Pastorační noviny
vacenovické farnosti

Dobrý den milí farníci
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu ?
Hrdě se k tomu hned přiznal, že já jsem mouřenínský král.
A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem.

„Dej, ať Tvé narození přinese světu pokoj !“
To vám, milí Vacenovjáci, u Vranovských jesliček vyprošuje Jitka Ingrová se svou komunitou
sester od Andělů.
Náš Bůh je velký, a proto pro Něj není problém být s námi vždy a všude, tady a teď! Možná je
přítomný jinak, než jsme si zvykli, ale JE!
Kéž s Ním prožíváme i ty nejobyčejnější věci, chvíle, nad kterými bychom mnohdy mávli rukou a
mysleli si, že „před Boží Tvář“ nepatří. Zkusme to, jako jedna žena, jejíž vírou se můžeme
inspirovat z této modlitby:

Kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna
Pane,
modlím se k Tobě ze své kuchyně, protože nemohu být světicí v tichých zdech kláštera nebo
uprostřed africké pouště nebo v hlubokých meditacích jako horlivá novicka.
Pomoz mi být svatá, když vařím jídlo a myju nádobí.
Potřebuji ruce Marty, ale především srdce Marie, když čistím zablácené boty, vidím Tvé
sandály.Vidím Tě vcházet do Martina domu, když drhnu podlahu.
Pane, příjmy tuto mou meditaci, protože nic lepšího nedokážu.
Prohřej mou kuchyň svou láskou a prosvětli ji Svým pokojem, který mi přináší vnitřní klid a dává
mi pocit štěstí a spokojenosti.
Modlitba hospodyňky objevená na zadní straně modlitebního letáku v jednom nizozemském
kostele ve Svatém roce 1983.
Moc děkuju a myslíme na celou farnost.

Členové PR farnosti děkují ct.s. J i t c e I n g r o v é z kongregace Sester od Andělů (andělská mise
podpory kněží v jejich apoštolské službě) za její modlitby a duchovní pomoc vacenovské farnosti. Děti naší
ZŠ se již těší na další návštěvu místa jejího pobytu. Vranov u Brna je významné mariánské poutní místo,
jehož histore sahá do 13. století. Rok 2020 byl jubilejní-uplynulo 780 let od zjevení Panny Marie
Vranovské. Od začátku 17. století je poutní místo spojováno s řádem Nejmenších bratří sv. Františka z
Pauly (nachází se zde konvent řádu).

Milí přátelé Tříkrálové sbírky,
protože i Tříkrálovou sbírku ovlivňuje epidemiologická
situace, v níž protiepidemický systém – PES v 5. stupni
nedovoluje klasickou koledu, připravili jsme pro vás na
našich webových stránkách
https://www.kyjov.charita.cz/trikralova-sbirka online
koledu, v níž se pokusíme do vašich domovů přinášet
radost z tříkrálového koledování.
Letos bude Tříkrálová sbírka probíhat výjimečně od 4. až do. 24. ledna.
Během této doby do schránek domácností rozneseme informační letáky s propagačními materiály
a svěcenou křídou popíšeme vchody vašich domů či bytů. Skupinky tří králů chodit nebudou!
Sbírka se bude konat bezkontaktní formou. Peníze do pokladniček se vybírat nebudou!
Po celou tuto dobu můžete do sbírky přispívat. Rozhodnete-li se do sbírky přispět, můžete tak
učinit některým z níže uvedených způsobů.
Pro ty, kteří si neporadí s platbou přes počítač nebo mobilní telefon, bude připravena
•

v Kyjově 1 pokladnička na podatelně Městského úřadu, 1 pokladnička v kanceláři Řk
farního úřadu a 1 pokladnička na Charitě Kyjov.
Přispívat bude možné na všech místech během úřední doby.

•

v ostatních obcích bude umístěna jedna zapečetěná pokladnička v kostele a druhá na
obecním úřadě pro ty, kterým nevyhovuje žádná bezhotovostní platební metoda.
V kostele můžete do pokladničky přispívat vždy bezprostředně před a po mši sv., na
obecním úřadě během úřední doby.

Už od 1. ledna však můžete sbírku podpořit přes bankovní účet 66008822/0800, VS 77707014,
pomocí QR kódu, který najdete na této stránce níže (je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob),
nebo prostřednictvím dárcovské SMS zprávy, či prostřednictvím online kasičky na
https://www.trikralovasbirka.cz, kde je důležité zadat PSČ, nebo název vašeho města či obce, aby
peníze přišly Charitě Kyjov.
Velmi děkujeme za vaši podporu
Ing. Vladimír Měchura
ředitel Charity Kyjov

EPIFANIE - Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
Slavnost Zjevení Páně, svátek Tří králů nebo též Epifanie je svátek, který nám připomíná
sebesdělení či sebezjevení Boha lidstvu v osobě Ježíše Krista. Svátek má svůj původ ve východní
liturgické tradici a je v něm zahrnuta též oslava křtu Ježíšova, klanění mudrců v Betlémě a první
zázrak v Káně Galilejské. Svátek Tří králů slavíme 6. ledna a je považován za den, kterým je daného
roku ukončeno vánoční období. V římskokatolické církvi však doba vánoční končí až následující
nedělí, kdy se slaví svátek Křtu Páně.

Historie a význam
Liturgické knihy označují již od 4. století tento den jako svátek Zjevení Páně. Ke spojení se "třemi
králi" přispělo naplnění již starozákonních proroctví. Nejednalo se však o „krále" ale o magoi,
přičemž tímto výrazem byli zpravidla označováni perští mudrci a kněží, kteří rozuměli hvězdám,
vykládání snů a ovládali veškeré tehdejší vědění. Pocházeli z Východu. Znalost židovských proroctví
by poukazovala nejvíce na Babylónii.
V evangeliu sv. Matouše stojí: "Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle,
mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě... Vešli do domu; padli na zem, klaněli se mu a obětovali
přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu."
Nikde se v Písmu neuvádí počet mudrců, natož jejich jména. Ve výkladu starokřesťanského
prostředí kolísal jejich počet od dvou až po dvanáct. Teprve později se ustálil na třech, počtu
odvozeném pravděpodobně ze tří darů.
Jména Kašpar, Baltazar a Melichar jsou poprvé doložena na Západě v 6. stol. a z téže doby je
vyobrazení třech na fresce v Raveně, čímž je dán i počet „tří králů. Kromě přesvědčení o naplnění
starozákonních proroctví to také byla drahocennost jejich darů, která vedla k postupnému
přesvědčení, že se jednalo o „krále“.
Z prvních písmen jejich jmen pochází i zkratka K(C)+M+B, psané spolu s datem svěcenou křídou na
dveře. Podle některých badatelů však může být její původní význam jiný, zřejmě šlo o požehnání
"Christus mansionem benedicat" - "Kristus ať požehná příbytek".
Obchůzka duchovního, doprovázeného ministranty, často i kostelníkem, učitelem a žáky, měla
nejméně od třicetileté války stejnou podobu. S modlitbou a zpěvem se dům vykuřoval kadidlem a
vykropoval svěcenou vodou, na dveře či rám nad nimi se psala písmena K(C)+M+B a datum.
Později se v některých vsích ujal této povinnosti kantor, který za ni dostával výslužku.
Divadelní hry o narození Krista a příchodu Tří králů hráli v barokní době žáci jezuitských kolejí.
Některé verše převzali malí koledníci, kteří obcházeli domy a recitovali různá přání. Masky "Tří
králů" byly jednoduché - papírová koruna, vousy z koudele nebo vaty, místo vzácného roucha
dlouhá bílá košile přepásaná provazem, červeným šátkem nebo stuhou. A pochopitelně začerněné
tváře třetího krále.
Na neděli po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně (lidově sv. Tří králů), připadá svátek Křtu
Páně, kterým končí vánoční doba v rámci církevního roku. Poté následuje první část liturgického
mezidobí.

Příběh na doplnění slov, nejen pro děti.

Moudrost času
Na první neděli po Slavnosti Zjevení Páně (Tři králové) slavíme Svátek Křtu Páně,
kterým završujeme posvátnou dobu vánoční. A tak, když uzavíráme vánoční
dobu, můžeme si všimnout jedné zajímavé věci: Od okamžiku, kdy se Kristus Pán
narodil, začal proti němu vést boj ďábel. Nejprve opanoval krále Heroda, a ten ho
chtěl zabít hned maličkého. Vždyť proto Syn Boží přišel, aby přemohl ďáblovu
moc.
Svátkem Křtu Páně si připomínáme nástup Ježíšovy veřejné činnosti. Čtení ze
Skutků apoštolů nám připomíná, že po křtu, který hlásal Jan Křtitel, začal Pán Ježíš
uzdravovat všechny, které opanoval ďábel. Tento boj proti němu bude trvat až do
druhého příchodu Páně, kdy Kristus Pán definitivně zlomí jeho moc.
Ďábel řekl Kristu Pánu, když ho pokoušel na poušti: „Toto všechno ti dám, když
padneš a budeš se mi klanět!“
Ale nebeský Otec poslal svého jednorozeného Syna Ježíše Krista právě proto, aby
nás vyrval z moci toho Zlého. A od nás to chce jen jednu věc: Zastavit se, abychom
se setkali s Pánem a přijali jeho milost. Tento okamžik bychom mohly nazvat
MOUDROSTÍ ČASU: zastavit se a udělat si čas na život.
Možná nám lépe napoví moudré poučení tohoto příběhu: Jednoho dne cestou do
práce jeden obchodník spatřil beduína ve stínu palmovníku, jak sní a odpočívá, tak
jak to dělá mnoho lidí v Egyptě. Zastaví se a říká mu: „Ale copak tu děláš?“ Beduín
mu odpověděl: „Jak vidíš, sním a odpočívám ve stínu.“ A ten obchodník mu namítá:
„Jestlipak víš, dobrý muži, že bys mohl vydělat peníze, kdybys pracoval?“ — „A proč
bych to dělal?“ — „Inu, proč, proč... Vyděláš peníze a budeš si moci otevřít
prodejnu.“
Beduín na něho překvapeně pohlédl a zeptal se: „No dobře, otevřu si prodejnu – a
co potom?“ Obchodník mu vysvětluje: „Potom budeš moci vydělat ještě více peněz
a vybudovat továrnu!“ Beduín se zasmál a řekl: „Jistě, vybuduji továrnu – a co
potom?“ — „A potom budeš vlastnit krásnou vilu.“ Beduín se už smál nahlas a
pravil: „Výborně, budu mít vilu, ale co potom?“
Náš milý obchodník se dostal do rozpaků, a odpověděl: „No, co potom? Potom
budeš mít ještě další peníze navíc, které uložíš do banky.“ Beduín na něho
pobaveně pohlédl a řekl: „Dobře, peníze dám do banky, ale pověz mi, co bude
potom?“ Obchodník se již začal potit, a řekl mu: „Potom se budeš moci oženit,
budeš mít děti a postavíš jim krásné domy.“

Beduín ani okem nemrknul, a hned řekl: „To je všechno moc hezké, ale co potom?“
A obchodník, již zcela vyčerpán, vyhrknul: „No a potom si budeš moci sednout a
odpočívat!“ Tu se beduín rozesmál a odpověděl mu: „Výborně, dobrý muži, ale
přece tohle právě teď dělám!“
Tento příběh je nesmírně poučný. I dnes je mnoho lidí, kteří stále čekají na dobu,
kdy si budou moci odpočinout, ale ta doba před nimi neustále ustupuje, a nakonec
nikdy nenastane. A proto je třeba, abychom si udělali čas na život. Využijme času,
který nám Bůh dává. V tom je moudrost času. Bůh nás k tomu zavazuje třetím
přikázáním: Pomni, abys den sváteční světil!
Nejde o to nic nedělat, sedět a jen snít. Ale jde o to, pro koho žijeme svůj život a
pro koho pracujeme. Zda pro knížete temnot anebo pro Pána Boha. Kristus Pán po
svém křtu v řece Jordánu odešel na poušť, aby se tam modlil, hovořil se svým
nebeským Otcem, aby nám ukázal, jak máme přemáhat pokušení.
Pak začala jeho veřejná činnost. Byla to činnost dobra, lásky, posvěcování, uzdravování. Ježíš nás učil žít život podle vůle Boží, žít život pro Pána Boha. A to je smyslem
lidského života: žít jako dítě Boží!
Kéž je tedy naše snaha o následování Krista Pána tak upřímná a opravdová,
abychom s ním prošli všemi úskalími života. Kéž je naše snaha o následování Krista
Pána tak upřímná a opravdová, abychom jednou, až se naplní čas našeho
pozemského života, přijali od našeho nebeského Otce – s čistou duší a se srdcem
hořícím láskou – život věčný!

Vzpomínka na pouť do Svaté země v březnu roku 2017
kde jsme také navštívili řeku Jordán a nechali se znovu symbolicky pokřtít.

25. ledna slavíme Svátek Obrácení svatého Pavla z Tarsu
Pavel (hebrejsky Saul, česky Šavel) se narodil do židovské rodiny ve městě Tarsus
na jižním pobřeží dnešního Turecka. Získal dobré vzdělání, jako věrný Žid a farizej
studoval v Jeruzalémě. Stal se znalcem Starého zákona a pronásledovatelem
prvních křesťanů. Když byl na cestě do Damašku, kde chtěl zatknout křesťany, byl
oslepen mocným světlem z nebe a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne
pronásleduješ?" On se otázal: "Kdo jsi, Pane?" Hlas odpověděl: "Já jsem Ježíš,
jehož ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města; tam se dovíš, co máš dělat." Po
třech dnech slepoty a půstu se obrátil na křesťanskou víru, kterou do té doby
pronásledoval. Podnikl pak tři misijní cesty, kázal evangelium a zakládal
křesťanské obce.
Aby bylo hlásání evangelia autentické, je zapotřebí
umět spojit inteligenci a lásku.
Nestačí jen intelektualismus, jako nestačí jen
vášnivá účast. Tyto dvě věci se musí snoubit.
A Pavel byl v tomto mistr.
Je zapotřebí znovu objevit církev vlídnou a
současně neztratit intelektuální přesnost. Dnes se
totiž někdy stává, že si teologie jde svojí cestou,
katecheze spočívá na dobrovolnosti a některé
formy pastorace – zvlášť v hnutích – vyzdvihují jen
spirituální rozměr. Další věc, které nás Pavel učí, je
nezbytnost jít až do těch nejnáročnějších území.
Neuspokojit se se svojí „vlastní zahrádkou“, ale
vydávat se i na otevřené moře a do zdánlivě nepřátelských oblastí. Zároveň se
nebát v tomto apoštolátu „na hranicích“ používat všechny dostupné prostředky a
styly – i ty nejmodernější a „cizí“, ale přitom neztratit duši. To znamená, být pevní
v tom, co hlásáme.

Pro zasmání
Pepíčku, kdo je nejlepší čtyřnohý přítel člověka? Pepíček chvíli přemýšlí a pak
vyhrkne „Postel !“
Frontu v obchodě předběhne malá holčička a volá na prodavače: „Můžete mě
prosím obsloužit hned? Tatínek sedí doma a moc na to čeká.“ „A co to bude?“
„Toaletní papír.“
Do zverimexu vběhne rozzuřený Pepa s ledním medvědem na vodítku. „Kde je?“
ptá se. „Kdo pane?“ ptá se prodavačka. „Ten co mi tady před půl rokem prodával
bílého králíka!“
„Mami, vzpomínáš si na tu vázu, jak ses vždycky bála, aby se nerozbila? “ „Ano, a
co má být?“ „Nic…jenom, že teď už se nemusíš bát!“
Muž: Co bude dnes k obědu? Žena: Nic! Muž: Ale vždyť už včera jsme neměli nic!
Žena: Já vím – vařila sem na dva dny…
„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?“ ptá se v práci pán Brázda. „Manželka chce,
abych jí pomohl s před hodovým úklidem.“ „Z takového důvodu vám přece
nebudu dávat volno!“ rezolutně to odmítne ředitel. „Děkuji,“oddechne si
zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.“
„Pane doktore, dejte mi nějaké prášky proti chamtivosti. Ale dejte mi jich hodně,
hodně, hodně !!!“
Pepíček se ráno modlí: „Můj Pane, myslím, že na mne můžeš být pyšný. Zatím
jsem dnes nezhřešil, nezaklel, neublížil živému tvoru, nelhal….Jsem ti za to velice
vděčný. Ale za pár minut musím vstávat, a pak asi budu opravdu dost potřebovat
tvou pomoc!“
Tři králové se přijdou podívat do Betléma na jezulátko. Jak ho tak pozorují, jeden
z nich říká: „Ježíšikriste, ten je ale krásný.“ Josef se bouchne do čela a říká Marii:
„Vidíš, to je aspoň jméno a né Hugo !“
Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: „Hele Jeteli, pověz, proč se nemodlíš?“ Jetel
smutně zašeptá: „Víš Kudlanko, já nechci být spasen.“
„V kolik chcete ráno vzbudit?“ táže se krásná recepční. „V 8 hodin a polibkem“
řekne host. „Vyřídím to kolegovi z ranní směny…“
Volá nešťastná dcera matce: „Zase jsme se pohádali s mužem, přijdu k tobě.“ „Ne,
ne, ne, zlatíčko, on musí pykat za své chyby, přijdu já.“

Děkujeme za Vaši pozornost
a přejeme hodně zdraví
a Božího požehnání v novém roce 2021.

