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Stoupáme k vrcholu liturgického roku
P. Prokop Siostrzonek

Vrcholí týden, který obvykle křesťané
nazývají „Svatý“. Většině dnešní
mládeže při vyslovení pojmu „svatý
týden“ naskočí husí kůže, protože si
vzpomenou na obtížné trápení v
posledních dnech před maturitou. Ale
ten náš křesťanský Svatý týden také
není jednoduchý. Chce-li někdo
pochopit jeho podstatu, pořádně se
natrápí. A nebude zdaleka u konce. Je
to dáno tím, že se v těchto dnech naše
myšlenky stále vracejí k utrpení, ke
smrti, ke kříži.

NEVÍME, CO JE UTRPENÍ

Roku 1 968 zemřel na jedné pařížské
klinice francouzský kardinál Pierre Veuillot,
arcibiskup pařížský, ve věku 55 let. Jeho
agonie byla dlouhá a hrozná, trvala tři
měsíce. Když umíral, svěřil se svému
příteli: „Umíme mistrovsky tvořit krásné
věty o utrpení. Také já jsem kázával o
utrpení dojímavými slovy. Řekněte kněžím,
že by měli raději mlčet. Nevíme totiž, co to
utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal,
dokázal jsem jenom plakat.“
Utrpení není problém, který zvládneme
studiem a uvažováním. Zde musíme mít
Možná to někoho překvapí, snad i pohorší, určité zkušenosti – vlastní i cizí. Pašijové
ale při pohledu na umírajícího Krista na
události, které si připomínáme ve Svatém
kříži mě mimoděk napadá jedna Ezopova týdnu, jsou zvěstí o utrpení. Toto utrpení je
bajka: Král zvířat lev společně s liškou a
bolestné, nesnesitelné, ale vede k Životu.
oslem ulovili jelena. Rozdělení kořisti
Jsou to zkušenosti, které stojí za to vzít v
přenechali oslovi. Osel rozdělil kořist na tři úvahu a v mlčení se před nimi sklonit.
naprosto stejné části. Lev se zachmuřil,
vycenil zuby, vrhl se na osla a roztrhal ho. NADĚJE NENÍ OPTIMISMUS
Potom se obrátil na lišku: „Ukaž ty, jak se Když si nevíme rady s nějakou situací,
má správně dělit!“ Liška spojila všechny tři zkusme si uvědomit, že většinou člověk
části kořisti a dala je lvu. Spokojený lev se nevidí a nezná odpověď hned. Vezměme
ptá lišky: „Kdo tě naučil tak moudře dělit?“ si jakýkoli vyšívaný ubrousek. Podívejme
„Tamten,“ odpověděla liška a ukázala
se na jeho rub. Co tam vidíme? Každá
přitom na zkrvavené pozůstatky osla.
nitka je zpřeházená, někdy jsou tu doslova
Zdá se, že lidské dějiny odnepaměti tvoří chuchvalce nití, které nám nedávají smysl.
egoističtí lvi, chytré lišky a spravedliví osli. Všechno je barevně propletené. A
Toto drama stále pokračuje. Kdo bude mít podívejme se na tentýž ubrousek z jiného
poslední slovo? Když se díváme na kříž, úhlu – z lícní strany. Tam všechny nitky do
ptáme se, zda to není další vítězství
sebe zapadají, dávají smysl, tvoří jeden
silnějších nad slabším. Není to další
velký krásný obraz. Mnohdy se stačí
prohra spravedlnosti? Víme, že Ježíšovo podívat jen z jiné strany, možná z odstupu
„Dokonáno jest“ nebylo posledním slovem! dní, let, z odstupu nových zkušeností...
Ale jak těžko se tomu věří, prožívám-li sám Když se člověk doslova topí v trápeních
nějaké trápení!
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různého druhu, potřebuje nutně naději,
aby nepropadl zoufalství. Naděje je stav
ducha, ne stav světa. Naděje není
optimismus. Není to přesvědčení, že
něco dobře dopadne, ale jistota, že něco
má smysl – bez ohledu na to, jak to
právě vypadá a dopadá.
Zdá se vám, že poslední slovo ve vašem
životě mají jen egoističtí lvi nebo
vychytralé lišky? Zdá se vám, že nesete
bolest, která se už nedá unést? Mezi
bolestí a radostí, mezi nouzí a štěstím
ční hluboká propast. Naděje nad ní staví
most. Připadá vám, že ten most naděje
visí jen ve vzduchu? Ne, nejsou žádné
beznadějné situace, jsou jen lidé, kteří
jsou bez naděje tváří v tvář situaci.
Právě velikonoční jitro, Velikonoční
neděle budí novou naději! Před léty v
televizním Svátečním slovu se biskup
Jiří Paďour podělil se svou vzpomínkou

na obřad rozloučení se sedmiletým
dítětem, kterého rozdrtilo nákladní auto.
Po obřadech matka dítěte sedala do
auta. Najednou se na svého přítelekněze podívala a zeptala se: „Jiří, ty
skutečně věříš ve vzkříšení?“ „Ano,
věřím!“ Řekla: „Děkuji!“ a posadila se.
Její manžel, otec dítěte, povídá: „Vidíš, a
já si pořád myslel, že ta křesťanská víra
je jen jakási psychoterapie.“ Kněz na to:
„Víš, v tuto chvíli by ti psychoterapie
moc nepomohla.“
Kristova smrt na kříži, o které rozjímáme
ve Svatém týdnu, nám připomíná:
„Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach
se obrátíš.“ Kristovo vzkříšení, které
slavíme o Velikonocích, nás ujišťuje:
„Pamatuj, že nejsi jen prach.“ A to je
pravý a podstatný důvod velikonoční
radosti!
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Jaro v OÁZE
Srdečně Vás zveme na následující
akce:

Rekonstrukce OÁZY
Zároveň Vás chceme informovat, že

Sezónu na farní zahradě otevíráme OÁZA pro všechny své příznivce
úklidem. Koná se dne 1 3. dubna od začala rekonstruovat hlavní sál
9,30 hodin (lze přijít i odpoledne).
Účast rodičů s dětmi vítána – nejdříve
si po zimě uklidíme a pak si
pohrajeme.

Čarodějnice na farní zahradě

27. dubna od 1 5 hodin.
Těšit se můžete na pohádku, táborák
s buřtíky, čarodějné úkoly a skákací
hrady.
Děti i dospělí v čarodějnickém
přestrojení vítáni!
Tradiční Pohádková cesta dne 1 5.
června od 1 4 do 1 6 hodin – tentokrát
nazvaná „Do pohádky za zvířátky“.
Velmi uvítáme Vaši pomoc na
jednotlivých stanovištích.
Kontaktní osoba Katka Typlová
(tel. 775 592 1 42).

budovy OÁZY na farní zahradě.
Rádi bychom během letošního roku
tento sál opravili, aby mohl sloužit pro
nejrůznější kulturní události –
divadýlka, koncerty, výstavy apod.
Termín otevření je do značné míry
závislý na množství dobrovolníků
ochotných přiložit ruku k dílu a také
na financích. Za dobrovolníky i
sponzorské příspěvky budeme
vděční (bankovní spojení najdete v
kontaktech na stránkách OÁZY http://oaza.mnisek.cz).
Kontaktní osobou pro rekonstrukci je
Jiří Pšenička
(tel. 604 226 764).
Děkujeme za veškerou vaši podporu
a těšíme se na Vás!

Mateřské centrum Oáza zve:
sobota 1 3. dubna od 9h do 1 2h na sále MKS - bazárek nejen dětského oblečení
sobota 20. dubna od 9h na sále MKS - kurz první pomoci pro děti , kurzovné 260,/osobu - školit budou pracovníci záchranky či oddělení ARO
čtvrtek 25. dubna od 1 0 na sále MKS - Miniškolička s názvem ČARODĚJNICKÁ,
vstupné Kč 50,čtvrtek 9. května od 1 0h na sále MKS - Miniškolička ke Dni matek, vstupné Kč 50,čtvrtek 1 3. června od 1 0h na sále MKS - Miniškolička ke Dni otců , vstupné Kč 50,-
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- Setkání dospělých na faře v Mníšku p. B. každé úterý od 19,00 hod. Na programu
je četba a rozjímání Písma svatého (nyní konkrétně evangelium podle Jana) i beseda
o aktuálních událostech v církvi.
- Společná modlitba růžence ve středu od 18,00 hod. – většinou v Mateřském
centru.
- Poslední středy v měsíci od 18,30 hod. úklid kostela v Mníšku pod Brdy. Prosíme
dobrovolníky o pomoc.
- Každý čtvrtek po mši svaté v Mníšku pod Brdy střídavě modlitby za farnost a

modlitby matek.

- Druhé soboty v měsíci konáme pobožnost křížové cesty na Skalce.
Další bude 13. 4. od 14,00 hod.
- Zahájeno promítání DVD na faře v Mníšku. Další v neděli 7. 4. od 19,00 hod.
- Vyučování náboženství školních dětí na faře vždy v úterý od 13,45 hod. Začíná
skupinou prvňáků. Další skupiny od 14,45 a od 16,00 hod.
- Náboženství předškolních dětí a rodičů ve čtvrtek od 15,30 hod. na faře v Mníšku.
- Příprava dětí na první svaté přijímání jednou za 14 dní ve čtvrtek od 16,30 hod. na
faře. Účastní se též rodiče.
- Příprava na přijetí svátosti biřmování probíhá o nedělích. Příští setkání se
uskuteční v pondělí 1. dubna od 18 hod. na faře. Svátost bude udílet v Mníšku pod
Brdy biskup Karel Herbst v neděli 5. května při mši svaté od 10,00 hod.

Pravidelné bohoslužby ve farnosti
Pondělí 1 0.00 hod.
1 8.00 hod.

Kytín - domov seniorů, (1 x za měsíc, třetí pondělí v měsíci)
Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava

Úterý

1 0.00 hod.
1 5.00 hod.

Mníšek p. Brdy - domov seniorů, (1 x za měsíc, první úterý v měsíci)
Pleš - sanatorium, (1 x za měsíc, druhé úterý v měsíci)

Středa
Čtvrtek 1 8.00 hod.
Pátek 1 8.00 hod.

modlitba růžence podle domluvy
Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava
Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava

Sobota 1 4.30 hod.

Čisovice - kaple Panny Marie, (1 x za měsíc, první sobota v měsíci)

1 4.30 hod.
1 4.00 hod.

Trnová - kostel Sv. Ducha, (1 x za měsíc, poslední sobota v měsíci)
Skalka - pobožnost křížové cesty,
(1 x za měsíc, druhá sobota v měsíci)

8.30 hod.
1 0.30 hod.
1 4.30 hod.

Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava
Líšnice - kostel Všech svatých
Kytín - kostel Nanebevzetí Panny marie

Neděle

Podpořili jste Nedoklubko!

Skláním se před šikovností a
ochotou pomoci rodinám s
předčasně narozenými miminky!
Láska a radost z nového života
přemotaná do spousty čepiček,
svetříků, ponožtiček, dek, srdíček,
stonožek i zavinovaček.
Obdržela jsem od Vás neuvěřitelných 94
čepiček, 27 svetříků, 38 párů ponožtiček
(bačkůrek), 2 páry rukaviček, 14
háčkovaných srdíček, 9 housenek z
ponožek, 7 háčkovaných dek a 9 ušitých
zavinovaček.
Všechny výrobky doputovaly do pražské
porodnice v Podolí. Upřímný dík všem
pletařkám i švadlenkám nejrůznějších
věkových kategorií – od mladých
maminek po babičky odrostlých vnoučat.
Díky také za mediální podporu
mníšeckému Zpravodaji a příbramskému
Periskopu – díky nim se do této akce
zapojily ženy nejen z Mníšku ale z
širokého okolí.
Děkuji také paní Jocovové (prodej
galanterie a látek v Mníšku pod Brdy) za
podporu a šíření tohoto projektu mezi
své zákaznice a známé a také Pavle
Duchoňové z Mníšku pod Brdy za
poskytnutí vlny.
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Jmenovitě ze srdce děkuji:
Paní Markétě Šrutové z Prahy 4 za
háčkované čepičky, paní Řeháčkové z
Prahy 4 za pletené ponožtičky, paní Marii
Horákové z Mníšku pod Brdy za čepičky a
bačkůrky,
paní Verešové ze Zduchovic za svetříky,
čepičky, bačkůrky a rukavičky, paní Magdě
Hyspecké ze Zavržic u Příbrami za
čepičky a bačkůrky, paní Květě Rebljanové
z Bohumína za čepičky a bačkůrky, paní
Marii Sadilové z Mníšku pod Brdy za
háčkovaná srdíčka, paní Blance Fousové
z Mníšku pod Brdy za ušití čepiček a
zpracování návodu na zavinovačky, paní
Pavlíně Hermanové za ušití zavinovaček a
paní Evě Němcové z Příbrami, která do
akce zapojila i své blízké, a spolu s dcerou
Michaelou upletla a uháčkovala spoustu
svetříků, čepiček, ponožtiček a dek. Vlnou
jí přispěli: Dagmar Kavková, Vlasta
Hanušová, Václav a Zdena Boušovi,
Anička Krátká a Veroniku Pospíšilová.
A také Mateřskému centru OÁZA Mníšek
pod Brdy za uspořádání miniškoličky pod
vedením Lucky Vorlové. Maminky s dětmi
společně vyrobily roztomilé stonožky z
ponožek a zabalily je do ručně vyrobených
taštiček.
Fotografie jednotlivých výrobků najdete na
stránkách OÁZY nebo na nástěnce v
kostele.
Výrobky pro Nedoklubko budu
shromažďovat i nadále a na konci června
je opět předám koordinátorce pro pražské
Podolí.
Je to pro mě velká radost,
Pavla Pšeničková
Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod
Brdy

7
Bruno Ferrero z knihy Úsměvy pro duši
Vesnický farář si každý týden pečlivě
připravoval kázání. Jednou
o velikonoční neděli přinesl na ranní
mši rezavou klec a před kázáním ji
postavil před sebe, aby ji všichni
dobře viděli.
Věřící byli poněkud překvapeni a
farář vysvětloval: „Včera jsem potkal
chlapce, který nesl tuto klec. Měl v ní
tři ptáčky a ti se třásli chladem a
strachem. Zastavil jsem toho chlapce
a zeptal se ho: „Co to tam máš,
synku?“ „Tři bezcenné ptáky“
odpověděl mi. „A co s nimi budeš
dělat?„ ptal jsem se dál. „Nesu si je
domů, budu je mít pro zábavu“ na to
chlapec. „Budu je pošťuchovat,
vyškubávat jim peří, takže budou
klovat a čepýřit se. To bude zábava!“
„Ale dřív nebo později tě to začne
nudit. Co budeš dělat potom?“ „Mám
kočky. Těm se ptáčkové budou líbit.
Dám je pak kočkám.“

hovořili Satan a Ježíš. Satan se
právě vrátil ze zahrad ráje, byl celý
namyšlený a nafukoval se pýchou.
„Pane, právě jsem se zmocnil všeho
lidstva“ chlubil se. „Použil jsem léčky
a věděl jsem, že mi lidé sednou na
lep. Polapil jsem je všechny.“
„Co s nimi budeš dělat?“ otázal se
Ježíš. Satan nečekal s odpovědí:
„Budu je mít pro zábavu. Naučím je,
jak se brát a rozvádět, a také je
naučím vzájemně se nenávidět a
ubližovat si, opíjet se, kouřit, nadávat.
Budu jim radit, jak vyrábět válečné
zbraně, pušky, bomby a jak se mezi
sebou zabíjet. To bude na světě
zábava!“

„A pak, až se nabažíš zábavy, co
snimi budeš dělat?“ navázal Ježíš
další otázkou. „Zahubím je“ vykřikl
Satan nadutě. „Kolik za ně chceš?“
zeptal se Ježíš. „Že bys měl ty lidi
rád? Nejsou k ničemu, vlastně jsou
Chvíli jsem mlčel a pak jsem se
hodně špatní. Když se s nimi budeš
chlapce zeptal: „Kolik chceš za ty
stýkat, budou tě nenávidět. Poplivou
ptáčky?“ „Cože?! Proč byste vy mohl tě, budou ti nadávat a zabijí tě. Ne,
chtít takové ptáky? Jsou obyčejní,
nemůžeš je mít rád!“ „Kolik?“ znovu
polní, nejsou okrasní, není na nich nic se otázal Ježíš. Satan se na Ježíše
zvláštního. Ani hezky nezpívají.
zadíval a s výsměšným pošklebkem
Vůbec nejsou krásní“ divil se kluk.
řekl: „Všechnu tvou krev, všechny tvé
„Kolik chceš?“ zeptal jsem se znovu. slzy a tvůj život.“
Kluk si pomyslel, že jsem se pomátl,
a řekl mi: „Padesát eur?“ Vytáhl jsem A Ježíš souhlasil a zaplatil.“
z peněženky padesát eur, podal je
klukovi a ten bleskově zmizel.
„To je mé přikázání, abyste se
milovali navzájem, jako jsem miloval
"Vzal jsem klec a zašel s ní za vesnici já vás. Nikdo nemá větší lásku než
k polím a stromům. Tam jsem otevřel ten, kdo položí život za své přátele.
dvířka a nechal jsem ptáčky, aby
Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám
vyletěli.“ Tak farář vysvětlil, jak přišel přikazuji.“
k té prázdné kleci. Potom začal
vyprávět tento příběh: „Jednou spolu (Nový zákon, J 15, 12-14)

Manželé
Zamyšlení P. Eliase Velly, exorcisty
Pokud za mnou přijde nějaká žena a prosí
o modlitbu za uzdravení - a vím, že
i manžel věří v sílu modlitby za uzdravení a
oba patří do charismatické obnovy obvykle jí řeknu: „Jdi a požádej o modlitbu
svého manžela!“ Můžu vás ubezpečit, že
modlitba manžela bude zaručeně mocnější
než moje. Je nesmírně důležité, abyste se
vy, manželky, modlily za své muže a spolu
se svými muži. Totéž platí i opačně.
Občas se mi stává, že se mi nějaká žena
svěří: „Je mi to velmi líto, ale můj manžel
nechce, abych se nad ním modlila.“ Jinými
slovy říká: „Můj manžel nesouhlasí s tím,
abych se ho dotkla, abych na něho vložila
ruce, abych se za něho modlila, abych byla
u něho a on naslouchal slovům mé
modlitby!“
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V pořádku! Manželka se nemusí modlit nad
manželem, ale vždy se může modlit za
něho. Nakonec - manželka má mnoho
příležitostí modlit se za svého manžela i
jiným způsobem.
Proto většinou manželkám radím, aby se
za své manžele modlily během jejich
spánku. Jestli vám to připadá jako klamání,
odpouštím vám, co by se vám na tom
mohlo zdát hříšné. Je tu ale něco velmi
zajímavého. Modlitba za někoho během
jeho spánku je velmi účinná. Neptejte se
mne proč, ale je to zkušenost mnoha lidí.
Muži, kteří se modlí během spánku za své
manželky, a ženy, které se tak modlí za své
manžely, potvrzují, že modlitba během
spánku je velmi účinná.

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské
arcidiecéze, oslavíme v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v úterý
23. dubna 2013 v 18,00 hod. společným slavením eucharistie, které bude
předsedat kardinál Dominik Duka OP. Při této slavnosti bude vystavena lebka
sv. Vojtěcha. Kardinál Dominik Duka zve všechny kněze, jáhny a celou místní
církev na pouť do katedrály, aby zvláště v Roce víry byl tento svátek náležitě
oslaven.
Současně se při této bohoslužbě budeme modlit i za našeho arcibiskupa,
Vojtěchova nástupce, neboť oslaví sedmdesáté narozeniny (narozen 26. 4.
1943). Pozn.: Ve stejný den, ale o deset let později, se narodil dobříšský pan
farář, P. Karel Satoria.
V sobotu 4. května 2013 bude 12. arcidiecézní pouť za duchovní povolání na
Svatou Horu. Hlavní mše svatá od 11 hodin.
Ve středu 8. května 2013 se koná vikariátní setkání dětí v Boroticích.
Mši svatou doprovodí naše kapela.
V sobotu 1 8. května 2013 od 10 hodin se koná májová pobožnost u kostela
v Mníšku. Ve 12 hodin vyjdeme od kostela v Mníšku na svatodušní putování do
Trnové. Tam budeme slavit mši svatou od 17 hodin.
STOPY - vydává pro vnitřní potřeby Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy.
Sestavila Karolina Peroutkova a Klára Schichová.

