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Slavení postní doby v kontextu
Roku víry nám nabízí vzácnou
příležitost, abychom rozjímali o
vztahu mezi vírou a láskou; o
vztahu mezi vírou v Boha, v Boha
Ježíše Krista, a láskou, která je
plodem působení Ducha Svatého a
vede nás po cestě oddanosti Bohu
i druhým lidem.

Celý křesťanský život znamená
odpovídat na Boží lásku. První
odpovědí je právě víra jako při jímání
neslýchané Boží iniciativy, která nás
předchází a stimuluje, naplňované
úžasem a vděčností. „Ano“ vyslovené
vírou znamená začátek zářivé historie
přátelství s Pánem, jež naplňuje celý
náš život a dává mu plný smysl.
Bůh se však neuspokojuje tím, že my
při jímáme jeho lásku, dávanou
zdarma. On se neomezuje jen na to,
že nás miluje, ale chce nás k sobě
připoutat a proměnit nás až tak
hluboce, abychom mohli se svatým
Pavlem říci: „Už nežij i já, ale ži je ve
mně Kristus“ (srov. Gal 2, 20).
Když necháváme prostor Boží lásce,
jsme podobní Bohu a máme sami
účast na jeho lásce. Otevírat se jeho
lásce znamená umožňovat mu, aby
v nás žil a vedl nás k tomu, že
budeme milovat s ním, v něm a jako
on. Jedině tehdy se naše víra
skutečně stane vírou, „která se
projevuje láskou“ (Gal 5, 6), a on v
nás bude zůstávat (srov. 1 Jan 4, 1 2).

Víra znamená dojít k poznání pravdy
a při jmout j i za svou (srov. 1 Tim 2, 4);
láska znamená „žít“ podle pravdy

(srov. Ef 4, 1 5). Vírou vstupujeme do
přátelství s Pánem; láskou toto
přátelství ži jeme a rozvíjíme (srov.
Jan 1 5, 1 4 násl. ). Víra nám umožňuje
při jmout přikázání Pána a Mistra;
láska nám dává milost uvádět ho do
praxe (srov. Jan 1 3, 1 3-1 7). Vírou se
rodíme jako Boží děti (srov. Jan 1 , 1 2
násl. ); láska nám umožňuje konkrétně
vytrvat v našem božském synovství
a přinášet ovoce Ducha Svatého
(srov. Gal 5, 22). Prostřednictvím víry
poznáváme dary, které nám dobrý
a velkorysý Bůh svěřuje; láska
umožňuje, aby přinášely plody (srov.
Mt 25, 1 4-30).

Pokud jde o vztah mezi vírou a skutky
lásky, snad nejlépe jej ich
souvztažnost vyjadřují slova z Listu
sv. Pavla Efezským: „Milostí jste tedy
spaseni skrze víru. Není to vaší
zásluhou, je to dar Boží! (Dostáváte
ho) ne pro skutky, aby se nikdo
nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo,
stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým
skutkům. Bůh je předem připravil ,
abychom je pak uskutečňovali ve
svém životě“ (2, 8-1 0). Chápeme, že
veškerá spasitelská iniciativa pochází
od Boha, z jeho milosti a z jeho
odpuštění, při jímaného ve víře. Tato
iniciativa je však daleko od toho, aby
omezovala naši svobodu a naši
zodpovědnost, ale spíše ji činí
autentickou a orientuje j i na skutky
lásky. Ty nejsou plodem hlavně
lidského úsilí, abychom se jimi
chlubil i , ale rodí se z téže víry a
tryskají z milosti , kterou Bůh nabízí v
hojnosti . Víra bez skutků je jako strom

Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 201 3

Víra v lásku vzbuzuje lásku

„My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám“. (1 Jan 4, 16)
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Kurs Alfa začal v pondělí 28. ledna
od 1 9:00 hod. na faře v Mníšku
a pokračuje dalšími 1 0 setkáními vždy
v pondělí a jedním víkendovým
setkáním.

Každý večer začíná večeří od 1 9:00
hod. , pokračuje promluvou na dané
téma a následně diskusí, v níž hosté
mohou téma večera dále rozvinout, či
se podělit o své zkušenosti.

Témata jednotlivých večerů:
1)Jde v životě ještě o víc?
2)Kdo je to Ježíš?
3)Proč Ježíš zemřel?
4)Jak získat víru?
5)Proč a jak se křesťané modlí?
6)Proč a jak číst bibli?
7)Jak nás Bůh vede?
Víkendové téma: Duch svatý
8)Jak odolat zlému?
9)Proč a jak mluvit o víře?
10)Uzdravuje Bůh i dnes?
11)A co církev?

Tento farní kurs Alfa je jakousi
generálkou na hlavní běh tohoto
kursu, který se uskuteční na podzim
tohoto roku v celé České republice za
podpory mnoha křesťanských církví.
I když se nemůžeme z nějakého
důvodu kurzu osobně zůčastnit, je j istě
dobré ho podpořit alespoň krátkou

modlitbou, ideálně vždy v pondělí ve
21 :00 hod. večer. Můžeme také
přemýšlet, které svoje duchovně
hledající přátele na podzimní kurzy
Alfa pozveme.

Farní knihovna
Každou první neděli v měsíci se koná
farní knihovna, kterou zajišťují
knihovnice Petra Dlabalová a Hanka
Maršíková.

S farní knihovnou je spojeno i agapé,
kde je možné se občerstvit kávou,
čajem a různými dobrotami našich
hospodyněk, ale hlavně si příjemně
popovídat.

Postní duchovní obnova
- četba písma, rozjímání, modlitby,
meditativní písně. Termíny 1 7.2. a
1 0.3. v 1 8h v kostele, viz seznam akcí.

V postní době se budou také konat
pobožnosti křížové cesty. Jednu
připraví děti . Promýšlíme vhodný
způsob realizace zastavení křížové
cesty kolem kostela v Mníšku.

Různé
Mirek Salcman ruší pro nedostatek
zájmu pravidelná setkání v duchu
Taizé (poslední sobota v měsíci)
Dne 11 . října 201 2 začal „Rok víry“,

Co se děje ve farnosti...

bez plodů; každá z obou ctností je
implicitně obsažena i v druhé. Postní
doba nás vyzývá právě k tomu,
abychom s pomocí tradičních
usměrnění pro křesťanský život
posiloval i svou víru pozornějším a
delším nasloucháním Božímu slovu i
účastí na svátostech a zároveň

abychom rostl i v lásce k Bohu i k
bl ižnímu, a to prostřednictvím
konkrétních instrukcí pro půst, pokání
a almužnu.

(Vybráno z 2. a 3. kapitoly papežova
poselství)
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1 0. února v 1 9.00 hod. - farní filmový
klub: Pater Pio, 1 . díl

1 7. února (ne) v 1 8.00 hod. - postní
obnova v kostele: četba písma,
rozjímání, modlitby, meditativní písně

24. února ve 1 4.30 hod. - dětská mše
svatá v DD Kytín

2. března - slavíme 20 let farní charity
Starý Knín, mše sv. s kardinálem
Dominikem Dukou

9. března - pouť v katedrále na původní
svátek Cyri la a Metoděje, 1 040 let od
založení pražského biskupství, začátek
kolem 1 0.00 hod.

1 0. března (ne) v 1 8.00 hod. - postní
obnova: četba písma, rozjímání, modlitby,
meditativní písně

1 6.-1 7. března - duchovní obnova
žen v Poličanech

24. března - Květná neděle v Mníšku pod
Brdy s průvodem, zpověď dětí

28.-30. března - Velikonoční triduum , jen
v Mníšku pod Brdy
sobotní vigilie po západu slunce od
1 9.30 hod.

1 . dubna (pondělí vel ikonoční) ve 1 4.30
hod. - dětská mše svatá
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kytíně

4. května v 11 .00 hod. - diecézní pouť za

duchovní povolání na
Sv. Hoře

5. května v 1 0.00 hod. - biřmování
v Mníšku pod Brdy, za účasti pražského
biskupa Karla Herbsta.
Biřmovanců bude asi 9, otec kardinál
Dominik Duka bude psát biřmovancům
osobní dopis.
Po skončení biřmování zorganizujeme
agapé na farní zahradě, mj. pro
neformální rozhovory s otcem biskupem

8. května (st) - vikariátní setkání dětí v
Borovicích, hudebně doprovází naše farní
kapela

1 8. května - Svatodušní putování
do Trnové, start z Mníšku pod Brdy
ve 1 2.00 hod. , mše sv. v Trnové
v 1 7.00 hod.

1 9. května - Svatodušní neděle

24. května (pá) - Noc kostelů ; propagace
v rozhlase, letáčky

30. května (čt) v 1 8.00 hod. - Boží Tělo
v Líšnici

2. června (ne) - Boží Tělo
s průvodem v Mníšku pod Brdy

9. června v 8.30 hod. - 1 . svaté přijímání
dětí v Mníšku pod Brdy, dětská mše sv.
za doprovodu kapely

20. července - Skalecká pouť

1 7. srpna - farní tábor Zaječov, Svatá

vyhlášený papežem Benediktem XI. , u
příležitosti 50. výročí zahájení I I .
Vatikánského koncilu. Skončí 24.
l istopadu 201 3, o slavnosti Ježíše

Krista Krále. Papež Benedikt XVI . k
vyhlášení Roku víry vydává apoštolský
l ist Porta fidei.

Přehled vybranýchakcí a termínů
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- Setkánídospělých 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
modlitbymatek.
- Každý pátek po mši svaté v Mníšku p. B. adorace před vystavenou Nejsvětější
Svátostíukončená svátostným požehnáním v 19,00 hod.
- Druhé soboty v měsíci konáme pobožnost křížové cesty na Skalce od 14,00 hod.

Pondělí 1 0.00 hod. Kytín - domov seniorů, (1 x za měsíc, třetí pondělí v měsíci)
1 8.00 hod. Mníšek p. Brdy - farní kaple

Pravidelné bohoslužby ve farnosti

Úterý 1 0.00 hod. Mníšek p. Brdy - domov seniorů, (1 x za měsíc, první úterý v měsíci)
1 5.00 hod. Pleš - sanatorium, (1 x za měsíc, druhé úterý v měsíci)

Středa modlitba růžence podle domluvy

Čtvrtek 1 8.00 hod. Mníšek p. Brdy - farní kaple

Pátek 1 8.00 hod. 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. Trnová - kostel Sv. Ducha, (1 x za měsíc, poslední sobota v měsíci)
1 4.00 hod. Skalka - pobožnost křížové cesty,

(1 x za měsíc, druhá sobota v měsíci)

Neděle 8.30 hod. Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava
1 0.30 hod. Líšnice - kostel Všech svatých
1 4.30 hod. Kytín - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farní kapela hledá spolupracovníka pro zajištění citlivého nazvučenípři vystoupeních na dětských mších sv. Zkušenosti z oboru výhodou.
Farní chrámový sbor má ve svýchřadách dvě nové členky: JiřinuRomovou a Evu Kácovskou.Všichni zájemci o sborové zpíváníjsou srdečně vítáni!
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Popeleční středa
V liturgickém kalendáři katol ické
církve je to středa, která předchází
první neděli postní a označuje
začátek postní doby. Datum
Popeleční středy je pohyblivé a odvíjí
se od data Velikonoc.
Zavedení „Popeleční středy“ se datuje
někdy do 6.-7.století, kdy byl začátek
postního období přeložen ze 6.
neděle před Velikonocemi na
předcházející středu, aby se z postní
doby vyčlenily jednotl ivé neděle, které
nejsou chápány jako postní den.

Popelec
Již od konce 11 . století se na
Popeleční středu uděluje popelem
znamení kříže na čelo (= popelec) s
formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v
prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,1 9),
nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“
(Mk 1 ,1 5). Při jetí popelce je
znamením kajícnosti převzatým z
bibl ické tradice a uchovávaným v
církvi až do dnešní doby.
Symbolicky se tak naznačuje stav
člověka, který vyznává před Bohem
svůj mnohdy špatný život, své
nepravosti , svůj hřích a vyjadřuje vůl i
vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh
odpustí. Popel, symbol smrti a
nicotnosti , se získává ze spálených
palmových a olivových ratolestí (ev.
"kočiček" - v našich krajích)
posvěcených v předešlém roce na
Květnou neděli .
"Při udělování popelce se říká:
„Pamatuj, že jsi prach a v prach se
obrátíš“ (srov. Gen 3,1 9) anebo
opakuje Ježíšovu pobídku: „Čiň
pokání a věř evangeliu“ (srov. Mk
1 ,1 5). Jak důležité je slyšet a při jmout
tyto výzvu právě v této naší

době! Jsme omezenými tvory,
hříšníky, kteří ustavičně potřebují
pokání a obrácení. Soudobý člověk,
který deklaruje svou totální
nezávislost na Bohu, se stává
otrokem sebe samého a často se
ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k
obrácení je proto pobídkou k návratu
do náruče Boha, něžného a
milosrdného Otce, k důvěrnému
odevzdání se Mu." (Benedikt XVI .)

Půst
Popeleční středa je v katol ické církvi
dnem přísného postu (půst
zdrženlivosti od masa a půst „újmy“ -
jen jednou za den úplné nasycení).

Výzva k obrácení a pokání
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání,
která zaznívá na Popeleční středu,
nemíří především na vnější skutky,
"žíněné roucho a popel", posty a
umrtvování, nýbrž na obrácení srdce,
na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho
by vnější kající skutky zůstaly
neplodné a lživé. Vnitřní obrácení
motivuje k tomu, aby se takový postoj
projevi l i navenek. Jde o radikální
rozchod s hříchem, což znamená
odvrácení se od zla a naopak nové

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postníhoobdobí, které je přípravou na oslavu Velikonoc
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U nebeské brány - José Carlos Bermejo
(z knihy Příběhy pro uzdraveníduše)

Jednoho dne se u nebeské brány potkalo
několik stovek duší. Patři ly mužům
a ženám, kteří toho dne zemřeli .
Svatý Petr, strážce nebeské brány, řídi l
provoz. "Z nařízení Šéfa vytvoříme tři
velké skupiny podle toho, jak kdo
dodržoval deset přikázání. V první skupině
budou ti, co porušil i všechna přikázání
alespoň jednou. Do druhé skupiny se
seřadí všichni, kdo někdy porušil i alespoň
jedno z deseti přikázání. A poslední
skupinu budou tvořit ti , co nikdy v životě
žádné přikázaní neporušil i".
Pak pokračoval: „Dobrá, kdo jste porušil
všechna přikázání, stoupněte si napravo.“
Více než polovina duší si stoupla na
pravou stranu.
„Kdo z ostatních porušil některé přikázání,
ať si stoupne nalevo.“
Tedy skoro všechnyJ
Uprostřed zůstala duše patřící dobrému
muži. Kráčel životem cestou dobrých
pocitů, dobrých myšlenek a dobrých skut-
ků.

Svatý Petr byl překvapen. Ve skupině
nejlepších duší zůstala jen jediná.
Okamžitě to oznámil Bohu.

„Podívej, věc se má takto - jestl iže
budeme pokračovat podle původního
plánu, tak místo aby se ten ubohý muž,
který jako jediný zůstal uprostřed, radoval
ze své blaženosti , skončí unuděný a
osamělý jako perla na dně oceánu.
Myslím, že bychom s tím měli něco
udělat. “
Bůh se před skupinu postavil a řekl: „Kdo
teď lituje svých hříchů, bude mu
odpuštěno a jeho chyby zapomenuty.
Jestl iže l itujete svých přestoupení, můžete
se vrátit doprostřed místnosti jako duše
čisté a neposkvrněné.“
Všichni se pomalu začali vracet.
„To je nespravedlivé! Taková zrada!“ ozval
se hlas. Patři l duši, která nehřešila.
„To nemá cenu! Kdybych věděl, že mi
bude odpuštěno, tak bych svůj život ne-
promarnil . “

- Odpuštění je jedna z nejlidštějších
věcí. Jak jsem na tom s odpuštěním
druhým a sobě samému?

- Mohl bych ještě jednou zvážit
odpuštění vůči:

- A kdybych se odvážil skutečně
odpustit, tak bych:

zaměření celého života k Bohu.
Toto obrácení ovšem není výsledkem
jen jakési "duchovní gymnastiky", ale
je především působením samého
Boha v životě člověka. Bůh nám dává
sílu a možnost začít znovu. Když
objevíme velikost Boha a jeho pozitivní
vztah k nám, snažíme se odpovídat
adekvátním způsobem.

Rozmanité projevy a prostředky
Vnitřní pokání křesťana může mít
velmi rozmanité projevy, které se
vhodně modifikují podle potřeb doby.
Tradičními a staletími osvědčenými

prostředky pokání jsou: modlitba,
odříkání – „půst“ a „almužna“ – tedy
dobrodiní činěné ve prospěch těch,
kdo jsou na tom hůře než my. Vedle
klasických forem v současné době se
v řadě zemí rozšiřuje např. "ekologický
půst" - omezení zbytečných jízd autem
apod. Vždy ovšem půst vychází z
bibl ické a církevní tradice a je
zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu,
k druhým lidem i k sobě samému, a
tím může ve svých důsledcích vést i
ke zlepšení života a atmosféry v celé
společnosti.

Převzato z www.vira.cz
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Milí farníci,
dovolte mi poděkovat za příspěvky do
letošní Tříkrálové sbírky, která se
uskutečnila o víkendu 5. a 6. ledna
201 3.
Velký dík patří i koledujícím dětem a
jej ich dospělým doprovázejícím,
zvláště novým-Janě a Zuzce.

V Mníšku, Čisovicích a Kytíně jste pře-
dal i Charitě ČR prostřednictvím ko-
ledníků 40.0573,- Kč, což je zase o
kousek víc než loni.

Mníšecká charita si může ponechat
65% z vybrané částky na svůj sociální
projekt.
Díky vám tak budou podpořeny dvě
seniorky v těžké zdravotní a sociální

situaci a dvě děti, z nichž jedno má
vážný zdravotní handicap a druhé čelí
obtížným sociálním poměrům. Sym-
bolicky bude podpořen letní farní tá-
bor.

Zbylá částka byla předána Charitě ČR,
která prostředky poskytne na podporu
pobytových služeb seniorů (Domov
seniorů Mukařov, azylový dům Praha 8
Karlín), péči o l idi s alzheimerovým
onemocněním a projekty v zahraničí
(Rwanda a Indie).

Ještě jedou díky za vaše štědrá a
otevřená srdce,

Eva Nováková, koordinátorka sbírky

STOPY - vydává pro vnitřní potřeby Římskokatol ická farnost Mníšek pod Brdy.
Sestavila Karol ina Peroutkova a Klára Schichová.

Ředitelka Mgr. Marie Hotmarová nabízí studium na
třech církevních zdravotnických školách

sídlících v Ječné ulici 33 na Praze 2.

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.
obor Zdravotnický asistent

Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy
obor Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost

Vyšší odborná škola zdravotnická
Suverénního řádu maltézských rytířů
obor Diplomovaná všeobecná sestra

Více informací získáte na www.skolajecna.cz,
nebo na vývěsce kostela v Mníšku.




