INFO
Každý pátek
v postní době křížová cesta
v kapucínském kostele
po večerní mši svaté.

Pravidelný pořad bohoslužeb
v Mělníku a okolí
Neděle:
8.00 - kostel sv. Vavřince
na Pšovce
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla
11.00 - kostel Narození Panny
Marie v Záboří
18.00 - kostel sv. Ludmily
(Pražská ulice)
Úterý:
18.00 - kostel kapucínů - (nám. Míru)
Středa:
7.30 - kostel sv. Ludmily
(Pražská ulice)
Čtvrtek:
7.30 - kostel sv. Ludmily
(Pražská ulice)
Pátek:
17.30 - kostel kapucínů - (nám. Míru)
- adorace nejsvětější svátosti
18.00 - mše sv.
Sobota:
7.30 - kostel sv. Ludmily
(Pražská ulice)
17.00 - kostel sv. Václava ve Vysoké
(mše s nedělní platností)
KOSTEL SV. JANA
NEPOMUCKÉHO
ŠEMANOVICE
PRAVIDELNÝ POŘAD
BOHOSLUŽEB V ROCE 2019
19.05. - neděle v 15.00     poutní mše svatá
9.06. - neděle v 15.00
05.07. - pátek v 15.00
(slavnost sv. Cyrila a Metoděje)
11.08. - neděle v 15.00
15.09. - neděle v 15.00
(slavnost zjevení Panny Marie
  v La Salette)

Slavnost Zvěstování Páně

F A R N Í Z P R AVODAJ

25. března slavíme Slavnost Zvěstování Páně. Tento mariánský svátek je svátkem
a oslavou pravé pokory a poslušnosti. Bůh vyvolil za matku svého Syna dívku, která v očích
světa nic neznamenala, která nepatřila k nějaké majetné a vyšší společenské třídě. Vyvolil
za matku svého Syna dívku, která byla ochotná plnit Boží vůli do všech důsledků, i za cenu
nejvyšší oběti. Slova Panny Marie: „Jsem Boží služebnice! Ať se mi stane, jak jsi řekl,“
slova, která Panna Marie pronesla z lásky k Bohu a z lásky k lidstvu, to byla slova opravdové
křesťanské pokory a poslušnosti.
O Panně Marii se dá plným právem říci, že patřila k těm, o nichž Pán Ježíš prohlásil:
„Kdo je z Boha, slyší Boží slovo! Blahoslavený, kdo slyší Boží slovo a zachovává je.“
O Panně Marii také víme, že nerozuměla všemu,
co slyšela od svého Syna. Ale to nebylo pro ni důvodem,
aby o Božích slovech pochybovala, aby jim odporovala,
aby je neplnila. Písmo o Panně Marii říká: „Zachovávala
všechna ta slova ve svém srdci.“ Zachovávala je v srdci,
přemýšlela o nich, prosila Boha za osvícení a radu, co
má dělat, důvěřovala Bohu, že to všechno myslí dobře.
Jak to však vypadá s námi? Jak my dovedeme
naslouchat Božímu slovu, jak je dovedeme zachovávat ve
svém srdci, jak dalece důvěřujeme slovům Boha a jeho
církve? Máme v duši takovou ochotu k pokorné poslušnosti
jako naše nebeská Matka?! Poctivě si přiznejme, že nám
k tomu chybí ještě hodně! II. vatikánský koncil nazval
Pannu Marii Matkou církve a vzorem církve. Církev,
to jsme však i my. Panna Maria  tedy je i naší Matkou
i naším vzorem.
Dítě, které miluje svou matku, ji dovede  také poslouchat, vidí v ní svůj vzor, snaží
se ji napodobit. Chceme-li být skutečnými dětmi Panny Marie, chceme-li jí působit radost
jako dobré děti, pak je naší povinností žít podle jejího příkladu.
Církev od nás ve jménu Božím požaduje změnu, obrodu smýšlení, protože chce
oživit naši víru, chce z nás učinit apoštoly víry.
Nám se některé požadavky církve zdají být nepochopitelné, dokonce v nich vidíme
ohrožení své víry. Proč? Protože nám chybí pokora, ochota a poslušnost k Boží vůli. Teprve
až když se budeme snažit následovat naši nebeskou Matku v její pokorné poslušnosti, v její
důvěře k Božím záměrům, budeme lépe chápat Boží vůli a také ji plnit ke svému prospěchu
i ku prospěchu celé církve.
A o to dnes prosme Pannu Marii. I o pochopení pravdy, že pravá mariánská úcta
spočívá v následování ctností naší nebeské Matky, především v následování její pokorné
poslušnosti.

P O S T N Í D O BA 2 0 1 9

Postní sbírka 2019
Milí farníci. Umíme si také odříct to, co už nemusíme mít, trochu se uskromnit,
a peníze ušetřené za tyto věci uložit do sáčku a přinést na květnou neděli do kostela?
V letošním roce chceme postní sbírkou podpořit neziskovou organizaci Debra ČR
(www.debra-cz.org), která jako jediná dlouhodobě podporuje pacienty s nemocí motýlích
křídel.
Předem srdečně děkuji za všechny Vaše milodary.

P. Jacek

Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18, 276 01 Mělník, mobil: 731 518 750

Spravujeme též farnosti: Mělník - Pšovka, Záboří, Vysoká, Šemanovice, Medonosy.

Duchovní správu zabezpečují Misionáři Matky Boží z La Saletty: P. Jacek Zyzak, MS; P. Mirosław Mateńko, MS
Více o nás a o naší farnosti: www.farnostmelnik.cz
Na Vaše příspěvky do tohoto zpravodaje se těšíme na adrese: farnostmelnik@dltm.cz.
Můžete je také osobně předat duchovním správcům.

Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení
démonů nedůvěry, apatie a rezignace
Postní doba je příhodný
čas k tomu, abychom doladili
disonantní
akordy
svého
křesťanského života a přijali
vždy novou, radostnou a slibnou
zprávu Pánovy Paschy. Církev
nás svojí mateřskou moudrostí
vybízí, abychom věnovali zvláštní
pozornost všemu, čím by naše
věřící srdce mohlo být ochlazeno
či narušeno.
Četná jsou pokušení,
kterým jsme vystaveni. Každému
z nás jsou známy těžkosti, s nimiž
se musí potýkat. A je smutné
konstatovat, že tváří v tvář
vezdejšímu dění se zvedají hlasy,
které používají bolest a nejistotu
k rozsévání nedůvěry. Plodem
víry je láska, jak ráda opakovala
Matka Tereza z Kalkaty,
a plodem nedůvěry zase apatie
a rezignace. Nedůvěra, apatie a rezignace jsou démoni, kteří rozleptávají
a ochromují duši věřícího lidu.
Postní doba je příhodným časem k tomu, abychom tato i jiná
pokušení demaskovali a umožnili svému srdci tepat v souladu s tím
Ježíšovým. Celou dnešní liturgií prostupuje tento pocit, a mohli bychom
říci, že se ozývá ve třech slovech, která nám jsou nabízena, aby pomohla
věřícímu srdci se zahřát: zastav, pohlédni a vrať se.
Zastav  se trochu, zanech toho spěchu a nesmyslného shonu, který
naplňuje duši hořkostí pocitu, že se nikdy nikam nedojde. Zastav, zanech
této povinnosti žít uspěchaným způsobem, který rozptyluje, rozděluje
a ničí čas rodiny, čas přátelství, čas dětí, čas prarodičů, čas vděčnosti, čas
Boží.
Zastav trochu tu nutnost ukazovat se a být všemi viděn, být neustále
na odiv, který znemožňuje mít na paměti hodnotu niternosti a usebranosti.
Zastav trochu ten sebevědomý pohled, prchavé a přezíravé
komentování, které se rodí ze zapomenutí na jemnost, laskavost a úctu
při setkání s druhými, zejména slabými, raněnými a také  těmi, kdo jsou
ponořeni ve  hříchu a pochybení.
Zastav trochu to nutkání chtít všechno kontrolovat, všechno vědět
a všechno zničit, jež se rodí ze zapomnění na vděčnost za dar života
a tolika obdrženého dobra.
Zastav  trochu ten ohlušující lomoz, který působí zakrnění, otupuje
náš sluch a znemožňuje pamatovat na tvořivou a úrodnou moc mlčení.
Zastav trochu to šíření sterilních a neužitečných emocí, které
plynou z uzavřenosti a sebelítosti, znemožňují vycházet druhým v ústrety

a vzájemně sdílet těžkosti a utrpení.
Zastav prázdnotu toho, co je přechodné, pomíjivé a prchavé a bere
nám kořeny, vztahy, smysl putování i vědomí, že jsme stále na cestě.
Zastav, abys pohlédl a rozjímal! Pohleď  na znamení, jež zabraňují
vyhasnout lásce, oživují plamen víry a naděje; na tváře, které žijící
jemnocitem a dobrotou Boha, jenž působí mezi námi.
Pohleď na tváře našich rodin, které se den za dnem neustále
nasazují, s obrovským úsilím putují  životem a uprostřed spousty nedostatků
a nesnází nevynechají jediný pokus, aby ze svého domova činily školu
lásky.
Pohleď na tváře, jež nás interpelují: na naše děti, naše mladé, kteří
jsou plni budoucnosti a naděje, plni zítřků a možností a potřebují oddanost
a ochranu. Živé ratolesti lásky a života, které si nepřetržitě hledají cestu
mezi našimi přízemními a sobeckými kalkuly.
Pohleď na tváře našich starých, zbrázděné časem a uchovávající
živou paměť našeho lidu. Tváře činorodé Boží moudrosti.
Pohleď na tváře našich nemocných a množství těch, kteří se
o ně starají; tváře, které nám ve své křehkosti a služebnosti připomínají, že
hodnota žádného člověka nemůže být nikdy redukována na otázku kalkulu
či užitku.
Pohleď na litující tváře těch, kdo se snaží odčinit svá pochybení
a přečiny, proměnit situaci svojí ubohosti i bolesti a jít dál.
Pohleď a rozjímej o tváři Ukřižované Lásky, která nepřestává
z kříže rozdávat naději, podávat ruku těm, kdo se cítí křižováni a ve svém
životě zakoušejí tíži selhání, rozčarování a zklamání.
Pohleď a rozjímej o konkrétní tváři Krista ukřižovaného z lásky
ke všem bez výjimky. Ke všem? Ano, ke všem. Pohled na Jeho tvář je
nadějným pozváním této postní doby k přemožení démonů nedůvěry,
apatie a rezignace. Tato tvář nás nabádá volat: Boží království je možné!
Zastav, pohleď a vrať se. Vrať se do domu svého Otce. Vrať se
beze strachu do toužebné a otevřené náruče svého Otce, který překypuje
milosrdenstvím a očekává tě!
Vrať se! Beze strachu: tato doba je příhodná pro návrat domů, do
domu „Otce mého i vašeho“.   Je to doba určená našemu srdci, aby se
nechalo pohnout. Setrvat na cestě špatnosti je pouze pramen zklamání
a smutku. Pravý život je zcela jiný a naše srdce to dobře ví. Bůh neochabuje,
ani neochabne v podávání ruky.
Vrať se a beze strachu zakoušej hojivou a smírnou Boží něhu!
Nech Pána, aby uzdravil rány hříchu a uskutečnil proroctví adresované
našim otcům: »Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu
z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa«.
Zastav, pohleď a vrať se.

Radost, kterou vzbuzuje Ježíš, někoho rozčiluje
Ježíš vchází do Jeruzaléma. Liturgie nás vybídla, abychom se
zapojili a účastnili radosti a slavení lidu, který provolává a chválí svého
Pána; radosti, která je - po vyslechnutí Pašijí - poněkud zkalena, zhořkne
a zabolí. V této bohoslužbě se zjevně kříží radost s utrpením a pochybení
s úspěchy, jež jsou součástí všedního života nás učedníků, protože obnažuje
cítění i rozpory, které jsou dnes vlastní všem mužům a ženám této doby,
schopným mnoho milovat... a také nenávidět.... mnoho, schopným
přinášet cenné oběti a ve vhodnou chvíli si také umývat ruce, schopným
věrnosti, ale také netečnosti a zrady.
Z celého evangelního vyprávění je zřejmé, jak radost, kterou
působí Ježíš, někoho obtěžuje, ba rozčiluje. Ježíš vstupuje do města
obklopen svým lidem za zpěvu písní a hlučného jásotu. Můžeme

si představit, že je to hlas nalezeného syna či uzdraveného malomocného anebo
hlasité mečení ztracené ovce u vchodu. Všechny dohromady. Je to zpěv celníka
a nečistého; volání toho, který žil na okraji města. Je to volání mužů a žen, kteří jej
následovali, protože zakusili Jeho soucit uprostřed svojí bolesti a své bídy... Je to spontánní
zpěv a radost mnoha marginalizovaných, kterých se Ježíš dotknul a oni  mohou zvolat:
„Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!“ Jak neprovolávat Toho, který jim vrátil
důstojnost a naději? Je to radost mnoha hříšníků, kterým bylo odpuštěno a znovu nalezli
důvěru a naději. Volají a radují se.

Toto radostné provolávání slávy je nepohodlné a stává se nesmyslné a skandální
pro ty, kteří se domnívají, že jsou spravedliví a „věrní“ Zákonu a rituálním předpisům.
Tato radost je nesnesitelná pro ty, kdo se brání soucitu tváří v tvář bolesti, utrpení a bídě.
Mnozí si říkají: »Jaká nevychovanost!«. Radost je netolerovatelná pro ty, kdo ztratili paměť
a zapomněli na množství obdržených příležitostí. Radost a slavení Božího milosrdenství
těžko chápe ten, kdo se snaží ospravedlňovat a zařizovat sám. Těžko sdílejí tuto radost ti,
kdo spoléhají pouze na svoje síly a pokládají se za nadřazené vůči druhým!
Tak vzniká křik toho, komu se nechvěje hlas, když povykuje: „Ukřižuj ho!“. To
není spontánní křik, nýbrž nafoukaný, vykonstruovaný, opovrhující a pomlouvačný křik,
vyvolávající falešná svědectví. Je to křik, který vzniká v přechodu od skutečnosti ke zprávě.
Je to hlas toho, kdo manipuluje realitou, vytváří určitou její verzi ke svému prospěchu
a nečiní mu problém obelhat druhé, aby dosáhl svého. To to [falešná] zpráva. Křik toho,
kdo se bez skrupulí domáhá prostředků k posílení sebe sama a umlčuje neladící hlasy. Je to
křik, který vzniká „maskováním“ a vykreslováním reality tak, aby znetvořila Ježíšovu tvář,
a dělá z Něho zločince. Je to hlas toho, kdo chce bránit vlastní pozici diskreditací toho,
kdo se nemůže bránit. Je to volání vyrobené intrikami soběstačnosti, domýšlivosti a pýchy,
která bez problémů pokřikuje: „Ukřižuj ho, ukřižuj ho!“
A tak lidová slavnost nakonec umlká, hroutí se naděje, zmírají sny, potírá se radost;
tak se obrňuje srdce a chladne láska. Je to volání „zachraň se sám“, které chce uspat
solidaritu, zhasit ideály, znecitlivět pohled... Volání, které chce zrušit soucit, čili spoluutrpení,
které je Boží slabostí.
Nejlepším protilékem na veškeré toto řvaní je pohlédnout na Kristův kříž a dát
se interpelovat Jeho posledním zvoláním. Kristus umírá se zvoláním lásky ke každému
z nás - k mladým i starým, svatým i hříšníkům - ke svým tehdejším i dnešním současníkům.
Na Jeho kříži jsme byli spaseni, aby nikdo nezhasil radost evangelia a aby se nikdo v té
situaci, v jaké je, neocitl daleko od milosrdného Otcova pohledu. Hledět na kříž znamená
vystavit se interpelaci  co do svých vlastních priorit, rozhodnutí a činů; znamená připustit si
pochybnost nad svojí vnímavostí vůči tomu, kdo jde kolem anebo prožívá obtížnou chvíli.
Bratři a sestry, je Ježíš stále důvodem radosti a chvály v našem srdci, anebo se
stydíme za Jeho priority vůči hříšníkům, posledním a zapomenutým?
Drazí mladí, radost, kterou ve vás vzbuzuje Ježíš, je někomu na obtíž a rozčiluje ho,

protože radující se mládež je těžké zmanipulovat.
Radostnou mládež je těžké manipulovat.
V tento den je však možné třetí zvolání:
„Někteří farizeové ze zástupu na Něj volali:
»Mistře. Zakaž to svým učedníkům!«. Odpověděl
jim: »Říkám vám: Budou-li oni mlčet, bude křičet
kamení.«“.
Umlčovat mladé je pokušení, které vždycky
existovalo. Samotní farizeové to Ježíši zazlívají
a žádají ho, ať je zklidní, aby byli zticha.
Jsou mnohé způsoby, jak mladé lidi učinit
neslyšitelnými nebo neviditelnými. Jsou mnohé
způsoby, jak jim dát narkózu a uspat je, aby nedělali
„hluk“, nekladli otázky a nepouštěli se do diskusí.
Jsou mnohé způsoby, jak je pacifikovat, aby se
do ničeho nezapojovali a jejich sny ztratily výšku
a staly se přízemními, průměrnými a posmutnělými
vidinami.
Na Květnou neděli, kdy se slaví Světový
den mládeže, nám prospěje dobře si poslechnout
odpověď, kterou dal Ježíš farizeům včerejška
a každé doby, i té dnešní: „Budou-li oni mlčet,
bude křičet kamení“.
Drazí mladí, je na vás rozhodnout se volat,
je na vás rozhodnout se pro nedělní Hosana tak,
abyste neupadli do velkopátečního „ukřižuj“...
A je na vás, abyste nezůstali zticha. Pokud budou
mlčet druzí, pokud my staří, zodpovědní a občas
zkorumpovaní budeme zticha, pokud svět zmlkne
a ztratí radost, ptám se: budete křičet vy?
Prosím vás, rozhodněte se dříve než začne
křičet kamení.
Papež František

Pozvánka na
ODVAHU K ŽIVOTU
Každého, kdo se neostýchá upozornit
na hodnotu lidského života, možnosti pomoci
nečekaně těhotným a podpořit veřejnost
k přemýšlení a k přijímání i nečekaně počatých
dětí, srdečně zveme do průvodu s transparenty
a rozdáváním letáků. Demonstrace „Odvahu
k životu“ se na Mělníku koná každou poslední
sobotu v měsíci od 10 do 11 hod.
Nejbližší termín: 30. březen, trasa: od
zastávky MHD Podolí-Pivovar k hypermarketu
Eva. Od 27. dubna budeme se setkávat
u Pražské brány a procházet historickým
jádrem města.
Kontakt:
Marie
Snopková,
tel.: 732846273.
Kéž nemusí být tolika dětem
odpírán život a tolik matek
a rodin nést hluboké zranění!

