ALELUJA ALELUJA ALELUJA
Ve velikonočních událostech Kristova zmrtvýchvstání je nám asi dobře
známo vyprávění o nevěřícím Tomášovi. Čte se v evangeliu druhé
velikonoční neděle (viz Jan 20,19-31). Tomáš, zvaný Blíženec, jeden z
Dvanácti, nebyl spolu s učedníky, když Ježíš stanul uprostřed nich a
ukázal jim ruce a bok a řekl: „Pokoj Vám!" Ostatní učedníci mu říkali, co
se událo, ale on pronesl větu, která je dodnes v mnoha verzích a obměnách
slyšet i v našem prostředí: Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech
a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku,
neuvěřím." (Jan 20,25) Dokud se sám nepřesvědčím, říká Tomáš, nebo
lépe, dokud mne Pán nepřesvědčí, neukáže své jizvy a rány. V každém z
nás je možná něco z toho Tomáše, protože i v našem osobním prožívání
víry je mnoho okamžiků, které nejsme schopni pojmout svým rozumem,
svou zkušeností a logikou. Někdy opravdu nezůstává nic než světlo víry.
Ale to dokáže Pán v nás probouzet s potřebnou intenzitou.
Při biřmování v jedné farnosti položil otec biskup František
biřmovancům otázku: Který okamžik je v životě člověka (křesťana)

nejdůležitější? Někdo řekne okamžik narození — protože v něm jsem
přišel na tento svět a vše se začalo. Jiný odpoví okamžik křtu, neboť
v něm jsem se znovuzrodil pro život věčný. Nebo je pro jiného
takovým okamžikem první svaté přijímání, či přijetí svátosti
křesťanské dospělosti - biřmování. To vše je jistě důležité a významné,
ale tím nejdůležitějším okamžikem, pokračoval biskup, je událost, ve
které pocítím ve svém nitru mohutný proud vděčnosti a lásky ke
Kristu. Vědomí, že patříme již navždy k sobě. Že jsem schopen Bohu
říci slovem i životem: Bože mám tě rád. Možná se v nás tento potenciál
lásky, darovaný ve křtu, ještě nerozvinul. Neotevřeli jsme celé své
srdce, nenabídli se Duchu svatému, aby nás podle svého vedl,
přetvářel a spojil s Kristem, jak to vyjadřuje jedna modlitba:
Nekráčej přede mnou, protože tě možná nebudu následovat, Nekráčej za
mnou, protože možná nenajdu cestu. Pojďme spolu.
Za týden, to byl časový úsek, kterým prošel Tomáš. Čas všedních
povinností, možná i samoty, kterou si uvědomoval, když odmítl sdělení
ostatních apoštolů. Možná bojoval, přemýšlel nad svým postojem, možná
se cítil divně vůči ostatním, kteří již v sobě měli radost ze setkání se
Vzkříšeným. Ale za týden byl s nimi. Nevyloučil se z jejich společenství.
Jak je dobré mít někoho, kdo ponese i mé pochybnosti. (Všimněme si, že
apoštolové nevyčítají Tomášovi jeho slova). Byl s nimi a prožil svůj
nejdůležitější okamžik: Pán můj, a Bůh můj! Jedno z nejkrásnějších a
nejhlubších vyznání. Možná jsme teprve na cestě k tomuto okamžiku,
bojujeme se svými argumenty a třeba si myslíme, že nás Pán dosud
nepřesvědčil. Rány v našem životě či v životě kolem se nám zdají příliš
bolestné. Ale co když se jich máme třeba dotknout novým pohledem víry,
uvidět je v perspektivě Boží lásky, najít v nich okamžik odevzdání a
bezmezné důvěry. Ucítíme-li toto volání nebo touhu po hlubším prožitku,
neodkládejme je. Neříkejme zítra, za týden, příště. Udělejme cokoliv, co
nás přivede ke Kristu blíže: střelná modlitba, skutek lásky, větu žalmu,
kousek Písma, účast ve společenství, na mši svaté, svátost smíření....
Možná v té chvíli sami poznáme, co to má být a co třeba odkládáme již
delší čas. Pán nás touží naplnit svým pokojem. Pak bude i naše srdce volat:
Pán můj a Bůh můj!

Má pouť do Říma
V týdnu od 12. do 19. ledna jsem
pobývala v Římě. Bydlela jsem v
Centru Velehrad, kde je ředitelem
otec Pavel Schwarz – náš bývalý
pan farář a můj milý přítel. Svou
cestu do Říma jsem se rozhodla na
radu našeho otce Stanislava
pojmout jako osobní pouť. V
lednu bývá v Římě menší počet
poutníků a turistů, takže se nikde
nestojí dlouhé fronty jako v hlavní sezóně. I počasí bylo k chození po
památkách velmi přijatelné.
Po Římě jsem chodila obvykle pěšky, takže jsem si sama určovala, kam
půjdu a jak tam budu dlouho. Při svém putování jsem postupně navštívila
všechny hlavní papežské baziliky i další známá turistická místa –
Koloseum, Španělské schody, fontánu di Trevi, Kapitol...
Jedním z nejsilnějších momentů pro mě byla audience s papežem, která se
konala ve středu. Vidět a slyšet na živo svatého Otce je velkým zážitkem
samo o sobě a pozorovat nadšení a soudržnost ostatních účastníků
audience, kteří přijeli do Říma a za svatým Otcem z celého světa (z
Kanady, USA, Brazílie, Portorika) je balzámem na duši.
Z papežských bazilik se mi nejvíce, nejen po architektonické stránce, líbila
bazilika sv. Pavla za hradbami. Není v centru Říma, takže ji tolik
nenavštěvují turisté a celkově je to na Řím velice klidné místo, jako
stvořené pro modlitbu a rozjímání.
Otec Pavel mi na konci mé pouti Římem dal požehnání a vzkázal pozdravy
do Jeseníku a České Vsi, které touto cestou opožděně vyřizuji. Zpětně
můžu říct, že mě má pouť velmi obohatila. Mohla jsem vložit pod Boží
ochranu a přímluvy svatých své milované, duchovně rozjímat, uspořádala
jsem si životní priority a cíle a v neposlední řadě jsem si dokázala, že jsem
schopna sama cestovat a neztratit se v Římě.
Lucie Kristýna Buchtová

z Jeseníku do USA sestrou Marií Winfrid: „Panna Maria Usmiřitelka je
zdrojem milosti pro nás všechny. Sestry a žáci se předhání při návštěvách
naší láskyplné nebeské Matky a její krásná socha je názorným prostředkem,
který nás přibližuje k Panně Marii a jejímu božskému Synu. Jsme Vám
srdečně vděční, drahý otče, za tento nový důkaz Vaší laskavosti vůči nám a
naše modlitba vděčnosti stoupá denně do nebe za Vás a Vaše nejbližší.
Myslíme na vás především na první úterý v měsíci, tedy v den zasvěcený
Panně Marii Usmiřitelce. Tehdy zpívají děti při večerní mši za naše
dobrodince a kromě toho každý z nás se snaží udělat něco zvláštního na
počest Panny Marie.“
Svátek Panny Marie Usmiřitelky se slaví 9. července, v den, kdy svatý stolec
schválil tuto náboženskou úctu (1946). V současné době existují dva řády,
které vycházejí z této mariánské tradice: Františkánské sestry Usmíření a
Františkánští otcové Usmíření. Oba řády se hlásí ke spiritualitě otce
Wattsona.
VS

Pouť do Svaté země
Koncem března jsme se vypravili do Svaté země. Moc jsme si totiž přáli vidět
místa, kde se Pán Ježíš narodil, kde byl pokřtěný, kudy chodil, kde učil, kde
uzdravoval a konal zázraky, kde zemřel, ale také vstal z mrtvých. A toto vše
a ještě více jsme viděli během asi sedmi dní strávených v Izraeli a Palestině.
Pravda, bylo to poměrně náročné a informací a duchovního prožívání bylo
mnoho, ale měli jsme výborného průvodce - františkána, který čtyři roky
studoval přímo v Jeruzalémě. Jeho bohaté znalosti Písma svatého, historie i
současných poměrů v Izraeli a Palestině nám daly nahlédnout do doby Ježíše
Krista, ale i do současné doby těchto zemí. Samozřejmě nejvíce šlo ale o
připomenutí si textů z Písma a to právě na těch místech, kde se čtený úryvek
kdysi odehrál. Bylo až neuvěřitelné, že jsme tam mohli stát. Jako by se člověk
přesunul v čase a najednou byl jeden z těch, kteří Krista viděli a slyšeli. Byl
to nádherný pocit a krásný duchovní zážitek.
Celá pouť pro nás byla velikou duchovní posilou a naplnila nás radostí, že
věříme v něco konkrétního a pravého. V něco, co se stalo a co přetrvalo až
dodnes.
Manželé Sychrovi

Požehnané velikonoční svátky naplněné vděčností a láskou, ať v síle
Ducha svatého jsme schopni pravdivě vyznat spolu s Tomášem PÁN
MŮJ A BŮH MŮJ to všem čtenářům přeje
otec Stanislav

Opravy a jejich financování
- 4.12.2018 – 110.584,-Kč - Montáž oken na faře v Jeseníku
- 18.12.2018 – 31.971,-Kč - Montáž elektricky stahovatelných
garážových vrat na faře
- 21.12.2018 – 23.632,-Kč - Nový zesilovač do kostela v Jeseníku
- 11.1.2019 – 8.894,-Kč - Restaurátorský průzkum zpovědnic
v Jeseníku
- 15.1.2019 – 56.648,-Kč - Doplatek za okna fara Jeseník
- 30.1.2019 – 10.000,-Kč – Oprava Panny Marie Lurdské
- 26.2.2019 – 93.999,-Kč – Nový plynový kotel + montáž fara
- 11.3.2019 – 160.718,-Kč – Nové omítky v různých částech fary
- 12.3.2019 – 21.659,-Kč – Malování po zednících – fara
- 18.3.2019 – 6.510,-Kč – Žaluzie do nových oken

Plánovaná oprava zpovědnic ve farním kostele v Jeseníku
V lednu letošního roku byl proveden restaurátorský průzkum 2 zpovědnic,
který provedl pan Marek Přikryl, DiS z Přerova. Cena levé zpovědnice je
vyčíslena na 405.950,-Kč, pravé na 640.320,-Kč. Zpovědnice jsou
památkově chráněny, byl zaslán finanční požadavek Památkovému ústavu.
Zpovědnice budou demontovány a převezeny do restaurátorské dílny. Oprava
se uskuteční v letech 2020-2021.

Plánovaná generální oprava varhan ve farním kostele
v Jeseníku
Byla oslovena firma VARFI, spol. s r.o. z Brantic, která provedla prohlídku
a posouzení stavu varhan. Následné písemné sdělení firmy odkrylo spoustu
závad a celková rekonstrukce varhan by stála 1.706.100,-Kč. Nyní je snaha
sehnat peníze na tuto opravu z různých zdrojů. Pokud se povede peníze

sehnat, došlo by k podpisu smlouvy s firmou ještě tento rok a rekonstrukce
by začala v únoru 2020.

Nabídka pomoci manuální práce
Ve dnech 8. 7. – 13. 7. bude na faře v Jeseníku pobývat 10-15 animátorů z
diecézního střediska ve Staré Vsi. Nabízí mimo jiné v tomto týdnu ochotu
pomoci především starším lidem s různými pracemi na zahradě, okolo domu
apod. (sečení trávy, úklid, apod). V případě zájmu se nahlaste o. Stanislavovi
731 625 708.

Oprava křtitelnice v Jeseníku
Křtitelnice v Jesenickém kostele je pevně zabudována ve výklenku v boční
kapli. Mnoho let již zde nebyla využívána a krásně vyřezávaný příkrov se
sochou Jana Křtitele byl již v rozpadajícím se stavu. Proto byl dán na
restaurování do firmy Bittner, která již restaurovala obraz P. Marie růžencové
a 2 sochy P. Marie (P. M. Lurdské a P. M. Usmiřitelky). Restaurování
bohužel bude trvat až do června a bude stát 40.000. Samotnou křtitelnici bych
rád přemístil ještě do Velikonoc do přední části kostela, zda se to podaří do
velikonoc, uvidíme …

Plánovaná nová elektroinstalace v kostele v České Vsi
Po nedávné revizi elektroinstalace ve farním kostele v České Vsi byly
zjištěny velké nedostatky ve většině z bodů a závěr vyzněl jako nevyhovující.
Proto v nejbližší době bude udělána nová elektroinstalace. Farnost na to
doslala dotaci z obce 70.000,-Kč a ze stavebního fondu BOO 100.000,- Kč.
Hotovost na farním účtu činí k 1.4.2019 154.000,- Kč. Farnost Česká Ves
děkuje panu starostovi a celému zastupitelstvu v České Vsi za schválení
příspěvku 70.000,- Kč.

Oprava omítek ve farním kostele v Jeseníku
V nejbližší době je plánovaná oprava omítek v boční kapli a v havarijních
místech v kostele. Celková cena je vyčíslena na 200.000,- Kč. Ministerstvo
kultury na omítky přispěje 153.000,- Kč, zbytek zaplatí farnost Jeseník.

Ve Spojených státech amerických žil episkopální duchovní jménem Paul
Wattson. V roce 1898 založil spolu s Luranou White v místě zvaném
Graymoor u městečka Garrison v americkém státě New York společnost
s názvem Společnost usmíření (Society of the Atonement). Členové usilovali
žít po vzoru sv. Františka a zavázali se ke slibům chudoby, čistoty a
poslušnosti. Realizovali různé ekumenické aktivity (z podnětu Paula
Wattsona byl zaveden „Oktáv jednoty církví“ coby předchůdce týdne
modliteb za jednotu křesťanů), které vyvrcholily žádostí o přijetí do katolické
církve. Vatikán v roce 1909 vyhověl a společnost a její členové byli přijati
do plného společenství s katolickou církví. Paul Wattson byl pak vysvěcen
na katolického kněze v roce 1910. Otec Wattson choval hlubokou úctu
k Matce Boží a ctil ji jako Pannu Marii Usmiřitelku nebo přesněji Our Lady
of the Atonement. V roce 1933 požádal Paul Wattson malířku Margaret Mary
Nealis, aby namalovala obraz Panny Marie Usmiřitelky. Ten se stal
podkladem pro mnohá další ztvárnění. Otec Wattson totiž šířil tento
mariánský titul všude po světě, například pomocí modlitebních obrázků.
V současné době existuje mnoho soch, vitráží, kostelů a dokonce jedna
katedrála zasvěcená Panně Marii Usmiřitelce (v městě Baguio na Filipínách).
Jak to souvisí se sochou v Jeseníku? Otec Wattson udržoval kontakt s mnoha
křesťanskými komunitami po celém světě. Jednou z nich byl i klášter voršilek
v Jeseníku. Když v roce 1922 cestovala matka představená po Spojených
státech za účelem sehnat finanční prostředky pro klášter v Jeseníku,
navštívila také Graymoor a seznámila se s úctou k Panně Marii Usmiřitelce.
Z nadačního fondu The Union That Nothing Be Lost, který zřídil otec
Wattson, byly do Jeseníku posílány peněžní příspěvky a z centra
v Graymooru vzešel také návrh, zdali by nechtěl klášter v Jeseníku postavit
oltář zasvěcený Panně Marii Usmiřitelce.
Voršilky nechaly v Mnichově zhotovit sochu a umístily ji ve své kapli na
bočním oltáři. Čas od času byla u oltáře sloužena mše svatá, sestry a žáci se
také modlili stejnou modlitbu (složenou otcem Wattsonem), jakou se dodnes
modlí společenství v Graymooru. S povolením biskupa rozšířily jesenické
sestry tuto pobožnost do dalších třech spřízněných klášterů.
Navíc se každý měsíc modlily novénu k Panně Marii Usmiřitelce. O úctě
k Panně Marii Usmiřitelce hovoří i následující znění dopisu zaslaného

-

16. 6. 2019 – Den otců
28. 6. 2019 – Jeseník – Dětská mše svatá na poděkování za
uplynulý školní rok

Poděkování
Vážení a milí farníci z Jeseníka a České Vsi,
chci poděkovat všem, kteří se jakkoli, ať už to byla příprava, vedení nebo
účast, podíleli v době postní na modlitbě Křížových cest v našich farnostech.
Pán Bůh zaplať.

Kalendárium v okolí:
-

-

27. 4. 2019 – Setkání skautů na Ivančeně
11. 5. 2019 – Diecézní pouť rodin na Mariahilf
14. 5. 2019 – Diecézní pouť kněží na Mariahilf
17. – 19. 5 .2019 – Víkend pro ženy – v poutním domečku na Cvilíně u
Krnova. Program: PhDr. Hana Kušnírová – Sebepřijetí, Gita Vyleťalová
– Žena z Bible Hagár, žena opuštěná a chráněná, biblické židovské tance,
modlitby gesty, výtvarná dílna, sdílení i ticho, mše svatá. Cena za celý
víkend: 850,- Kč, přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, tel. 731 625 617
29. 5. 2019 – Diecézní setkání seniorů v Ostravě na biskupství
5. 6. 2019 – Diecézní pouť charit
9. 6. 2019 – v 10:00 hod. - Pouť k sv. Filipu Jáhnovi ve Vápenné

P. Stanislav

Kalendárium Jeseník a Česká Ves:
-

-

Jesenická socha Panny Marie Usmiřitelky
Po zrušení kláštera voršilek v Jeseníku a po odsvěcení klášterní
kaple byla část inventáře přenesena do farního kostela. Týkalo
se to také krásné sochy Panny Marie, která každoročně
v měsíci květnu zdobí mariánský oltář. Když jsem se chtěl o
původu sochy dozvědět více, narazil jsem na zmínku ve
vlastivědném sborníku Jesenicko (Tinzová B. 2001): „Ve
středu apsidy (klášterní kaple) stál bohatě zdobený oltář se
sochou Panny Marie s Ježíškem. Šlo o dřevěnou skulpturu,
zhotovenou neznámým řezbářem z Mnichova – údajně podle
fotografie originálu ze spřízněného konventu v Graymooru,
Garison N.Y. v Americe, který navázal s frývaldovským
klášterem úzké kontakty.“ Kontaktoval jsem klášter
v Graymooru a postupně se začaly odkrývat historické
souvislosti.

-

14. 4. 2019 - v 15:30 hod. – Křížová cesta na Křížový vrch,
setkání u 1. zastavení.
19. 4. 2019 - v 9:30 hod. – Děkanátní Velkopáteční rodinná
Křížová cesta. Začátek u hřbitova, konec v kapli
u Lesního domova. S sebou chleba k opečení na
ohni, za deštivého počasí zůstaneme v kostele
sv. Josefa v České Vsi.
24. 4. 2019 – v 20:00 hod. - Adorace – ve farním kostele
v Jeseník
1. 5. 2019 – v 10:00 hod. – Pouť ke sv. Josefu Dělníku
v České Vsi
8. 5. 2019 – Návštěva P. Kazimíra Buby s farníky
z Kozlovic (3 autobusy)
11. 5. 2019 – Žehnání pramenů v Jeseníku - Lázních
12. 5. 2019 – Den matek
15. 5. 2019 – v 20:00 hod. Jeseník - Modlitby chval.
22. 5. 2019 – v 20:00 hod. - Adorace – ve farním kostele v Jeseníku
24. 5. 2019 - od 18:00 – 22:00 hod. - Noc kostelů + modlitba
v duchu Taizé (od 21:00 hod.)
1. 6. 2019 – Pěší pouť na Mariahilf
6. 6. 2019 - Přednáška M. Fridrichové v České Vsi
8. 6. 2019 – Děkanátní setkání dětí na faře v Jeseníku
12. 6. 2019 – v 20:00 hod. Jeseník - Modlitby chval

PŘEHLED BOHOSLUŽEB V DĚKANÁTU JESENÍK – VELIKONOCE 2019
Farnost
(příp. filiální kostel, apod.)

Bernartice
Bílá Voda
Černá Voda
Česká Ves
Dolní Domašov
Javorník ve Slezsku
Jeseník
Jeseník-Lázně
Kobylá nad Vid.
Lipová-lázně
Mariahilf
Mikulovice
Nýznerov
Ondřejovice
Písečná
Rejvíz
Skorošice
Stará Červená Voda
Supíkovice
Široký Brod
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Uhelná
Vápenná
Velké Kunětice
Vidnava
Vlčice
Zlaté Hory
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----15:00
17:00
----16:00
18:00

Velikonoční vigilie

Neděle
Zmrtvýchvstání Páně

Pondělí
velikonoční

----21:00
------------19:00
19:00
--------19:00
----20:00
------------------------18:30
------------19:30
----19:00
18:00
9:00 svěcení

8:30
11:00 kostel
9:45
9:00
10:15
9:30
10:30
14:00
----9:00
10:30, 15:00
10:30
--------9:00
15:00
9:00
10:45
7:30
7:45
14:30
11:00
10:00
9:00
--------9:00

----11:00 kaple IKV
----9:00
10:15
9:30
10:30
----9:00
9:00
10:30
8:00
--------9:00
------------7:30
--------11:00
----9:00
10:00 Charita
9:00
9:00

Bílá sobota

Zelený čtvrtek

pokrmů+adorace
Žulová

----P polsky

----Č česky

18:00 vigilie
----D mše sv. pro děti

Příležitost ke sv.
smíření před
Velikonocemi

Zel. čtvr. 15:00
13.4. před mší

14. -17.04 a 1/2 hod před každou mši sv.

Zel.čtvr. před mší
Přede mší sv.
13.4. – 15 – 16 hod.

17.4. po mši sv.

13.4. před mší
15 min. před mší svatou
Sobota 14 – 16 hod.

14.4.
30 min před mší sv., poslední ve středu

Zel.čtvr. 17:00
Půl hod. před mší

sv.

8:00
ŘK řecko-katolická Svatá liturgie

POZNÁMKA

----BS Bohoslužba slova

