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Milí čtenáři farního zpravodaje,
skončili letní prázdniny, čas dovolených, čas odpočinku. A nyní opět se vracíme do
svých každodenních povinností. Také pro mne opět nastává doba, kdy budu s vámi spojen
každý týden prostřednictvím našeho farního zpravodaje . Věřím, že tyto texty, které zde
budou zveřejněny, budou pro Vás nejen k zamyšlení, ale také i velkým povzbuzením.
Velmi dlouho jsem uvažoval, rozmýšlel jaké téma bychom mohli společně v klidu svých
domovů prorozjímat v těchto nadzájejích týdnech. Proto mi dovolte, rád bych se opět
pozastavil u krásného tématu, kterým je „SPOLEČNÉ PROŽÍVÁNÍ MŠE SVATÉ“, kde se
společně s autorem a knězem P. Patrikem Maturkaničem zamyslíme nad tím, co je vlastně
mše svatá. To, co pro nás křesťany má obrovskou – nekonečnou hodnotu, je tajemství mše
svaté. Proto nyní vstupme do toho krásného tajemství, kterým je právě společné prožití mše
svaté.
(ZK)
1. Nádhera a hloubka mše svaté
Ve svém životě se účastníme různých akcí: rodinných, společenských, kulturních,
sportovních apod. Každý z nich má jiný cíl, jinou atmosféru, koná se v jiném
prostředí, v jiné době a v jiné časové délce. Mše svatá má ale svá specifika. Její
konání se řídí přesným řádem. Podle církevního přikázání se mají věřící zúčastňovat
v neděli a o zasvěcených svátcích. Přicházejí do kostelů, nejen aby splnili toto
přikázání, ale přicházejí si pro duchovní posilu, aby obstáli v současném světě
konzimismu a materialismu.

Ale je dnešní člověk ještě schopen ponořit se do

hloubky mysteria, do tajemství transcendentna, vytvořit společenství s druhým
člověkem, dokázat se ztišit a obohatit svůj duchovní život?
Člověk nemá jen tělo, ale má také duši, která touží svobodně dýchat, žít. A právě
v tomto duchovním prostoru, ve společenství s ostatními věřícími, pod vedením
kněze, který předsedá bohoslužbě, toužíme načerpat to, co nám tento svět nemůže
nabídnout. Toto shromážděnínese v sobě kromě sociálního charakteru ještě na
jednotlivce, protože se jedná o osobní setkání Boha s člověkem, a to zcela konkretní.
Určitě si vzpomenete na biblickou událost, kdy zhřešil neposlušností první člověk
v ráji (srov. Gn 3,6). Již tehdy dává Hospodin příslib, že pošle lidstvu Mesiáše, který
tento hřích napraví (srov. Gn 3,15). To, co pokazil první člověk v ráji, napravil
člověk nový. A protože to byla urážka samotného Boha, tak to musel napravit rovněž
Bůh, aby měla náprava dostatečnou váhu. Proto přichází na tento svět
bohočlověk – Ježíš Kristus. A tak se stalo, když se naplnil čas. Z jedné dívky jménem
Maria se z moci Ducha svatého narodil Spasitel světa. Syn splnil vůli Otce a zemřel
za nás na kříži. Ale protože byl Božím Synem, tak tuto smrt přemohl a třetího dne
vstal z mrtvých. Od této chvíle jsme se stali lidstvem spaseným.

Tuto živou spasitelnou památku si s vírou připomínáme při každé mši svaté a
prostřednictvím ní máme na oltáři pod způsobou chleba a vína živé tělo a krev Ježíše
Krista. Duch svatý proměňuje dary chleba a vína v jeho svaté tělo a krev, které pak
přijímáme při svatém přijímání.Protože je to úžasný moment v našich životech a
protože lidé nerozumí těmto hodnotám, proto se budeme společně zamýšlet
patřičným způsobem o významu a důležitosti jednotlivých částí mše svaté.
Velmi pěkně o mši svaté hovoří současný brněnský biskup Msgre. Vojtěch Cikrle,
když ve své knize Eucharistie vyznává čtenářům z osobního niterného vztahu k Ježíši
Kristu: „Vždy, když mluvím o eucharistii, vnímám hloubku, intimitu a křehkost
tohoto tématu. Měl bych vlastně svědčit o své lásce, o vnitřních pohnutkách svého
života, měl bych odkrývat svůjvztah k tomu, kdo mě nesmírně má rád, koho nosím
hluboko v srdci a kdo ke mně mnoha způsoby přichází. Eucharistie, česky
díkuvzdání, je nekonečným tajemstvím. Je realitou světa, v němž žijeme, i
nekonečným prostorem vesmíru, který v nás budí úžas a vybízí k objevování.
Eucharistie je dar, v němž nám Ježíš Kristus odevzdává sám sebe. Eucharistie je
událost zpřítomňována slavením liturgie, ale zároveň je jednou ze sedmi svátostí,
kterou přijímáe jako pokrm. Cílem eucharistie je naše proměnění, abychom se
s Kristem stávali jedno tělo a jeden duch.“
Velmi dobře si uvědomuji, že některým čtenářům se nebudou tyto řádky číst snadno,
protože jsou záležitostí života víry, která se nedá naučit, srozumitelně vysvětlit,
objasnit. Především je potřeba mít dar víry, abychom mohli poznávat v bílé hostii
Krista, padnout před ním na kolena a s apoštolem Tomášem říci: „Pán můj a Bůh
můj“ (Jan 20,28). Někdy člověk nepotřebuje nic vysvětlovat a věří, jindy nestačí
k uvěření ani lidský život. Nejdůležitější ovšem je, aby člověk alespoň chtěl uvěřit a
snažil se s pokorou a prosbou hledat věčnou Pravdu. Jsem přesvědčen, že pak ji
určitě nalezne, protože sám Bůh takovému člověku vychází vstříc, aby se s ním setkal
a dal se mu poznat. Kéž dokážeme Krista poznávat a zároveň mu děkovat v nádheře a
hloubce každé mše svaté, protože je to ten největší dar, které lidstvo dostalo v celých
svých dějinách.
„Mše svatá je tím největším projevem díků člověka, protože není děkování člověka,
ale je vzdáváním díků Bůžího Syna za člověka. Není to děkuji vyjádřené slovy, ale
toto děkuji má cenu života, je tečkou za životem obětovaným Bohu a člověku. Je tím
největším děkuji v lidských dějinách.
….pokračovaní v příštím čísle farního zpravodaje
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Liturgické texty - 23. neděle v mezidobí
I. čtení: Ez 33, 7 - 9 II. čtení: Řím 13, 8 - 10 Evangelium: Mt 18, 15 - 20
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V úterý 8. září je svátek Narození Panny Marie.
V úterý 8. září v Českém Krumlově na faře od 17:30 hodin začne příprava dětí na
první svaté přijímání.
V sobotu 12. září je památka Jména Panny Marie.
V neděli 13. září v Českém Krumlově na Křížové hoře se bude konat pouť
(svátek Povýšení svatého Kříže). Poutní mše svatá bude ve 14:30 hodin.
Podle informace prefekta pro kongregaci pro východní církve v neděli 13. září 2020
při bohoslužbách se bude konat sbírka pro Svatou zemi tj. den před svátkem
Povýšení svatého Kříže. Tato sbírka se měla původně konat na Velký pátek.
V neděli 13. září v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše v 17:00 hodin bude mít
primiční mši svatou novokněz R. D. Bc. Miroslav Štrunc.
Upozorňujeme věřící, že nyní probíhá stavba „u schodiště“ kostela sv. Víta
v Českém Krumlově. Proto prosíme, abyste využili schodiště u ZUŠ nebo průjezd u
knihovny. Děkujeme za pochopení.
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