Květen 201 3

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy

UVNITŘ NAJDETE:
katechezi papeže Františka o Duchu Svatém
myšlenky P. L. Kubíčka / rozhovor s Mons. K. Herbstem
akce ve farnosti / ohlédnutí za vikariátním setkáním dětí

2
Velikonoční doba se chýlí ke konci a my
můžeme s radostí konstatovat, že jsme si
ji prožili zase o něco intenzivněji, než
vloni. Určitě se nám podařilo zajet na
hlubinu a lépe pochopit, jak ohromné věci
pro nás Pán Bůh připravil a Ježíš Kristus

učinil. Uvěřili jsme mu a zvolali jsme:
„Věřím“! Zároveň jsme se zřekli všeho
zlého i náklonnosti ke zlu. To je závazek!
Doufám, že radostný a upřímný. Ať se
nám ho podaří plnit v síle Ducha svatého.
P. Jan Dlouhý

Duch Svatý vzbuzuje v našem srdci smysl pro víru

Tak nazval svou katechezi papež František při generální audienci na náměstí
sv. Petra dne 1 5. května 201 3 .
Motem následujícíc promluvy je biblický úryvek Jan 16,12-15
Rád bych se zamyslel nad působením,
kterým Duch Svatý přivádí církev
a každého z nás k Pravdě. Ježíš sám říká
učedníkům: „uvede vás do celé pravdy“
(Jan 1 6,1 3), protože On sám je „Duch
pravdy“ (srov. Jan 1 4,1 7; 1 5,26; 1 6,1 3).
Žijeme v době, která je poněkud skeptická
vůči pravdě. Benedikt XVI. častokrát mluvil
o relativismu, tj. tendenci mít za to,
že neexistuje nic definitivního a myslet si,
že pravda plyne z konsensu nebo z toho,
co si přejeme. Vyvstává tedy otázka:
existuje vskutku pravda? Co je „pravda“?
Můžeme ji poznat? Můžeme ji nalézt?

Pravda se potkává

Vybavuje se mi tady otázka, kterou položil
římský místodržitel Pilát Pontský Ježíšovi,
který mu předtím vyjevil hluboký smysl
svého poslání: „Co je pravda?“ (Jan
1 8.37.38). Pilát nedovede pochopit, že
Pravda stojí před ním, neumí v Ježíši
spatřit tvář pravdy, která je tváří Boha. A
přece Ježíš skutečně je Pravda, která se v
plnosti časů, „stala tělem“ (Jan 1 ,1 4) a
přišla mezi nás, abychom ji poznali. Pravda
se nedá uchopit jako nějaká věc, pravda se
potkává. Není vlastnictvím, nýbrž setkáním
s Osobou.
Kdo nám však dá poznat, že Ježíš je
Slovem pravdy, Jednorozeným Synem
Boha Otce? Svatý Pavel učí, že „jenom

pod vlivem Ducha Svatého může někdo
říci »Ježíš je Pán«“ (1 Kor 1 2,3). Je to
právě Duch Svatý, dar Zmrtvýchvstalého
Krista, který nám umožňuje rozpoznat
Pravdu. Ježíš jej nazývá „Přímluvcem“, tj.
„tím, kdo nám přichází na pomoc“ a je po
našem boku, aby nás na této cestě
poznávání podporoval. Během Poslední
večeře Ježíš ujišťuje učedníky, že Duch
Svatý je naučí všemu a připomene jim
Jeho slova (srov. Jan 1 4,26).
Jak tedy působí Duch Svatý v našem
životě a v životě církve, když nás uvádí do
pravdy? Nejprve připomíná a vtiskuje do
srdcí věřících slova, která Ježíš řekl a
skrze ně – jak učili starozákonní proroci –
je do našeho srdce vepsán Boží zákon,
stává se v nás principem, který
vyhodnocuje rozhodnutí a řídí každodenní
jednání, stává se principem života.
Uskutečňuje se velké Ezechielovo
proroctví: „Budete čistí ode všech svých
nečistot, očistím vás od všech vašich
model. Dám vám nové srdce, vložím do
vás nového ducha.. Vložím do vás svého
ducha a způsobím, že budete žít podle
mých zákonů, zachovávat má přikázání a
plnit je“ (Ez 36,25-27).
Pak nás Duch Svatý, jak Ježíš slibuje,
uvede „do celé pravdy“ (Jan 1 6,1 3); vede
nás nejenom na setkání s Ježíšem, plností
Pravdy, ale vede nás také „uvnitř“ Pravdy,
tj. umožňuje nám vstupovat do stále
hlubšího společenství s Ježíšem,
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obdarovává nás chápáním Božích věcí.
A toho nemůžeme dosáhnout svými
silami. Pokud nás Bůh vnitřně neosvítí,
bude naše křesťanská existence
povrchní.
Tradice církve tvrdí, že Duch pravdy v
našem srdci vzbuzuje onen „smysl pro
víru“ (sensus fidei), skrze něhož, jak praví
Druhý vatikánský koncil, Boží lid pod
vedením učitelského úřadu církve
neúchylně lne ke svěřené víře, proniká do
ní stále hlouběji správným usuzováním
a stále plněji ji uplatňuje v životě (srov.
Lumen gentium, 1 2). Zkusme se zeptat:
jsem otevřen vlivu Ducha svatého?
Prosím jej, aby mi dal světlo a učinil mne
vnímavějším k Božím věcem? Každý den
se musíme modlit následovně: „Duchu
svatý, učiň ať je moje srdce otevřené
Božímu Slovu, ať je moje srdce otevřené
dobru, ať je moje srdce otevřené
každodenní kráse Boží.“

V tomto smyslu je třeba se od Marie učit
oživovat v sobě její přitakání, její
naprostou ochotu přijmout Syna Božího
do vlastního života, který tak bude od
toho momentu proměněn. Skrze Ducha
svatého budou Otec a Syn přebývat v
nás, budeme žít v Bohu a z Boha. Je
však náš život skutečně oživován
Bohem? Kolik věcí upřednostňuji před
Bohem?
Drazí bratři a sestry, máme zapotřebí se
nechat zaplavit světlem Ducha svatého,
aby nás uvedl do Pravdy Boha, který je
jediným Pánem našeho života. V tomto
Roce víry se ptejme, zda jsme učinili
nějaký konkrétní krok, abychom více
poznali Krista a pravdy víry četbou a
rozjímáním Písma svatého, studiem
Katechismu a přistupováním ke
svátostem. Ptejme se však zároveň, jaké
kroky činíme, aby víra orientovala celou
naši existenci. Nelze být křesťany „na
Denně prosit
čas“, jenom někdy, za určitých okolností a
v některých rozhodnutích. Takto nelze být
Chtěl bych vám všem položit otázku:
křesťany. Křesťan existuje nepřetržitě!
kdo z vás se denně modlí k Duchu
Naprosto! Kristova pravda, které nás
svatému? Málokdo. My však musíme plnit Duch svatý učí a kterou nám dává,
toto Ježíšovo přání a denně prosit Ducha zahrnuje navždy a celý náš každodenní
svatého, aby otevřel naše srdce Ježíši.
život. Prosme jej častěji, aby nás vedl
Pomysleme na Marii, která „uchovávala cestou Kristových učedníků. Prosme jej
všechno v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk každý den. Učiňme si toto předsevzetí.
2,1 9.51 ). Přijímání slov a pravd víry, aby Prosme každý den Ducha svatého a tak
se staly životem, se uskutečňuje a roste nás bude Duch svatý přibližovat Ježíši
pod vlivem Ducha svatého.
Kristu.

4
Milí farníci, před časem se mi dostala do ruky kniha od Marie Svatošové s názvem
Až k prolití krve.
Pojednává o životě P. Ladislava Kubíčka a je proložená úryvky z dopisů, které psal
svým „ovečkám“. Jsou tam stručné a jasné rady pro praktický život. To samo o sobě
by ale asi nestačilo, silné na tom je, že on ostatním sám ukazoval, jak žít život
pravdivý a plný víry a důvěry v Boha - celý svůj život obětoval druhým a nakonec
zemřel zavražděn na své faře.
Vřele doporučuji k přečtení (máme v naší farní knihovně).
Nebojme se ani my, dát se k dispozici (podle svých možností, sil a obdarování) ke
službě druhým a hledat v nich otisk Boží.
Katka Typlová

Výběr z dopisů P. Ladislava Kubíčka:

„Kdo ví, co nás všechno ještě čeká na
cestě do nebeského království, kam jde
„ Vždycky budou součástí našeho života cesta strmá a brána úzká. Ale i ta cesta je
zkoušky, ponížení, pokušení, podrazy, ale v plánu Božím – tak žádný strach!“
i pochvaly s pokušením pýchy – tím vším
se neobíráme ! Řídíme se jen a jen vůlí
Žijeme-li jako děti Boží, jako
Boží, a když uděláme něco špatného,
spolupracovníci Kristovi, nikdy se
hned se Kristu Pánu omluvíme a zase
nemůžeme nudit. Máme vždycky co dělat
věrně sloužíme. Když se nám něco
a máme přitom k dispozici vedení a sílu
podaří, tak mu to věnujeme a poděkujeme Ducha Svatého!“
a taky se už k tomu nevracíme.“
Též si můžete poslechnout na internetové
„I když si člověk ledacos nadrobil sám
televizi www.TV-MIS.cz- P. MUDr. Ladislav
svou chytrostí, jakmile se vrátí do Otcova Kubíček: Než bude pozdě.
náručí a znovu mu upřímně řekne, že
chce plnit jen a jen Jeho vůli, tak je zase Jedná se o unikátní amatérskou nahrávku
všechno v pořádku. Otec má pro nás
poutavého vyprávění P. Ladislava Kubíčka
vždycky krásný plán, třebas i v rámci
o jeho životě, natočené na třebenické faře
našeho původního zpackání. Tak žádný
3roky před jeho zavražděním.
strach!“

Délka nahrávky:11 4 min

„Svého vlastního Syna Bůh vydal, aby
vykoupil služebníky. Co ještě chceme víc? Adresa na internetu:
Na co ještě čekáme?“
http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=332
OÁZA srdečně zve na tradiční

pohádkovou cestu tentokrát nazvanou

"Do pohádky za zvířátky".

Akce se uskuteční 15. 6., start je na farní zahradě od 14 do 16 hod.,
cíl u Zadního rybníka. Nebudeli pršet, proběhne na konci cesty vodní bitva,
nezapomeňte proto na náhradní oblečení.

Noc kostelů proběhne v mníšeckém kostele sv. Václava v pátek 24. 5.
1 8:00 Mše sv. s adorací, 1 9:00 Pohádka – František a zlý vlk
1 9:30 Komentovaná prohlídka kostela včetně věže a zvonění
20:00 Koncert chrámového sboru, hosté: Lucie a Martin Sedlákovi
21 :00 Meditativní půlhodinka s písněmi z TAIZÉ , 21 :30 Bubnování
22:00 Požehnání a zakončení.
Rovněž v Kytíně bude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie.
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Co se děje ve farnosti...
- 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 na farní zahradě.
- 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.
- v pátek 24. 5. v rámci akce „Noc kostelů“ otevřený kostel sv. Václava v Mníšku do
22 hodin. Rovněž v Kytíně bude otevřený kostel.
- v sobotu 25. 5. pouť farnosti do kostela sv. Cyrila a Metoděje do Karlína. Mše
sv. tam od 12 hodin.
- v neděli 26. 5. ve 14,30 „dětská“ mše svatá v Kytíně.
- v neděli 26. 5. májová pobožnost u kapličky ve Stříbrné Lhotě od 16,30 hod.
- ve čtvrtek 30. 5. od 18,00 hod. v Líšnici slavnost Těla a Krve Páně.
- v neděli 2. 6. slavnost Těla a Krve Páně od 8,30 v Mníšku.
- v neděli 9. 6. při mši svaté v Mníšku první svaté přijímání dětí.
- v sobotu 20. 7. Skalecká pouť (10h mše sv., vystoupení kapely, bubnování,
otevřená poustevna, čtení z bible)
- od soboty 17. 8. farní tábor Zaječov, Svatá Dobrotivá

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 7.00 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

Vytrvejte a vydržte!
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přál farníkům v Mníšku? Aby vytrvali, vydrželi.
A jaký vzor světce byste jim doporučil pro
chvíle těžkostí?
Sv. Jana Boska. To byl mistr. Ten to s mladými
lidmi uměl a stačilo jen „mrknout“. On mladým
lidem opravdu rozuměl. Házeli mu klacky pod
nohy, kdo jen mohl, a nakonec se ho zastali lidi
Vždycky jste měl blízko k mladým lidem.
tam, kde by to člověk vůbec nečekal. Toho bych
Čím jsou vám blízcí?
dával nejenom za vzor, ale také za takového
Mládí má jiskru, chuť do života a to je velká
inspirace taky pro kněze, i když už je starší. A je tajného patrona, aby pomáhal na cestě k Pánu
to také budoucnost církve! Už mezi mladé ale Ježíši. Uměl povzbuzovat a pomáhat – sedl si
třeba do zpovědnice, a když měl někdo úzkost
moc nejezdím, to dřív, když mi bylo tak
pětatřicet a dělali jsme chaloupkový apoštolát, a napsal si celý sešitek hříchů, tak Jan Bosco
jenom řekl: „Dej to sem prosím tě“ a roztrhal to.
to byla moje „práce“ mezi mladými lidmi.
Takhle všechno zkracoval.
A jsou mladí pořád stejní? Nebo v čem se,
od dob vašeho chaloupkového apoštolátu Rád taky chodíte po horách. Jaké tůry byste
doporučil?
změnili?
Jezdím do Alp stále, doporučil bych, zvláště
Zásadně se nezměnili. Snad jen ta dnešní
začátečníkům, túry méně náročné, aby
počítačová deformace. Mladí ztrácí strašnou
spoustu času u počítačů a to je škoda. Nečtou nedopadli jako já, když jsem si v nestřežený
okamžik při pádu zlomil nohu. V Alpách je
se knihy, komunikace je omezená. To bych
nekonečné množství krásných túr, turistických
omezil. Ale co s tím?
tras a také různé Klettersteigy pro náročné. To
Jak se vám líbilo mezi věřícími v mníšeckém už chce ale určitou průpravu. V Alpách se
volněji dýchá než v Tatrách. Tatry jsou malé a
kostele? Co byste jim popřál?
Jak jsem tak dnes koukal po kostele, tak jsem proto daleko více střežené – mimo turistickou
značku ani krok. Hory jsou nádherné, je co
měl opravdu pocit, že věřících přibylo. Tady
nikdy nestáli lidé pod kůrem, protože se nevešli obdivovat a co prožívat, proto horskou turistiku
doporučuji všem. Moje možnosti jsou ale nyní
do lavic. Je vidět, že lidi umí spolupracovat,
omezené, zraněná noha je velkým omezením.
mají společenství, po mši sv. agapé, snad si
také rozumí s panem farářem. Takže, co bych KLÁRKA SCHICHOVÁ

Počátkem května přijel mezi mníšecké
farníky pražský pomocný biskup Karel
Herbst SDB, který mladým udělil svátost
biřmování. Jak se mu v Mníšku líbilo?
Zeptali jsme se jej v krátkém rozhovoru.
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Postoj muly
Jeden venkovan měl starou mulu.
V nestřeženém okamžiku spadla na
statku do studny. Venkovan zaslechl
řehtání zvířete a běžel se ke studni
podívat. Bylo mu líto, v jaké situaci se
jeho věrný služebník ocitl, ale když si
promyslel všechny možnosti, došel k
závěru, že mulu není možné zachránit,
a bude lepší ji ve studni nechat.
Muž svolal sousedy, vyprávěl jim,
co se stalo, a aby ukončil utrpení
zvířete, požádal je, aby mu pomohli
zvíře pohřbít. Muly se nejprve zmocnila
hysterie. Ale jak jí venkované postupně
házeli půdu na hřbet, dostala nápad.
Usmyslila si, že každou lopatu, která na
ni dopadne, setřese a vystoupí na ni.
Otřes se a jdi výš. Otřes se a jdi výš.
Otřes se a jdi výš, opakovala si mula
pro sebe.
Nevšímala si bolestivých úderů půdy
a kamení dopadajících na její hřbet, ani
situace, která jí působila soužení:
přemohla paniku, vždy se otřásla a
udělala krok vzhůru. Vrstva půdy pod
kopyty se neustále zvyšovala.
Překvapení muži pochopili její
strategii, což je povzbudilo v práci.
Pomalu dospěli do okamžiku, kdy
unavená a utrápená mula ze studny
vyskočila. Půda určená k zániku se
změnila v prostředek záchrany, a to
díky způsobu, jakým se k protivenství
postavila.
José Carlos Bermejo
(Další příběhy pro uzdravení duše, vydalo Karmelitánské nakladatelství v
roce 201 0.)

ABC Kruciáty lásky
1.
Měj v úctě každého člověka, protože v
něm žije Kristus. Buď vnímavý ke
každému – je to tvůj bratr a sestra.
2.
O každém smýšlej dobře – o nikom
nesmýšlej zle. I v nejhorším člověku se
pokus najít něco dobrého.
3.
O druhých mluv vždy dobře – o bližních
nikdy nehovoř zle. Naprav křivdu
způsobenou slovem. Nebuď příčinou
konfliktů mezi lidmi.
4.
S každým hovoř jazykem lásky.
Nezvyšuj hlas. Neproklínej. Nezpůsobuj
problémy. Nezapříčiňuj pláč.
Uklidňuj a projevuj dobrotu.
5.
Odpouštěj všem a vše. Nepřechovávej
v srdci hněv. Vždy podej ruku ke
smíření první.
6.
Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň
dobro tak, jak chceš, aby ho druzí činili
tobě. Nepřemýšlej o tom, co
má někdo udělat pro tebe, ale o tom, co
máš ty udělat pro někoho.
7.
Aktivně pomáhej v utrpení. Ochotně
přispěj útěchou, radou, pomocí,
srdcem.
8.
Pracuj poctivě, protože plody tvé práce
používají druzí, jako i ty používáš plody
jejich práce.
9.
Zapoj se do života společnosti. Otevři
se chudým a nemocným. Poděl se o
hmotná i duchovní dobra.
Snaž se vidět potřebné kolem sebe.
10.
Modli se za všechny, dokonce i za
nepřátele.

Neváhej a skoč

8

Na začátku května se konalo jubilejní 1 0. vikariátní setkání dětí s názvem Neváhej a
skoč. Jako každý rok probíhalo v Boroticích, tentokráte na téma: „Po stopách sv. Cyrila
a Metoděje“. Zúčastnilo se přes 80 dětí, z naší farnosti dorazilo - spolu s paní
katechetkou Danielou – celkem 1 6 dětí. Během dopoledne děti v jednotlivých
skupinkách s nadšením, zápalem a chutí vyhrát plnili úkoly související s životem
věrozvěstů. Organizaci měla na starost katechetka ze Sedlčan Stáňa Jelenová, která
vše zvládala naprosto obdivuhodně.
Po obědě (dobrém guláši od maminek) se diskutovalo, hrálo divadlo, promítalo,
malovalo a povídalo. Děti překvapily svými znalostmi, ukázněností a soustředěností (i
ty nejmenší). Díky Pánu za tak krásné děti!
Setkání vyvrcholilo mší svatou, kterou celebroval velmistr řádu Křižovníků P. Josef
Šedivý OCr. za přítomnosti „našeho“ otce Jana a P. Josefa Andrejčáka OCr. z Nového
Knína. Zazněly rytmické a radostné písničky mníšecké farní kapely (naše Eliška si je
prozpěvovala ještě večer před spaním). Na konci se zpívala nová pěkná píseň o
soluňských bratřích s těmito slovy v závěru:
„Věrozvěst, to jsem já,
teď mám tu čest k Bohu vést ty,
kdo hledají tu nejkrásnější z cest.“

Na závěr, po vyhlášení vítězů, si děti užily táborák s vuřty, zmrzlin a pak už plni dojmů
hurá domů. Díky všem, kdo se na celé akci podíleli.
Katka Typlová
Mateřské centrum Oáza, MKS, V Lipkách 610, Mníšek pod Brdy
pořádá přednášku na téma

Chystáte se do práce po mateřské dovolené?
Nevíte, jak se zorientovat v nabídkách práce, co čekat na pracovním pohovoru?
Pak je tato beseda právě pro vás!
Mimo jiné se dozvíte: jak se orientovat v nabídkách práce, jaké možnosti a kanály využívat při
hledání práce, jak napsat svůj profesní životopis v češtině a angličtině,
co čekat na pracovním pohovoru a jak se na něj připravit.
Přednášet bude Lenka Šimuni, která má několikaletou praxi na pracovních pozicích
v personální agentuře a ve velké mezinárodní firmě,
kde pracovala v oddělení náboru a vzdělávání.
Kdy: čtvrtek 13. června 2013 v 19 hod.
Kde: hernička MC Oáza
Vstupné: dobrovolné – bude použito na rozvoj MC
TĚŠÍME SE NA VÁS !
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