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Nyní v postní době jsme vyzýváni k bližšímu vztahu k Bohu. Zde je
návod, jak tento vztah můžeme vytvořit a to nejen v těchto dnech.
Takovou možností je například duchovní cvičení. Na dny prožité ve
větším usebrání jsem se zeptala Jany (13 let) a Šimona (14 let) z naší
farnosti, kteří se zúčastnili exercicií pro mladé o letních prázdninách 2009
v Koclířově.
Jani, co pro Tebe znamenalo téma duchovní cvičení, co sis pod tím
představovala?
Myslela jsem si, že budeme jen sedět a poslouchat přednášky, že to bude
nudné. Měla jsem strach z toho, co nás čeká. Nechtělo se mi tam vůbec
jet a před odjezdem mi nebylo dobře.
Překvapilo mě, že O. Anthony (exercitátor) byl tak dobrý, zábavný a že
nás měl tak rád.
Kdy jsi byla poprvé na nějaké duchovní akci?
Nikdy. Vůbec mě nenapadlo se někam přihlásit.
Pokud bys měla srovnat období před a po duchovním cvičení, jak bys
je krátce charakterizovala?
Před duchovním cvičením jsem chodila do kostela, protože jsem k tomu
byla vedena svými rodiči, ale mnohdy se mi nechtělo. Měla jsem svou
Bibli, četla jsem z ní jen výjimečně. Modlila jsem se krátce, především
večer.
Na duch. cvičení jsem myslím pochopila, co je víra, jak důležité je prožít
den s Ježíšem.
O Bibli jsem si myslela, že je to jen dějinný spis, ale teď už vím, že mi
Bible poradí. Snažím se ji číst denně.
Zanedbávala jsem zpověď a nikdy jsem se na ni netěšila, nyní chodím
častěji a ráda.
Naučila jsem se modlit růženec.
Co je ve Tvém životě opravdu důležité, jak to prožíváš prakticky?
Více žiji s Bohem a zdá se mi život snazší. Zvládám lépe věci, které pro
mě byly ještě před tím těžké. Spoléhám na Boha, že mi pomůže.
Šimone, jak se Ti podařilo vyměnit počítačové hry za čtení v Písmu
Svatém?
Před duchovním cvičením jsem byl skoro každý den na počítači přibližně
2 hodiny a hrál hry. Po návratu z duch. cvičení, jsem hry přestal hrát. Už

mě nebaví. Nevidím v nich žádný smysl, je to ztráta času. Tam jsem
pochopil, že jsem na počítačových hrách závislý, před duch. cvičením
jsem si to nechtěl přiznat.
Nyní více čtu knihy, sportuji a učím se. Bibli čtu často.
Jak je možné, že jsi vydržel plných 5 dnů v soustředění na Boží věci,
když svět nabízí o prázdninách různá jiná lákadla?
Na duchovní cvičení mě přihlásila mamka, já jsem nebyl proti, ale moc se
mi tam nechtělo. O. Anthony vedl exercicie zábavnou formou. Přitahoval
mě klid a pokoj, který tam byl, radostná atmosféra. Naopak, vůbec se mi
nechtělo domů.
Mohl bys stručně sdělit, čím Tě oslovil exercitátor O. Anthony?
Oslovil mě svou vyrovnaností, bylo jasně vidět, že mluví z Ducha
Svatého, měl nádherný vztah k mladým lidem.
Doporučil bys toto duchovní cvičení mladým lidem z naší farnosti?
Určitě. Je to velké povzbuzení v duchovním životě. Člověk pozná, co
dělá špatně, dokáže se ohodnotit a podle toho zachovat.
Kde se mohou zájemci přihlásit, můžeš sdělit i kontakt na sebe?
Zájemci o toto duchovní cvičení se mohou přihlásit na internetových
stránkách http://www.frbill.info/. Pokud by chtěli nějakou další
informaci, můžou mi napsat na mail: simon.stoszek@seznam.cz
Duchovní cvičení bylo úžasné.
Otec Anthony Vadakkemura je mladý vincentián z Keraly, který byl
krátce po vysvěcení v roce 2006 poslán do Ugandy v Africe. Je to velmi
charismatický a nadaný kněz, který studoval filozofii a teologii na jedné z
nejslavnější mezinárodní univerzit v Africe Tangaza College. V Africe
staví kostely a duchovní centra. Kromě toho jezdí téměř celý rok po
celém světě a koná exercicie.
připravila Jarmila Sýkorová

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
8.3. a 22.3.2010- 2000 NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ. Každé 2. a 4.
pondělí v měsíci probíhá na faře náboženství pro dospělé s P. Eliášem.
V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Petra Jurišicu.
Pro maminky
4.3. 2010 1000 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
18. 3. 2010 1000 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
Redakce: Monika Branichová - m.branichova@seznam.cz, P. Antonín Kocurek rkf.starabela@doo.cz

1.
2.
3.
4.
5.

06.55
18.00
06.55
06.55
18.00

Za + Aloise Matěje, rodiče a živou rodinu.
Za + Jiřinu Doležílkovou, manžela a rodinu z obou stran.
Za + Jana Doležílka, manželku, syna a rodiče z obou stran.
Za + Josefa Paličku, manželku a rodiče z obou stran.
Za + Josefa a Růženu Lyčkových, rodiče a duše v očistci.

6.

7.30

Za živ. a zem. Rodinu Kudělkovou, Púlkrábkovou. Za ochranu života od
narození po přirozenou smrt a uzdravení rodových kořenů.
Za + rodinu Pchálkovou a Andrýskovou.

18.00
7.

7.30
10.00

8.
9.
10.
11.
12.
13.

06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
7.30
18.00

Za + Anielu a Wojciecha Krajevské.
Za + Jiřinu Hermovou, manžela, rodiče a sourozence.
Na úmysl dárce.
Na poděkování za 50 let života a živou rodinu.

14.

7.30
10.00

Za farníky.
Za děti a mládež. (zpívá naše malá schola) Sbírka na diecézi

15.
16.
17.
18.
19.
20.

6.55
18.00
6.55
6.55
18.00
7.30

Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourouzence a duše v očistci.
Za + Petra Šeděnku a syna Petra.
Za + Jarmilu Minkovičovou a manžela.
Za + Josefa a Annu Urbánkovy, syna Miloše a živou rodinu.
Za + Zdeňku Nováčkovou, Lud. Nemynářovou, a jejich + rodiče.

21.

18.00
7.30
10.00

22.
23.
24.
25.

6.55
18.00
6.55
6.55

Za farníky.

Za + Libuši Dlouhou, manžela a zetě.
Za + Františka Havlínu, manželku a vnuky Marii a Matěje.
Za + Filomenu Válovou, manžela, syna s manž., strýce a tetu Chumchalových.

Na úmysl dárce.
Na poděkování za 60 let života, zem. rod. z obou stran a další Boží ochranu.
Za farníky.
Za + Alžbětu Šeredovou, manžela, dceru, syna a Boží ochranu pro živou rodinu.

Za + Vojtěcha Adámka, manželku, 2 syny, dceru a živou rodinu.
Za + Martina Matěje, prarodiče a živou rodinu.
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a dar zdraví do dalších let.

18.00

26.
27.

18.00 Za + manžely Válkovy a rodiče.
7.30
18.00 Za živou a zemřelou rodinu Dlouhých a Kudělkovou.

28.

7.30
10.00

29.
30.
31.

6.55 Za + Anežku Matějovou a manžela
18.00 Na úmysl dárce.
6.55 Za + Marii Adamusovou, manžela, rodiče a vnuka.

Za farníky.

Sbírka na kostel

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste oč chcete a stane se vám.
Jan 15:7

