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Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic

Pozvánka ke křesťanskému slavení Velikonoc
Milí čtenáři velikonočního zpravodaje našich tří farností,
tento krásný čas nám umožňuje opět vás oslovit několika řádky a nabídnout vám
zajímavé či alespoň pozitivně-podnětné myšlenky, které vám mohou, jak neskromně
doufáme a pevně věříme, dát křídla vaší mysli, zvláštní teplo vašemu srdci, nikoliv
k příjemnému zasnění se či neužitečnému chvilkovému úniku z prozaické reality, ale
ke skutečnému povznesení vašeho ducha, který touží po pravé svobodě, kterou
chceme a můžeme zakusit v konkrétním odstupu a nadhledu naší osoby ve vlastním
životě.
Naše vlastní štěstí je tak opravdové a velké, jak se nám daří zvládat naše problémy
a žít přítomné chvíle. Někteří odborníci z oboru psychologie a lékaři z oboru
psychiatrie tvrdí, že člověk stráví až 75 % času tím, že se zaobírá svou minulostí nebo
budoucností. Takováto nepřiměřená časová dotace je nejenom neužitečná, ale
dokonce může být i nebezpečná. Trošku se nad tímto zamyslíme, jak se nás to může
týkat. Ale nejprve si musíme uvědomit následující obecnou pravdu, na kterou mnohdy
jednoduše zapomínáme. Minulost je čas, který minul, který nemůžeme ovlivnit a
neměl by na nás působit. Budoucnost je čas, který teprve přijde, který ještě nemáme
ve své moci a který by ještě neměl mít podstatný vliv na náš momentální přítomný
život. Naše realita je obyčejně taková, jak o ní hovoří nejenom výše zmínění
odborníci na naše zdraví, ale i Pán Ježíš v evangeliu v Bibli, když nám připomíná,
abychom se nestarali příliš o budoucnost, když jsme patologicky tlačeni stresem. Jiní
z nás jsou zase neužitečně zabředlí ve své minulosti. Tato minulost se neukončila,
neuzavřela. Jinými slovy, nestala se historií a tak nepříjemně nebo neužitečně, někdy i
nebezpečně, podvazuje naši přítomnost. A tak, když člověk může, má a dokonce to
od něj jeho okolí přirozeně lidsky očekává, že bude prožívat s nimi krásné či těžké
přítomné chvíle a nebo že s nimi něco skvělého podnikne a nebo bude sdílet tíhu a
hořkost jejich života, ale on toho není schopen, poněvadž jede na "čtvrt plynu",
protože jeho vědomí, svědomí a tedy celé jeho prožívání je jaksi "tajemně"
ochromeno. Vyjádřeno jinak, každá jeho přítomná prožívaná chvíle je jaksi
"podvázaná" jeho minulostí nebo "paralizována" jeho budoucností či jejich
propletencem. Je to hrozné, když si uvědomíme, že nám na normální prožívání
přítomnosti, kterou jako jedinou máme ve své moci, zbývá pouhých 25 %, to je jenom
jedna čtvrtina celého našeho potenciálu. A možná i mnohem méně. Před koncem
našeho zamyšlení významné upozornění: zmínění odborníci nehovořili o nemocných
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lidech, tedy o svých pacientech, které mají ve svých nemocnicích, psychologických
ambulancích nebo psychiatrických léčebnách. Byl to výzkum, jehož objektem byli
zdraví lidé v běžné populaci, tedy lidé jako my, a proto bychom si měli položit
některé otázky. Zamyslet se zda se to nějak netýká i mne samotného nebo někoho
blízkého a hledat cestu k osvobození a uzdravení. Pán Ježíš zná naši minulost,
přítomnost i budoucnost lépe než my sami. Zná náš životní příběh a dovede to
nemocné a spoutané v něm uzdravit a rozvázat. Nedělá to magicky, ale spolupracuje
s „pacientem“. Kdy se s ním můžeš setkat poprvé? Nejlépe o bohoslužbách teď
o Velikonocích!
Dovolujeme si i vás pozvat ke křesťanskému slavení nejenom krásných svátků
jara a nádherně pučící přírody, ale především ke slavení Velikonoc. Při jejich oslavě
Pán Ježíš Kristus, jako Bohočlověk a jako jediný Přítomný, uzdravuje naši minulost,
proměňuje naši přítomnost a žehná naši budoucnost. Svou minulost můžeme svěřit
Jeho Milosrdenství, budoucnost Jeho Prozřetelnosti a naši nejcennější přítomnost
Jeho Lásce. Jsi zvána, jsi zván i Ty, nalézt své opravdové Štěstí u Toho, který nebyl
nikdy nešťastný.
Vaši duchovní Miroslav a Drahomír

Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc
13. dubna
Květná neděle
Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00
15. dubna
Úterý Svatého týdne
Hvězdlice 19:00
16. dubna
Středa Svatého týdne
Chvalkovice 17:00
17. dubna
Zelený čtvrtek
Missa chrismatis
Brno – Petrov 9:00
Mše na památku poslední večeře
Brankovice 18:30
18. dubna
Velký pátek
Hvězdlice 16:00 křížová cesta

Chvalkovice 15:00 křížová cesta
Brankovice 18:30 velkopáteční obřady
19. dubna
Bílá sobota
Brankovice 7:00 ranní chvály (DMC)
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Brankovice 20:00
20. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
- při dnešních mších bude žehnání
přinesených pokrmů
Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00
21. dubna
Velikonoční pondělí
Hvězdlice 8:00
Nemochovice 9:30 (společenský dům)
Brankovice 11:00
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Velikonoční agapé
Po skončení velikonoční vigilie v sobotu 19. dubna v Brankovicích jste zvání
na faru, kde bude připraveno malé občerstvení. Budeme mít možnost vzájemně se
spolu setkat, popovídat si a zároveň tak ukončit postní dobu.

Oprava kostela v Nemochovicích
V březnu letošního roku byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce filiálního
kostela sv. Floriána v Nemochovicích. Spolu s opravou fasády bude položena nová
kanalizace a budou provedeny sanační opatření vně i uvnitř stavby. Dále dodavatelská
firma vymění kompletně dřevěnou konstrukci stropu a poškozené prvky krovu věže a
lodě kostela. Střecha bude pokryta novou krytinou včetně klempířských prvků. Uvnitř
památky budou ve vstupu a zákristii položeny nové podlahy, opraveny omítky a bude
zhotovena nová elektroinstalace. Po skončení těchto prací bude kostel vymalován.
Opravy kostela financujeme pomocí dotace přidělené SZIFem. Významně jsou také
podporovány zastupitelstvem obce, dále finanční sbírkou obyvatel Nemochovic a
dobrovolnými dary soukromých dárců. Při samotné realizaci se kontrolních dnů
zúčastňují jak starosta obce tak i místostarosta obce. Předpokládaný termín dokončení
je stanoven na měsíc červenec 2014.

První svaté přijímání
V současné době v našich farnostech vrcholí příprava dětí na 1. sv. přijímání. Tato
radostná událost bude slavena ve všech třech našich farnostech při bohoslužbách
v neděli 1. června 2014. Děti se již od počátku šk. roku připravují při bohoslužbách
pro děti a na společných setkáních na faře v Brankovicích. Před přijetím této svátosti
by měli být schopny samostatně zpytovat své svědomí, rozeznat, co je v jejich duších
dobré a co dobré není, čeho je potřeba se zbavit. Toto sebezhodnocení jim nabízí
svátost smíření – svatá zpověď. Po očištění svých duší přistupují děti ke svátosti
eucharistie, tj. ke svatému přijímání. Nesmírná cena svátosti smíření a sv. přijímání je
v tom, že člověku mohou sloužit trvale až do konce života. 1. sv. přijímání by nemělo
být pro děti přijímáním posledním, ale trvalou cestou k Bohu, který je bude na jejich
životních stezkách s láskou provázet. Rodiče by neměli zapomínat, že své děti budou
ve víře vychovávat až do jejich křesťanské dospělosti. Tento slib by měl trvat i
po 1. sv. přijímání jejich dětí.

Na co se můžeme těšit
Duben
27. (NE) Svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII.

Řím
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Hody – sv. Florián
Nemochovice (společenský dům)
Benefiční koncert na podporu opravy kostela Nemochovice (společenský dům)
Pěší pouť z Hvězdlic do Brankovic
Ministrantský den v kněžském semináři
Olomouc
Společná pouť farností do Sloupu, Křtin a Pozořic
Noc kostelů
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
Hvězdlice, Chvalkovice, Brankovice

8. (ČT)
10. (SO)
11. (NE)
23. (PÁ)
31. (SO)
Červen
1. (NE) 1. sv. přijímání
Hvězdlice, Chvalkovice, Brankovice
8. (NE) Farní odpoledne
Brankovice
14. (SO) Kněžské svěcení (L. Banďouch/SDB)
Slavkov
15. (NE) Hody – Nejsvětější Trojice
Malínky
22. (NE) Primice (L. Banďouch/SDB)
Hrušky
Červenec
5. (SO) Hody sv. Cyril a Metoděj
Staré Hvězdlice
110 let SDH
Nemochovice
27. (NE) Hody – sv. Jakub, apoštol
Hvězdlice
27. (NE) Mše svatá za oběti 1 sv. války
Brankovice
Srpen
15. - 17. (PÁ-NE) Hody
Brankovice
18. - 21. (PO-ČT) Pěší pouť z Hostýna do Brankovic
23. - 24. (SO-NE) Zahradní slavnost
Milonice
24. (NE)
Hody – sv. Bartoloměj
Chvalkovice
30. (SO)
Národní pouť rodin
Žďár nad Sázavou
Září
13. (SO)
Zlatá sobota
Žarošice
14. (NE)
Mše u Svaté
Brankovice
20. (SO)
Pobožnost u kaple Panny Marie Bolestné
Chvalkovice
Říjen
17. (PÁ)
Zahájení přípravy na biřmování
Brankovice
(dle počtu přihlášených)

Prosinec
5. (PÁ)
7. (NE)

Mikulášská nadílka
Brankovice
Hody – sv. Mikuláš
Brankovice
Slavnostní zahájení oslav 300 let postavení a posvěcení kostela
(o. biskup Vojtěch)

25. (ČT)

Živý Betlém

Milonice
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