Krása a cennost Andělského pozdravení – II.

Farní dopis č. 139 – duben 2015

Milí farníci, poutníci a přátelé.
Také dnes v tomto našem novém „dopisu“ se chci znova věnovat modlitbě Zdrávas Maria. Pokusit se
nahlédnout tuto modlitbu tak trochu z pohledu našeho pozemského života plného strastí a bolesti, kdy
každým pomodleným zdrávasem hledáme u Panny Marie kromě její přímluvy také útěchu a úlevu ve svých
těžkostech.
Jak se ptá sv. Ludvík Maria Grignion ve své knize: „Tajemství svatého růžence“ a hned si vzápětí odpovídá.
Jste v bídě hříchu? Vzývejte božskou Matku, říkejte jí Zdrávas, to znamená: S hlubokou úctou tě pozdravuji,
ty, která jsi bez hříchu a bez bídy, a ona vás vysvobodí ze zla vašich hříchů. Jste v temnotách nevědomosti
nebo bludu? Přijďte k Marii a řekněte jí: Zdrávas, Maria, to znamená „Osvícená“ paprsky slunce
Spravedlnosti, a dá vám na svém světle účast.
Zbloudili jste z cesty do nebe? Vzývejte Marii, což znamená „Hvězda mořská“ a Polárka, která řídí plavbu
tímto světem, a dovede vás do přístavu věčné spásy. Prožíváte hoře? Utečte se k Marii, jejíž jméno znamená
„Hořké moře“. V tomto světě byla naplněna hořkostmi, a nyní se změnila v moře sladkých nebeských
radostí. Ona obrátí váš zármutek v radost a vaše hoře v útěchu.
Ztratili jste milost? Uctěte bohatství milostí, jimiž Bůh naplnil Pannu Marii. Řekněte jí: Milostí plná a plná
všech darů Ducha sv., a ona vám na nich dá podíl.
Jste sami, zbaveni ochrany Boží? Obraťte se na Marii a řekněte jí: Pán s tebou, vznešeněji a vnitřněji než ve
spravedlivých a svatých, neboť jsi s ním jedna věc: protože je tvůj Syn, jeho tělo je tvoje tělo; je s Pánem v
dokonalé podobnosti a vzájemné lásce, neboť jsi jeho Matka. A nakonec jí řekněte: Celá Nejsvětější Trojice,
jejímž jsi drahocenným chrámem, je s tebou, a ona vás vrátí pod Boží ochranu a záštitu.
Stali jste se předmětem zlořečení Bohem? Řekněte: Pro svou čistotu a plodnost jsi požehnaná (dobrořečená)
mezi všemi ženami a všemi národy. Tak jste změnili Boží zlořečení v dobrořečení a ona vám požehná.
Hladovíte po chlebu milosti a života? Přistupte k té, která nosila živý chléb, jenž sestoupil z nebe. Povězte jí:
Požehnaný plod života tvého, který jsi počala bez umenšení svého panenství: nosila jsi jej bez trápení a
porodila bez bolesti; buď požehnán Ježíš, který vykoupil svět uvězněný, uzdravil svět nemocný, vzkřísil
člověka mrtvého, přivedl zpět člověka zapuzeného, ospravedlnil člověka zločinného, zachránil člověka
zavrženého, a bezpochyby bude vaše duše nasycena chlebem milosti v tomto životě a věčnou slávou v onom.
Uzavřete svou modlitbu s církví a řekněte: Svatá Maria, svatá v těle i na duši; svatá jedinečnou a věčnou
oddaností službě; svatá v hodnosti Matky Boha, nadaná nejvyšší svatostí, odpovídající této nekonečné
důstojnosti.
Matko Boží, která jsi též naše Matka, naše Přímluvkyně a Opatrovatelka i Udělovatelka Božích milostí,
rychle nám zjednej odpuštění našich hříchů a usmíření s božským Majestátem.
Pros za nás hříšné, která máš tolik soucitu s bídnými, která neodbýváš hříšníky, bez nichž bys nebyla
Matkou Spasitele. Pros za nás nyní, v čase tohoto krátkého, křehkého a žalostného života; nyní, kdy máme
jistý jen přítomný okamžik; nyní, kdy nás dnem i nocí obklopují a útočí na nás mocní a krutí nepřátelé, i v
hodině smrti naší, tak hrozné a tak nebezpečné, kdy jsou naše síly vyčerpány a kdy Satan násobí úsilí, aby
nás zahubil navěky; v této hodině, která rozhodne o našem osudu pro celou věčnost, šťastnou, anebo
nešťastnou. Matko slitovná, Přímluvkyně a Útočiště hříšníků, přijď na pomoc svým bědným dětem. Zažeň
od nás v hodině smrti zlé duchy, naše obviňovatele a nepřátele, jejíchž strašné vzezření nás naplňuje děsem.
Přijď a osvěť nás v temnotách smrti. Veď nás, doprovoď nás k tribunálu našeho soudce, svého Syna.
Přimlouvej se za nás, aby nám odpustil a přijal nás do počtu svých vyvolených v příbytku věčné slávy.
Amen. Tak se staň.
Tolik pro tento okamžik o modlitbě Zdrávas Maria. Modlitbě, která je díky přímluvě Panny Marie pro život
člověka pramenem velkého Božího požehnání. Kéž se modlitbu Zdrávas Maria opravdu rádi modlíme.
(pokračování příště)
S požehnáním pro všechny...
P. Stanislav Váša

Něco málo k povzbuzení či zamyšlení:
Kdo je normální
Kdo je vlastně normální člověk? Správná představa o normálním člověku nám nevyjde jako průměr
z toho, co vidíme kolem sebe, protože svět, ve kterém žijeme, je narušený hříchem. Podle významu
sova je normální ten, který odpovídá normě. Pro nás křesťany je normou Ježíš Kristus, jeho slova a
příklad života. Je to představa boha, který nás stvořil, našeho vynálezce! Takovým dokonalým
uskutečněním Boží představy, člověkem, který se Pánu Bohu „podařil“, je Panna Maria. Z toho, co
jsme si řekli o smyslu a cíli lidského života, vyplývá, že ona je člověkem, kterému se nejlépe
podařil život.
Z čeho žije plamen
Plamen svíce je živý. Ale z čeho žije? Z toho, co svíci tvoří, z jejího vosku, který se spotřebovává.
Je symbolem Krista, který se pro nás „spotřeboval“ do poslední kapky krve. A vyzývá nás,
abychom jednali podobně. Máme totiž dvojí možnost: Čas svého života a svoji životní energii
můžeme spotřebovat, prožít plodný život zde a dosáhnout plnosti života v Bohu. Nebo můžeme
svou životní sílu rozplýtvat v nicotných příjemnostech a zbytečnostech a život navždycky
promarnit.
Jak předávat víru dětem
Jeden kněz vyprávěl zážitek ze života: Měl jsem mši sv. v katedrále pro rodiče s dětmi. Přímo přede
mnou v první řadě byla maminka se dvěma chlapci. Jeden větší, už možná prvňák, se velmi snažil,
ale druhý klouček, asi tříletý, ho stále pokoušel s dost zlobil. Když se maminka vracela od svatého
přijímání, klekla si, sepjala ruce, sklonila hlavu, zavřela oči a modlila se díkůčinění. Ten malý
klouček přiklekl k ní, sepjal ruce, zavřel oči, sklonil hlavu a přitulil se k mamince. Tak vydržel v
klidu po celou dobu, co se maminka modlila. Tak se předává vztah ke Krisu v eucharistii.

Krátké zprávy pro vás:

297. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 28. března 2015
V 15.00 hod. německá mše svatá; 16.30 novokněžské požehnání, v 17.00 hod. poutní mše svatá,
kterou celebruje P. Jaroslav Sojka, novokněz z Hodonína.
Křížová cesta z Gránic na Hradiště ve Znojmě
Květná neděle 29. března ve 15.00 hod., Velký pátek 3. dubna ve 21.00 hodin.
Květná neděle – 29. března
V Únanově mše sv. v 8.00 hod., v Hl. Mašůvkách v 9.30 hod., začátek z kaple sv. Anny. V Plavči
mše sv. v 11.15 hod. Při každé mši sv. žehnání ratolestí.

Příležitost ke sv. zpovědi před Velikonocemi

V Hl. Mašůvkách – pátek 27. března od 16.00 – 17.00 hodin, v Únanově v neděli 29. března od
16.00 – 18.00 hodin, přijedou cizí zpovědníci.
Ve Znojmě od 23. 3. -1. 4. vždy 1 hodinu před večerní mší sv. u sv. Kříže.

Velikonoční svátky

Zelený čtvrtek – 2. dubna
V 9.00 missa chrismatis Brno-katedrála.
Hl. Mašůvky mše sv. v 16.30 hod. společně s hrkači, ve 20.00 hod. adorace v Getsemanech.
Únanov mše sv. v 18.00 hod. společně s hrkači, po mši sv. krátká společná adorace v Getsemanech.
Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 16.00 hod., u sv. Kříže v 18.00 hod.
Velký pátek – 3. dubna – den přísného postu.
Hl. Mašůvky – od 8.00 - 16.30 hod. adorace v Getsemanech. V 15.00 hod. křížová cesta na
Kalvárii. Velkopáteční obřady v 16.30 hodin,

Únanov – adorace v Getsemanech od 8.00 – 17.30 hod., v 17.30 hod. křížová cesta, velkopáteční
obřady v 18.00 hodin.
Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 16.00 hod., u sv. Kříže v 18.00 hod.
Bílá sobota – 4. dubna
Hl. Mašůvky - adorace v Getsemanech od 8.00-16.00 hod., Velikonoční vigilie v 18.00 hodin, V
Únanově – adorace v Getsemanech od 8.00 – 19.30 hod., v 19.30 křížová cesta, Velikonoční vigilie
ve 20.00 hodin.
Obřady ve Znojmě– u sv. Mikuláše v 18.00 hod., u sv. Kříže v 20.00 hod.
Boží Hod Velikonoční – neděle 5. dubna
Únanov – mše sv. v 8.00 hod. Ve 14.30 hod. Te Deum. Hl. Mašůvky – mše sv. 9.30 a Te Deum.
Plaveč – 11.15 hod. Při každé mši sv. bude žehnání pokrmů.
Pondělí Velikonoční – 6. dubna
Únanov – mše sv. v 8.00 hodin, Hl. Mašůvky – mše sv. v 9.30 hodin.
298. měsíční pouť 1. mariánské soboty se koná 2. 5. 2015
V 15.00 hod. německá mše svatá; v 17.30 májová pobožnost, v 18.00 hod. mše sv. - celebruje P.
Pavel Merta, farář v Miroslavi.

