Bohoslužby v Horním Jelení,
Radhošti, Borohrádku
a Šachově
www.hornijeleni.9e.cz
v období 31.3.-7.4.2019

Neděle 31. března
4. neděle postní - Laetare
Pondělí 1. dubna

7.30 mše sv. v Borohrádku – následuje Křížová cesta
8.45 mše sv. v Horním Jelení
9.40 modlitba Křížové cesty v Radhošti
10.00 mše sv. v Radhošti
18.00 modlitba Křížové cesty v Horním Jelení - muži
14.00 mše sv. v Simeonu

Úterý 2. dubna
Sv. Františka z Pauly, poustevníka
Středa 3. dubna
Čtvrtek 4. dubna
Sv. Izidora, biskupa a učitele církve
Pátek 5. dubna
první pátek v měsíci
Sobota 6. dubna
první sobota v měsíci

Neděle 7. dubna
5. neděle postní

8.00 mše sv. v Horním Jelení
- následuje výstav NSO + adorace
16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností
7.30 mše sv. v Borohrádku – následuje Křížová cesta
8.45 mše sv. v Horním Jelení
9.40 modlitba Křížové cesty v Radhošti
10.00 mše sv. v Radhošti
15.00 mše sv. v Šachově
17.00 modlitba Křížové cesty v Horním Jelení - ženy

! 20 minut před každou mší sv. – příležitost ke svátosti smíření !
------------------------------------„Svou zvláštní poslušnost zaměřuj na ctnosti, které jsou znázorněny na čtyřech koncích kříže:
pokora, láska, poslušnost, trpělivost.“
(sv. Vincenc z Pauly)

Sbírka v kostele 24.3.2019:
Horní Jelení

1 627,- Kč

Radhošť

1 080,-Kč

Borohrádek
Šachov

850,- Kč
-,-Kč

O Otčenáši – Buď vůle tvá
Katecheze papeže Františka z 20. března, nám. sv. Petra
(1 Tim 2,1-4)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
V cyklu našich katechezí o Otčenáši se dnes zastavíme u třetí invokace: »Buď vůle tvá«, kterou
je třeba chápat ve spojitosti s prvními dvěma, tedy »posvěť se jméno tvé« a »přijď království
tvé«, s nimiž tvoří jakýsi triptych. Dnes budeme mluvit o té třetí části.
Péči člověka o svět předchází neúnavná péče Boha o člověka a svět. Celé evangelium odráží tuto obrácenou
perspektivu. Hříšník Zacheus leze na strom, protože chce spatřit Ježíše, ale neví, že se Bůh mnohem dříve
vydal hledat jeho. Když přijde Ježíš, říká mu: »Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě«. A
nakonec prohlašuje: »Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo« (Lk 19,5.10). Toto je vůle Boží, o jejíž
uskutečnění prosíme. Co je Boží vůle vtělená v Ježíši? Hledat a zachránit, co zahynulo. A my v modlitbě
prosíme, aby Bůh ve svém hledání uspěl a uskutečnil se tak Jeho všeobecný plán spásy v každém z nás a
potom v celém světě. Přemýšleli jste někdy o tom, co znamená, že nás hledá Bůh? Každý z nás se může zeptat:
„Mne hledá Bůh?“ – Ano! Tebe hledá. Mne hledá. Hledá každého osobně. Bůh je velkorysý! Kolik jen lásky je
za tím vším!
Bůh není nekalý, neschovává se za hádankami, neplánoval budoucnost světa nerozluštitelně. Nikoli. On je
zřetelný. Pokud to nechápeme, hrozí nám, že nepochopíme smysl třetí prosby Otčenáše. Bible přece oplývá
výrazy, jež mluví o kladném postoji Boží vůle ke světu. V Katechismu katolické církve nacházíme sbírku citací,
které dosvědčují tuto věrnou a trpělivou božskou vůli (č. 2821-2827). A svatý Pavel píše v prvním listě
Timotejovi: »Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy« (1 Tim 2,4). Toto je beze stínu
pochybnosti Boží vůle, totiž spása člověka, lidí, každého z nás. Bůh svojí láskou klepe na dveře našeho srdce.
Proč? Aby nás přitáhnul, aby nám pomohl a přiměl vydat se vpřed cestou spásy. Bůh je každému z nás nablízku
svojí láskou, aby nás vedl za ruku ke spáse. Kolik jen lásky je za tím!
Prosba »buď vůle tvá« nás tudíž nevybízí k servilnímu sklonění hlavy jako bychom byli otroky. Nikoli! Bůh nás
chce svobodné. Jeho láska nás osvobozuje. Otčenáš je totiž modlitbou dětí, které znají srdce svého otce a jsou
si jisty Jeho úmyslem lásky. Běda nám, pokud se při pronášení těchto slov krčíme, jako bychom se podrobovali
zdrcujícímu osudu, který nemůžeme změnit. Naopak, je to prosba plná vroucí důvěry v Boha, který pro nás
chce dobro, život a spásu. Odvážná i bojovná prosba, protože ve světě je mnoho, příliš mnoho skutečností,
které nejsou podle Božího plánu. Parafrází proroka Izaiáše bychom mohli říci: »Otče, tady je válka, podvod,
vykořisťování, ale víme, že Ty si přeješ naše dobro a proto Tě snažně prosíme: buď vůle Tvá! Pane, svrhni
světské plány, překuj meče v radlice a kopí ve vinařské nože, aby se už nikdo neučil válce« (srov. Iz 2,4). Bůh
chce mír.
Otčenáš je modlitba, která v nás zapaluje Ježíšovu lásku k Otcově vůli, plamen ženoucí láskou svět k přeměně.
Křesťan nevěří v nějaký neúprosný osud. Na víře křesťanů není nic hazardního. Je to naopak spása, která čeká,
aby se projevila v životě každého muže a ženy a uskutečnila se na věčnosti. Modlíme-li se, pak proto, že Bůh
může a chce proměnit realitu a přemoci zlo dobrem. Tohoto Boha má smysl poslouchat a svěřovat se Mu i ve
chvíli té nejtvrdší zkoušky.
Tak tomu bylo u Ježíše v Getsemanské zahradě, kde zakoušel úzkost a modlil se: »Otče, chceš-li, odejmi ode
mne tento kalich, avšak ne má vůle ať se stane, ale tvá« (Lk 22,42). Ježíš je drcen zlem tohoto světa, ale
s důvěrou se svěřuje oceánu lásky Otcovy vůle. Ani mučedníci ve svojí zkoušce nehledali smrt, nýbrž vzkříšení.
Bůh nás z lásky může vést na obtížné stezky, abychom nesli utrpení a bolestivé ostny, ale nikdy nás neopustí.
Vždy bude s námi, nám po boku a v nás. Toto je pro věřícího více než naděje, je to jistota. Bůh je se mnou.
Tutéž jistotu nacházíme v podobenství z Lukášova evangelia o nezbytnosti stále se modlit. Ježíš říká: »Bůh by
se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se
jich rychle zastane« (Lk 18,7-8). Takový je Pán, takto nás miluje, takto nás má rád. Chtěl bych vás nyní všechny
vyzvat k modlitbě Otče náš. A ti z vás, kdo neumějí italsky, ať se modlí ve svém jazyce. Modleme se společně.
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29145

