každé mši sv. TE
DEUM.
Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. 2015
Mše sv. Únanov 8.00 hodin, Hl. Mašůvky 9.30 hodin, Plaveč 11.15 hodin.
294. měsíční pouť 1. soboty se koná 3. 1. 2015
V 15.00 hod. německá mše svatá; 16.30 novokněžské požehnání; v 17.00 hod. mši svatou celebruje P.
Václav Hejč, novokněz působící v Brně – Petrov.

