Desatero Božích přikázání – XVIII.
3. přikázání
Naše „povinnost“ účasti na nedělní mši svaté

Farní dopis č. 201 – červen 2020
Milí farníci a poutníci.
Hned na začátku můžeme říci: „Bohu díky“, že se už můžeme opět osobně setkat a společně slavit
poutní mši svatou. Uplynul nám další kalendářní měsíc a jsme tu opět s novým „farním dopisem“,
který už jakoby tradičně patří ke slavení každé pouti 1. soboty. V minulém „farním dopise“, který byl
pouze v elektronické podobě na internetových stránkách farnosti, jsme se začali věnovat třetímu
přikázání. Začali jsme otázkami: Proč slavíme neděli jako sváteční den?
Nebo: Jaký je význam a důvod slavit právě neděli jako sváteční den? Odpověď nám po svém
zmrtvýchvstání dává sám Ježíš Kristus, který si už na začátku vybral jako den pro setkání se svými
apoštoly právě neděli. V neděli vstal z mrtvých, v neděli se poprvé zjevil jako vzkříšený a osmý den
(tj. další neděli) se apoštolům ukázal znovu a dal se poznat i nevěřícímu Tomášovi, který poprvé mezi
apoštoly chyběl. Proto má neděle tak mimořádné postavení.
Při každé nedělní mši sv. tak znovu oslavujeme Kristovo zmrtvýchvstání, setkáváme se s Ním i mezi
s sebou navzájem – celá Kristova Církev – Jeho mystické Tělo – všichni ti, kdo s Ním byli spojeni sv.
křtem. A když si chce dát sraz více lidí, musí se chtě nechtě domluvit na jednom čase a jednom místě,
kde se sejdou, jinak se nikdy nepotkají. Neděle tak není jen osobní setkání člověka-jednotlivce
s Bohem, ale skutečná „rodinná oslava“ a setkání celého společenství farnosti s Ježíšem Kristem
naším Pánem. Každá nedělní mše sv. se tak stává i vzájemnou posilou ve víře. Nevěřím jen já, ale
věříme my. Je tak zde spolu se mnou mnoho dalších bratří a sester, kteří věří v toho samého milujícího
Otce. Neděle je tak pro nás dnem, kdy se zastavujeme, abychom si připomněli, jak moc nás má Pán
Bůh rád. Když hledíme na Božího Syna, který z lásky k nám položil život, toužíme na jeho lásku
odpovědět svojí láskou. Je to sám Pán Ježíš, kdo nás každou neděli zve na mši svatou, protože mu
záleží na každém z nás. Když na mši sv. chybíme, tak chybíme nejvíce Jemu. Když ale přijdeme, jsme
to my, kdo nejvíce získá. Je tedy důležité přijmout Ježíšovo pozvání… Kéž tedy vnitřně zahoříme
touhou po Ježíši Kristu a osobním setkání s Ním při mši sv. a adoraci, kde On se nám nabízí v plnosti
své lásky a přítomnosti.
Mše sv. je okamžikem milosti, úkonem, kterým člověk vzdává Bohu chválu a dík a také posvětí sám
sebe. Církev nám moudře určuje způsob svěcení: světit neděli a svátky účastí na eucharistii, mši svaté.
To platí pro všechny katolické věřící od 7 let, pokud nejsou omluveni vážnou příčinou. Katechismus k
tomu říká: „O nedělích a dalších zasvěcených svátcích jsou věřící vázáni povinností zúčastnit se mše
svaté. Povinnost účasti na mši splní, kdo se mše zúčastní, kdekoliv se koná katolickým obřadem, buď
v den svátku, nebo večer předcházejícího dne.“ Ti, kteří o tuto povinnost nedbají, dopouštějí se
těžkého hříchu.
Neměli bychom to však vnímat jako strohou povinnost, ale jako dar, milost, že mohu s ostatními
věřícími tuto nedělní bohopoctu vytvářet, že ji mohu učinit plnější a krásnější. Ze svátosti křtu mám na
to plné právo. Protože patřím k tajemnému tělu Kristovu, svou účastí mohu církev posílit a zároveň
získat posilu a posvěcení i pro sebe. Můžeme to vnímat jako v rodině. Když zde bude někdo chybět u
nedělního stolu, pocítíte, že to není ono, možná budete mít i menší radost, budete na něho vzpomínat.
A když někdo z věřících z farního společenství dobrovolně chybí v nedělním shromáždění, tak to také
není celé, jeho místo zeje prázdnotou. Dřív lidé říkávali: „Nejdu-li v neděli na mši svatou, tak to žádná
neděle není.“ Ano, není to neděle, den Páně, den sváteční, protože nebyl ničím posvěcen. Také nestačí
poslouchat mši svatou z rozhlasu nebo televize. To může být povzbuzením pro nemocné, nebo pro ty,
kdo je opatrují a nemohou se vzdálit, ale nikoliv pro zdravé a schopné. Mše svatá v sobotu večer s

nedělní platností byla spíše myšlena pro ty, kdo z vážných důvodů by se v neděli do kostela nedostali
kvůli zaměstnání nebo vystřídání se u dětí, ale nikoliv pro pohodlí věřících. Sice tím ten věřící svou
„povinnost“ splní, ale sama neděle nevyzní pro něho jako den „sváteční“.
Kéž tedy „roste“ naše vděčnost za mši sv. i úcta ke kněžím, kteří ji slouží. Mše sv. je totiž největším
darem a zázrakem, který se na této zemi v čase pozemského života člověka uskutečňuje a kterému
můžeme z milosti Boží být přítomni.
S požehnáním pro všechny…
P. Stanislav Váša

Něco málo k povzbuzení či zamyšlení:
Po požáru
Kdysi v jedné vesnici vypukl požár. Dosavadní dobří sousedé, boháč a chudák, přišli o veškerý
majetek. Chudák zůstal v klidu, ale boháč upadl do hlubokého zoufalství. „Příteli,“ zeptal se boháč
chudáka, „jak je možné, že jsi tak klidný, když všechno, co měli, shořelo?“ „Mně zůstal můj Bůh. Ten
tvůj shořel s domem,“ odpověděl mu chudák.
Bůh se na tebe dívá jako na jednotlivce, ať jsi kdokoli. Volá tě „tvým jménem“. Vidí tě a chápe
takového, jakého tě stvořil. Ví o všem, co je v tobě, zná tvoje myšlenky a pocity, tvoje sklony a
záliby, tvoji sílu i slabost. Hledí na tebe ve dnech radosti i ve dnech bolesti. Je ti blízký ve tvých
nadějích i ve tvých pokušeních. Zajímají ho všechny tvoje starosti ve všech radostných i
smutných hodinách. Má spočítané všechny vlasy na tvé hlavě a všechny milimetry tvé výšky.
Tiskne tě k sobě a nosí tě na rukou; pozvedá tě, když upadneš. Dívá se s něhou na tvoje ruce a
nohy; poslouchá tvůj hlas, tlukot tvého srdce a tvůj dech. Sám sebe nemiluješ víc, než tě miluje
on.

Krátké zprávy pro vás:
359. měsíční pouť 1. soboty se koná (dá li Pán Bůh) 6. 6. 2020
V 15.00 hod. německá mše svatá; v 18.00 hod. mši sv. v Lurdské jeskyni případně v kostele
celebruje P. Jiří Janalík, působící v Brně.
Pouť na Hradišti u sv. Antonína – 14. června
Pouť se koná 14. června – v 15.00 mše sv., další dny 11. – 13. 6. mše sv. u sv. Antonína v 18.00 hodin
Slavnost Božího Těla – 14. června - v Únanově mše sv. v 8.00 hodin, potom průvod na náves +
pobožnost. V Hl. Mašůvkách mše sv. v 10.15 hodin, pak průvod k připraveným oltářům.
Kněžské svěcení – 20. června - Kněžské svěcení se koná 20. 6. v 9.00 h. v Brně na Petrově. Svěcení
na kněze přijme jáhen Martin Mokrý od sv. Mikuláše ve Znojmě.
Primice v Blansku – 27. 6. v 15.30 hodin. –Mši sv. slouží novokněz P. Martin Mokrý. Děkovná mše
sv. ve Znojmě bude 3. 7. v 17.00 hodin u sv. Mikuláše.
Poutní zájezdy – do Medžugorje 2020
Oznamujeme, že v letošním roce připravujeme poutní zájezdy na oblíbené místo mnoha milostí i
obrácení - do Medžugorje. První zájezd se uskuteční v době modlitebního festivalu – v termínu
29. 7 až 7. 8. 2020, druhý zájezd 4. – 11. září 2020. Oba poutní zájezdy budou doprovázet kněží.
Počítáme též se zastávkou u moře. K celkové duchovní pohodě přispívá velmi dobré společenství
věřících lidí. Více informací najdete na www.medju.blog.cz případně můžete volat na tel. číslo 731
604 178. Přihlásit se můžete na emailové adrese nemecjan3@seznam.cz Na každého se těšíme.
Oslava 800 let kostela v Příměticích – 12. 7. ve 14.00 hodin.
Děkovnou mši sv. slouží P. Marian Kosík, opat z Nové Říše.
Duchovní cvičení pro dívky od 18-35 let.
Konají se v Hl. Mašůvkách na faře od 23. – 28. 8. 2020. Téma: „Hle Matka Tvá.“ Duchovní cvičení
vede P. Lukáš Bakajsa a sestry boromejky. Příjezd je v neděli 23. 8. do 17.00 hodin, ukončení v pátek
28. 8. po obědě. Kontakt pro přihlášení: vincenta@boromejky.cz, nebo mobil: 723 477 525

Hlavní pouť 4. - 5. července 2020
Sobota 6. července – 360. pouť 1. soboty
15.00 mše sv. v německém jazyce v kostele
16.30 procesí od rybníka v Hl. Mašůvkách
17.00 přivítání poutníků, mariánská pobožnost
18.00 program pro děti na Kalvárii
18.00 modlitba sv. růžence
18.30 mše sv. u památníku padlých před kostelem
- celebruje P. Marian R. Kosík, OPraem,
opat z Nové Říše
Světelný průvod na Kalvárii (svíce vzít s sebou)
svátostné požehnání v Lurdské jeskyni
rozloučení s poutníky
Neděle 7. července
6.00 mše sv. v kostele – za farníky a poutníky, - P. Stanislav Váša - farář
7.30 mše sv. v kostele – za všechny živé a zemřelé kněze, kteří zde sloužili a slouží farníkům a
poutníkům – Mons. Jindřich Bartoš - děkan
8.30 sv. růženec v Lurdské jeskyni
9.00 mše sv. v Lurdské jeskyni – všechny živé i zemřelé dobrodince a pomocníky farnosti a poutního
místa – P. Pavel Kavka, Brno
10.30 mše sv. v Lurdské jeskyni – Na poděkování za vyslyšení proseb farníků a poutníků – P. Josef
Hudec, probošt ze Znojma-Hradiště,
12.00 koncert pro poutníky – hraje Tomáš Nováček a Anička Drobílková
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 ukončení večerní pobožnosti.
Adresa: Řím.katol. farnost, 671 52 Hl. Mašůvky, CZ,
tel. číslo: 533 534 944

