Pomoc uprchlíkům

Od září bude pokračovat oprava
kostela sv. Petra a Pavla.
Vzhledem k tomu
od 13. září bude nedělní
mše sv. v 9.30 sloužená
v kapucínském kostele
na Nám. Míru.

Chci vám všem ještě jednou poděkovat za vaši ochotu pomoci křesťanským
uprchlíkům před islámským státem. Na stránkách nadace přibyla 18.8.2015 další
aktuální informace o jednání zástupců nadace s ředitelem odboru azylové a migrační politiky
na Ministerstvu vnitra. Snahy nadace se zatím vyvíjejí úspěšně.
I když tu uprchlíci ještě nejsou, tak bude velmi užitečné, když vy, kteří jste ochotni
přispívat finančně, začnete posílat své podpory na konto nadace, uvedené na www
stránkách nadace. Jednak vznikne silnější fond pro začátek, až se uprchlíci dostaví. Dále
v září pojedou zástupci nadace opět do uprchlického tábora v Erbílu a vezmou s sebou
i finanční podporu pro křesťany z tábora. Zatím mám rámcově přislíbenou spolupráci ze
strany evangelické církve na Mělníku a měl bych se sejít s pravoslavným farářem po jeho
návratu z dovolené. Sešel jsem se i s místostarostou a i za město mám rámcově přislíbenou
ochotu pomoci (ne finančně).
To, co uprchlíci budou potřebovat a o co bychom se měli snažit zajistit je: sehnat
byt k pronájmu, vybavit byt potřebným vybavením tj. nábytek, lůžkoviny, domácí potřeby,
oblečení, zajistit finance pro zaplacení nájmu, energií, finance na živobytí rodiny atd.  
Můj odhad je 25000 Kč orientačně měsíčně - záleží na velikosti rodiny. Předpokládám,
že vybavení domácnosti včetně nábytku seženeme z darů a různých přebytků v domácnostech
téměř zadarmo. Stejně tak se domnívám, že i oblečení bude možno získat z charit  
a od Červeného kříže téměř zadarmo. Zatím není jasné, jestli a do jaké míry pomůže stát.
Když se věci budou vyvíjet podle prozatimních odhadů, mohli bychom tu mít rodinu někdy
nejdřív na začátku zimy. Pokud někdo víte o vhodném bytu k pronájmu, dejte mi vědět.
Dále se jedná o potřebu pomoci se sociálním začleňováním rodiny do naší společnosti
tj. brát je k sobě třeba na oběd apod. Měli by se začít učit česky. Ze začátku bude asi
problém jazyková bariéra.
Potřeby nám postupně vykrystalizují. Zatím nikdo z nás s tím nemáme zkušenosti
ale když vytvoříme ochotný, akceschopný, podpůrný tým, tak věřím, že se na Mělníku
dokážeme společně postarat o jednu rodinu. Bylo by smutné, kdybychom to nedokázali.
Prosím o šíření této myšlenky podpory nadace i mezi další vaše přátele a známé. Čím víc
bude ochotných lidí, tím toho dokážeme víc.

Začíná školní rok!
Prosíme, aby se do konce září
přihlásily na faře děti, které mají
zájem o výuku náboženství.

Záboří

Ve středu 16. září
zveme na poutní mši sv.
ke cti sv. Ludmily.
Mše sv. se bude konat v kostele
sv. Ludmily v 18.00 hodin.
Nebude ranní mše sv. v 7.30

Pšovka

První organizační setkání
pro děti a rodiče ve středu 23. září
od 13.00 do 15.00 hodin.

Mělník

INFO

Mše svaté během Vinobraní

V sobotu 19. září
nebude ranní mše sv. v kostele
sv. Ludmily a večerní mše sv.
v kostele sv. Václava ve Vysoké.

Zveme Vás na poutní mši svatou
v neděli 20. září od 15 hodin
do Šemanovic.
Těšíme se na Vás!

Medonosy

LASALETSKÁ POUŤ

Šemanovice

V neděli 20. září
mše sv. budou:
8.00 - kostel sv. Vavřince
  na Pšovce
9.00 - kostel kapucínů - (nám. Míru)
9.30 - kostel sv. Václava  ve
            Vysoké
11.00 - kostel Narození Panny
  Marie v Záboří

Vysoká

V pátek 18. září bude mše sv.
v 7.30 v kapucínském kostele
na nám. Míru.

Zdraví vás a vše dobré přeje
Jiří Štěrba tel. 607934369, 311213715, jiri.sterba@atlas.cz

Přípravana na svátosti
Křest dospělých

Čím více ubývá rodičů, kteří považují za svou radostnou povinnost nechat pokřtít
a křesťansky vychovávat děti, tím více se objevuje otázka po řípravě na křest pro dospívající
a dospělé zájemce o víru. Pokud chcete přijmout křest a chcete být pokřtěni, přijďte do
sakristie kostela po nedělní mši svaté anebo se osobně přihlaste na proboštství do konce
měsíce září.

Svátost biřmování

Svátost křesťanské dospělosti má přijmout každý pokřtěný katolík. Tato svátost je
logickým a nutným krokem na cestě k vědomé a zodpovědné víře. Je užitečná zejména
u těch věřících, kteří byli pokřtěni v dětském věku a dosud neměli příležitost k osobnímu
přijetí vztahu s Bohem i se společenstvím ostatních křesťanů. Přihlásit se může každý, kdo
dovršil 15. rok svého věku (horní hranice není stanovena). Příprava trvá přibližně rok a půl.
Jednotlivá setkání probíhají na faře. K přípravě je možno se přihlásit na faře nebo v  kostele
nejlépe do konce měsíce září.
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.saletini.cz
Na Vaše příspěvky do tohoto zpravodaje se těšíme na adrese: farnostmelnik@quick.cz; saletini@seznam.cz.
Můžete je také osobně předat duchovním správcům.

F A R N Í Z P R AVODAJ
ZÁ Ř Í 2 0 1 5

Zjevení Panny Marie - La Salette 19.09.1846
Dne 19. září 1851 píše
grenobelský biskup, mons. Philibert de
Bruillard, svůj věroučný pastýřský list. Jeho
nejdůležitější část zní takto: „Usuzujeme,
že zjevení Panny Marie dvěma pastevcům
dne 19. září 1846 na jedné hoře alpského
pásma, příslušející k farnosti La Saletta
a spravované arciknězem z Corpsu, nese
v sobě všechny známky pravosti a že
věřící mají oprávněné důvody uznávat je
za nepochybné a pravé.”
V
dalším
pastýřském
listu
z l. května 1852 oznámil grenobelský
biskup nutnost vybudování svatyně na hoře
zjevení a zároveň povolal do La Saletty
skupinu diecézních misionářů za účelem
zajištění duchovní péče v této svatyni.
Základní kámen kostela byl položen 25.
května 1852 a stavební práce trvaly až do
roku 1865. Dne 20. srpna 1879 byl kostel posvěcen a byl mu udělen
titul „baziliky”, tedy privilegovaného místa shromažďování Božího lidu.
Skupina kněží, jež zde působila, se postupně stala řeholní
komunitou a následně potom misijní kongregací papežského práva,
nesoucí název Misionáři Matky Boží z La Saletty (ke konci září roku
2004 čítala tato kongregace 926 členů, působících po celém světě:
na obou amerických kontinentech, na Filipínách, v Evropě, v Africe a na
Madagaskaru). Současně s touto kongregací se vyvíjela také kongregace
Sester misionářek Matky Boží z La Saletty.
Maximin a Mélanie své poslání splnili. Nový grenobelský biskup
mons. Ginoulhiac celou situaci zhodnotil takto: „Poslání lasalettských
pasáčků je u konce, úkol církve právě začíná.” Nesčetný je dnes počet
mužů a žen všech národů a ras, kteří našli v poselství z La Saletty cestu
k obrácení, prohloubení víry, zdroj síly pro svůj každodenní život i pro
své nasazení žít s Kristem a v Kristu ve službě bližním.

Smysl Poselstvi

Soukromá zjevení nepatří k článkům víry. Jsou znameními,
nad nimiž je třeba uvažovat a která je třeba rozlišovat. Člověk je může
přijmout i odmítnout. Avšak v každém případě je třeba dostatečných
informací, vyváženého úsudku a jasné víry. A právě to je cílem církve,
když ústy příslušného biskupa potvrzuje, že nějaké soukromé zjevení „
v sobě nese všechny známky pravosti a že věřící mají oprávněné důvody
uznávat je za nepochybné a pravé”. Je důležité pochopit Mariin úmysl.
Proč přichází do zapomenutého místa uprostřed hor? Co chtěla říci
lidem tehdejší doby? A jaký má význam pro nás dnes? Toto poselství
není jednoduché a člověk, který se s ním setkává poprvé, mu nemusí
porozumět a může ho jednoduše odmítnout. Zkusme proto ještě jednou
slova Mariina poselství projít, přijmout je a uvěřit jim.
Poselství je možné chápat ve třech významových rovinách:

1. Panna Maria používá nářečí - jazyk těch, kteří ji poslouchali. Mluví
o jejich strastech a jejich těžkém životě, životě lidí vesnického kraje
v Alpách. Proto okamžitě dobře pochopili její poselství. Ale není tím
řečeno, že poselství bylo určeno pouze jim. Ona mluví „k celému svému
lidu”. Když se komise ptala Mélanie: „Kdo to je ten celý lid?”, odpověděla:
„To jsou všichni lidé.” Mluví k celému lidu nejen v době zjevení v La Salettě,
její slova jsou aktuální dodnes.
2. Maria mluví jazykem Bible. Poselstvím prostupují slova nebo celé věty
z knih prorockých. Abychom pochopili celý smysl poselství, je třeba
se vracet k Bibli.
3. Poselství Panny Marie je vystoupením prorockým, které je podle
Písma svatého posláním od Boha. Není předpovídáním budoucnosti nebo
neštěstí. Prorok mluví jménem Hospodina. Když Maria v poselství uvádí
„dala jsem vám šest dnů k práci…”, neříká, že Ona nám dala, ale hovoří
o Bohu. Všichni, kdo znají Písmo svaté, rozumí tomuto způsobu vyjadřování
proroků v první osobě jednotného čísla.
VIDĚT A ROZUMĚT (srov. Mt 13,13) Dříve než promluvila Panna Maria
slovy, představila se dětem i nám celou svou osobností. Maria, Matka
Ježíšova i Matka naše, ozářená světlem Vzkříšení, je sama celá světlem.
Jas její tváře byl tak silný, že Mélanii oslňoval a Maximin jí nemohl pohledět
do tváře. Stejně jako oděv Kristův na hoře Proměnění zářily i její šaty:
čepec, šaty, zástěra i šátek na ramenou. Všechna záře vychází z velkého
kříže, který nosila Panna Maria na hrudi. Svým zjevením v La Salettě
pokračuje Maria v poslání, které jí bylo svěřeno pod křížem: „trpět” pro
nás, aby nás mohla zrodit k víře. Po obou stranách kříže jsou připevněny
nástroje umučení: kladivo a kleště. Kolem ramenou Krásné Paní visel těžký
řetěz, biblický symbol hříchu a lidské nespravedlnosti. „Člověk je sám
v sobě rozdělen. To je také důvod, proč se nám celý lidský život, individuální
i kolektivní, jeví jako dramatický zápas mezi dobrem a zlem, mezi světlem
a tmou. Navíc člověk vidí, že vlastní silou není schopen nápor zla doopravdy
přemoci, takže se každý cítí jakoby spoután řetězy.” (II. vatikánský koncil,
Gaudium et spes, č. 13)
Šátek Krásné Paní byl lemován různobarevnými růžemi, které
jakoby zdvojovaly řetěz. Stejné růže korunovaly ve světelném diadému její
hlavu a zdobily také její boty. Je to opravdový růženec: z našich lidských
poutí na kříž a z kříže, pak k nekonečné radosti a slávě! (srov. Sír 24,1214a) Těm, kdo jsou vnímavější pro řeč symbolů, vypovídá postava i šat
Panny Marie vše o Kristu ukřižovaném a vzkříšeném, o roli Matky věřících,
o našich zápasech, o našem odmítání Boha i o našem každodenním životě,
který je třeba neustále proměňovat. Krásná Paní přišla, aby nám toto
všechno připomněla ve svém poselství. Všimněme si také, že se Maria
prostřednictvím malých pasáčků obrací k celému „svému lidu”. Každý z nás
je povolán Bohem jako jednotlivec, ale také do lůna Božího lidu.
„Plakala po celou dobu, co s námi mluvila! Opravdu jsem viděl,
že jí tečou slzy, tekly a tekly.” Slzy Panny Marie v La Salettě připomínajíci
slzy, které prolila na Kalvárii, jsou znamením její neutuchající starosti
o nás. Připomínají nám závažnost našich vin, naší lhostejnosti i nutnost
našeho obrácení. Slzy Matky Boží i Matky lidí vypovídají o tom, jakou
důležitost máme přikládat tomuto poselství. „Když byla (Maria) vzata do
nebe, neopustila tento spasitelný úkol, ale nadále nám získává dary věčné
spásy svými mnohonásobnými přímluvami. Ve své mateřské lásce se stará
o bratry svého Syna, kteří dosud putují na zemi a ocitají se v nebezpečích
a nesnázích, dokud nebudou uvedeni do blažené vlasti.” (II. vatikánský
koncil, Lumen gentium, č. 62)
Pojďme se hlouběji nad zjevením zamyslet: „Přistupte blíže,
děti moje! Nebojte se!” Nebojte se! To je základní věta podobna výzvě
zmrtvýchvstalého Ježíše, když se zjevil apoštolům: „Nebojte se. Jděte
a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí„. Tato slova
použije hned na počátku svého působení i papež Jan Pavel II.: „Nebojte

se, vy věřící, ukazovat světu svoji víru. Není potřeba se bát Boha, bát se, že On může vejít
do našeho života, že má moc ho změnit, ale nechat se Jím vést…, měnit svoje staré zvyky.”
„Jsem tu, abych vám oznámila velkou novinu.” VELKÁ NOVINA - slova zcela
totožná s těmi, která slyšeli pastýři v noc Božího narození: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid.” (Lk 2,10)
„Jestliže můj lid neuposlechne, budu muset uvolnit rámě svého Syna.” Věta
velmi charakteristická pro biblický výklad poselství. Maria nám více než sto let před
koncilem říká o „Božím lidu”. Přichází nás vytrhnout z duchovního individualismu
(tj. mám jen jednou svoji duši, která potřebuje spásu, každý ať se stará sám o sebe, víra je
mou osobní záležitostí...). Připomíná, že jsme všichni členy jedné Boží rodiny a neseme
zodpovědnost nejen za sebe („Nuže, mé děti, oznamte to všemu mému lidu.”).
Neděle. Maria přesně vysvětluje, jakým způsobem odmítáme plnit Boží vůli.
Připomíná sedmý den, o kterém Písmo svaté říká, že „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo,
které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý
den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.” (Gen 2,2-3) Rok 1846 stojí
kdesi na počátku průmyslové éry, kdy např. v dolech pracovaly ženy i děti, třeba i mladší
deseti let, celý týden po 12 hodin denně! Maria připomíná, že sedmý den je pro člověka,
aby se zastavil, odpočinul si a nenechal se ovládnout prací. Člověk si musí uvědomit,
že není malou součásti průmyslového stroje, ani zvířetem, ale že je lidskou bytostí stvořenou
k božímu obrazu, bytostí povolanou k zmrtvýchvstání s Kristem - k tomu je určena neděle.
Celý týden slouží k práci, k zajištění podmínek k životu, ale neděle je Dnem Páně a ten
patří Bohu.
Jméno Syna. V době Mariina zjevení v La Salettě bylo běžnou praxí nechodit
do kostela na mši svatou a v řeči používat Boží jméno. Takto veřejně byla projevována
neúcta k Bohu. Tam na vesnici v horách to všichni dobře znali. Také v tomto případě Maria
odkazuje na slova Bible: „Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody,
jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili.” (Ezechiel 36,23; V Novém zákoně
Ježíš dostává „jméno nad každé jméno” (Flp 2,9). Skutky apoštolů říkají ústy sv. Petra:
„V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom
mohli být spaseni.” (Sk 4,12) A co se i dnes děje s Božím jménem? V jakých souvislostech
ho vyslovujeme my dnes?
Rozpoznávat události.   V další časti poselství nás Maria zve, abychom
se podívali kolem sebe. Tehdy, ale i dnes. Nejprve k okolnostem provázejícím rok 1846:
zkažená úroda - shnilé brambory, hrozny a ořechy. Na Vánoce farář z Corpsu, pater
Mélin, informoval písemně biskupa, že brambory už nejsou k dostání ani za cenu zlata.
V dalším roce nastane obdobná situace v celé Evropě, zvláště v Irsku, což se stalo příčinou
hromadné emigrace do Ameriky. Královna Viktorie se k tomu s velkým zármutkem
vyjadřovala ve svých promluvách. Mají události z roku 1846 význam pro nás dnes?
Co dělá svět proti bídě, proti válkám, které zabíjejí stovky tisíc lidí? Podle UNICEF z těchto
důvodů umírá každý den 40 tisíc lidí. Když se člověku ze života vytratí Bůh pak nevnímá
hodnotu života ostatních. Pochopme Marii, která pláče a chce nás na to upozornit:
„Ale vy na to nedbáte.”
Co přinese obrácení. „Jestliže se lidé obrátí…” Obrácení! Nalezení Boha - právě
v tom spočívá smysl poselství z La Saletty. Vrátit se k Bohu, dát Jej na první místo v životě,
najít znova Jeho přítomnost v každém člověku, potom „…kamení a skály se promění
v obilí a brambory se samy zasadí do země.” Tyto dvě věci jsou neoddělitelné. Znamená
to, že je možné najít způsoby, jak řešit problém bídy a hladu ve světě. Poselství zase
ukazuje na Písmo svaté: „Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat.
Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání
Hospodina, jako vody pokrývají moře.” (Izajáš 11,6-9) V Novém zákoně Ježíš řekne:
„Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.”
(Mt 6,33)
Modlitba, eucharistie, půst, misie. „A vy, děti moje, vykonáváte dobře své
modlitby?” - „Ne, Paní, nevalně!” odpověděli Maximin a Mélanie. Panna Maria přesně ví,
že jsme unavení z práce, že nemáme čas, že se neumíme modlit. Proto říká: „Nebudeteli mít čas, pomodlete se alespoň Otčenáš a Zdrávas.” Tyto základní modlitby křesťanství
vyjadřují základní potřeby každého člověka, jsou prosbou o každodenní chléb, dobré vztahy
mezi lidmi, osvobození od zla. Modlitba „Zdrávas” nám pomáhá žít ve spojení s tou,

která první uvěřila. Ale ona prosí: „Budete-li moci,
modlete se více.” Sv. Pavel píše: „Stále se radujte,
v modlitbách neustávejte.” (1 Te 5,16-17)
Po modlitbě Maria mluví o eucharistii:
„V létě chodí na mši svatou jen několik starších
žen. Ostatní pracují v neděli celé léto.” Vatikánský
koncil říká: „Eucharistie je pramenem a vrcholem
křesťanského života.” Je potřeba ztotožnit se
s Církví, patřit do ní a spolu s ní velebit Boha. Dále,
pokud jsem účasten na eucharistii, je otázkou, co
mi dává? Dává mi tolik, nakolik se otevřu, nakolik
se do ní zapojím a jak hluboce ji prožívám.
Další slova Panny Marie jsou silná:
„V postní dny se sbíhají k řeznictví jako psi.” Věta
Marie je výtkou, kterou chtěla poukázat na chudé
ve světě, aby se právě nejchudší stali našimi bratry.
Tím určitě upozorňuje na pravý význam pokání
a Velkého půstu. V době příprav na Velikonoce jsou
pořádány ve světě postní sbírky, abychom alespoň
trochu mohli pomoci nejpotřebnějším. Mají být z
toho, co si člověk odřekne v duchu pokání.
V závěru zjevení Maria dokonce dvakrát
vyzývá: „Nuže, mé děti, oznamte to všemu mému
lidu.” Evangelia také končí výzvou k misiím.
Pokud jsme přijali radostnou zvěst evangelia, pak
si ji nemáme schovávat sami pro sebe. Máme jít
a předávat ji dál. Uvědomujeme si, že ve chvíli
svatého křtu a potom ještě silněji skrze biřmování
jsme posíláni do světa, abychom v našem okolí
působili jako apoštolové, jako misionáři?

Pochod pro život v Mělníku
Každý měsíc přichází jen na Mělnicku
37 dětí o život – za podpory státu – při umělém
potratu. Nejspíš jen jejich maminkám nikdo
nepomohl vidět jinou možnost.
Pochod za zachování životů počatých dětí
vychází poslední sobotu v měsíci: 26. 9.
Sraz účastníků u Pražské brány. Trasa
pochodu: náměstí Karla IV., Fibichova, kpt.
Jaroše, autobusové nádraží.
Klidný průvod s transparenty a rozdáváním
letáků. Kéž si lidé uvědomí, že umělý potrat ničí
život dítěte a zraňuje životy jeho rodičů. Kéž
mohou nalézt povzbuzení a dobré řešení. Kéž celá
společnost chrání životy dětí od početí.

