Modlitba sv. růžence – prostředek duchovní obnovy.

Farní dopis č. 141 – červen 2015

Milí farníci, poutníci a přátelé.
Opět je zde měsíční pouť a s ní i další díl našeho povídání o modlitbě sv. růžence. Této modlitbě se postupně
věnujeme už celý kalendářní rok. Můžeme tak tento cyklus chápat i jako více či méně vzdálenou přípravu k
letošní hlavní pouti o které zároveň oslavíme 300. pouť 1. soboty a tím i významné výročí 25 let trvání
těchto pravidelných měsíčních poutí. Je to tedy důvod v veliké vděčnosti Bohu i všem dobrodincům z řad
farníků i poutníků za veškerou pomoc, která byla potřeba k rozvoji a údržbě poutního kostela a celého
poutního areálu. Vám všem patří veliký dík a Pán Bůh zaplať.
K tomuto vnějšímu budování a údržbě však patří také obnova duchovní. Obnova našeho srdce, myšlení,
jednání a chování, proměna našich vztahů i celého našeho života na základě lásky k Bohu i bližnímu. Zde
jsme teprve někde na začátku dlouhé cesty, která je před námi, ale přesto je třeba na ni vykročit a vytrvale po
ní jít. A právě modlitba a rozjímání o životě Ježíše Krista a Panny Marie v tajemstvích sv. růžence nám může
velice napomoci v této vnitřní obnově našeho srdce a života jako jednotlivců ale i celého společenství
farnosti.
Kéž jsou nám povzbuzením v tomto rozhodnutí pro modlitbu sv. růžence i následující příklady, tak jak o nich
píše sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu v knize „Tajemství svatého růžence“. Prvním z příkladů je
tento: Jedna španělská hraběnka, kterou sv. Dominik naučil modlitbu sv. růžence, se jej denně modlila a
činila úžasné pokroky ve ctnosti. Protože toužila po dokonalosti, zeptala se jednoho biskupa a proslulého
kazatele, jaké úkony zbožnosti má konat. Řekl jí, že se nejprve musí seznámit se stavem její duše a s jejími
zbožnými cvičeními. Odpověděla mu, že hlavní její praktikou je růženec, že se jej modlí každý den a rozjímá
o radostných, bolestných i slavných tajemstvích s velkým duchovním prospěchem pro svou duši. Biskup byl
nadšen vysvětlením vzácných poučení, která jsou v tajemstvích obsažena, a řekl jí: „Už dvacet let jsem
doktorem teologie. Četl jsem o množství výtečných úkonů zbožnosti, ale nepoznal jsem žádný plodnější ani
shodnější s křesťanskou naukou. Chci vás napodobovat. Budu šířit růženec.“ A činil tak s takovým
úspěchem, že se v jeho diecézi po krátkém čase velice proměnily mravy, viděl nejedno obrácení, obnovení a
zřeknutí se; prostopášnost, přepych, hry skončily; pokoj v rodinách, zbožnost a láska začaly kvést... Byla to
změna tím podivuhodnější, že onen biskup se velice snažil o reformu své diecéze, ale s chabými výsledky.
Podobnou zkušenost získal i kněz v jedné dánské farnosti. K větší cti a slávě Boží o tom rád vypravoval:
„Kázal jsem, řekl, „o nejnaléhavějších a nejpraktičtějších tématech, ale zcela bez výsledku. Ve své farnosti
jsem neviděl jediné zlepšení. I rozhodl jsem se, že budu hlásat sv. růženec, vysvětlím jeho cenu a to, jak se
jej modlit. Pravím, že poté, co jsem dal okusit této pobožnosti svému lidu, za půl roku jsem spatřil zjevnou
změnu. Natolik je pravda, že tato božská pobožnost má božský náboj, dotýká se srdcí a vnuká jim hrůzu z
hříchu a lásku ke ctnosti.“
Panna Maria jednou řekla blahoslavenému Alanovi: „Jako si Bůh vybral Andělské pozdravení pro Vtělení
svého Slova a Vykoupení lidí, tak ti, kteří chtějí zreformovat mravy národů a obnovit je v Ježíši Kristu, mne
musí uctívat a zdravit mne stejným pozdravem. Jsem,“ dodává, „cestou, jíž Bůh přišel k lidem, a je třeba,
aby po Ježíši Kristu získali milost a ctnosti mým prostřednictvím.“
Podobné svědectví o síle modlitby sv. růžence vypráví i sv. Ludvík Maria Grignion: „Sílu této modlitby (sv.
růžence) k obrácení nejzatvrzelejších srdcí jsem získal ze své vlastní zkušenosti. Shledal jsem, že ti, na něž
nejstrašlivější pravdy hlásané při misiích nijak nezapůsobily, se obrátili a cele se dali Bohu, když si na mou
radu osvojili zvyk denně se modlit růženec. Spatřil jsem nekonečnou odlišnost mezi mravy lidí ve
farnostech, kde jsem konal misie: jedni, protože opustili růženec, znova upadli do svých hříchů; druzí,
protože si jej podrželi, se uchránili v milosti Boží a každým dnem rostli ve ctnosti.
Co k tomu ještě říci? Snad jen začít se modlit. S pokorou, s vírou, důvěrou, láskou a vytrvalostí.
K tomu vám všem s radostí žehnám...
P. Stanislav Váša
(pokračování příště)

Krátké zprávy pro vás:

Celonárodní Misijní pouť dětí – 13. června
Misijní pouť dětí se koná ve Vranově nad Dyjí – mše sv. v 10.00 hodin, program pro děti do 15.00 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni.
Pouť u sv. Antonína na Hradišti – 14. června
Začínáme v 15.30 hodin modlitbou sv. růžence, v 16.00 hodin mše svatá
Jáhenské svěcení – 20. června v 9.00 hodin v Brně na Petrově
Pouť ke sv. Kameni za Hnanicemi (Heilger Stein)-24. června 2015 v 19.00 hod. Autobus v 18.00
Přímětice, lázně, Palackého, Vídeňská
Kněžské svěcení – 27. června 2015 – v 9.00 hod. Brno-Petrov.
Kněžské svěcení přijme jáhen Lubomír Říhák a jáhen Marek Coufal z Bezkova
Hlavní pouť 2015 – 300. pouť 1. soboty
Sobota 4. července
13.00 Zvonivý koncert u Lurdské jeskyně
- evangelický hudební soubor – ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY
15.00 mše sv. v německém jazyce v kostele
16.00 křížová cesta v kostele
16.30 procesí od rybníka v Hl. Mašůvkách
17.00 přivítání poutníků, mariánská pobožnost
17.30 modlitba sv. růžence
18.00 mše sv. u památníku padlých před kostelem
- Mons. František Koutný, farář u Máři Magdalény Brno
Světelný průvod na Kalvárii (svíce vzít s sebou)
svátostné požehnání v Lurdské jeskyni
rozloučení s poutníky
Neděle 5. července
6.00 mše sv. v kostele – P. Stanislav Váša, farář
7.30 mše sv. v kostele – Mons. Jindřich Bartoš, děkan
8.30 sv. růženec u Lurdské jeskyně
9.00 mše sv. v Lurdské jeskyni – Quirin Jan Bárník, OPraem
10.30 mše sv. v Lurdské jeskyni – P. Josef Hudec, probošt
12.00 varhanní koncert v kostele – Jiří Koukal s hosty
13.00 křížová cesta na Kalvárii
14. 00 svátostné požehnání v kostele, rozloučení s poutníky
Příležitost ke svaté zpovědi po oba dva dny.
Autobus v sobotu ze Znojma – Vídeňská u mostu 17.00 hod., Palackého, Lázně, Přímětická, Přímětice 17.15
hod. Zpět po skončení celé večerní pobožnosti.

Pozvánka na zvonivý koncert – sobota 4. července ve 13.00

Jménem evangelického souboru Zvonky dobré zprávy vás všechny zvu tento koncert v netradičním
provedení. Zvonky dobré zprávy je hudební soubor hry na ruční zvonky. Vznikl 6. července 2011 díky sestře
farářce J. Wiere Jelinek. Je první a jediný v celé ČR, protože se ještě ve světe hra na ruční zvonky
nerozšířila. Jeho dirigentkou je J. Wiera Jelinek. Soubor tvoří dvě samostatné skupiny zvoníků – mladší a
starší skupinu.
Věřím, že se můžeme těšit na něco hezkého v „novém“ a netradičním provedení. Přeji nám všem příjemný
poslech a příjemné „naladění“ do dalších svátečních chvil celé hlavní pouti.
P. Stanislav Váša

Pozvánka na Varhanní koncert

V neděli 5. července 2015 ve 12.00 hod. se při příležitosti 300. výročí měsíčních poutí uskuteční v kostele
Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách varhanní koncert.
Zahraničním hostem tohoto koncertu bude pěvkyně
Zdena Belli z Itálie.

Vystudovala barokní a duchovní hudbu kompozitorů jako je A.Vivaldi, W.A.Mozart, J.S.Bach, G.F.Händel a
další. Z duchovní hudby G.Palestrina , Lorenzo Perosi, G.Fauré, C.Franck a další.
V Itálii vystupovala s různými sbory a podílela se na přípravách několika vystoupení a koncertů jako
chóristka i sólistka. Zúčastnila se na několika hudebních mýtingů vedených profesory zpěvu barokní hudby z
Říma a Florencie.
Interpretem varhanních skladeb a varhanního doprovodu bude
Jiří Koukal - varhaník v kostele Navštívení Panny Marie v Hl.Mašůvkách a zastupující varhaník v
Červeném kostele v Brně.
V Brně vystudoval Varhanickou školu se zaměřením na církevní hudbu. Brněnským biskupstvím mu byla
udělena kvalifikace kantor - varhaník . Absolvent několika varhanních koncertů v Brně, ve Znojmě a jako
host se zúčastnil dalších koncertů. Od r.1992 do 2004 působil jako hlavní varhaník v kostele sv. Kříže ve
Znojmě a od r.2004 se stal varhaníkem v Hl. Mašůvkách. V současné době zastupuje varhanní činnost v
Červeném kostele v Brně.
Společně se můžeme těšit na provedení skladeb těchto autorů:
André Knevel, J.S.Bach, A.Vivaldi, G.Pergolesii od kterého zazní části ze Stabat Mater, C.Franck a další.
Přeji Vám nejen hudební zážitek, ale aby tato hudba Vám přinesla do Vašich srdcí klid, pokoj a radost za
přítomnosti Panny Marie.
Jiří Koukal

