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Mimořádné vydání – První svaté přijímání

Milí farníci,

letos přistupuje k prvnímu svatému přijímání patnáct dětí a je to pro naši
farnost velká radost a velké požehnání, zároveň také velký dar. Dovoluji
si připomenout, že tato událost není záležitost dětí nebo jejich rodin, ale
nás všech, kteří patříme do naší farní rodiny.

Stejně tak jako prožíváme radosti a starosti v našich rodinách doma
tak stejně bychom měli prožívat radosti a starosti v rodině farní. A dnes
máme tu velkou příležitost se radovat a děkovat za těchto patnáct dětí.

Proto bychom vám je chtěli v tomto speciálním čísle farního buletinu
krátce představit, podobně, jako jsme je představovali v kostele v Adventu
a znovu bychom vás chtěli poprosit o vaše modlitby za ně.

Aby tyto děti, byly požehnáním pro naší farnost, abychom tady stále
vytvářeli rodinné farní společenství a každý se tu cítil dobře.

Děti a jejich rodiče se na přijetí této svátosti připravovali poctivě a já pevně věřím, že
je jejich nadšení neopustí a Pána Ježíše budou přijímat často a s velkou láskou.

Díky moc Terezka – katechetka

Eucharistie, neboli mše svatá, byla ustanovena Ježíšem při poslední večeři, den před jeho
smrtí. Pán Ježíš při ní dal učedníkům své tělo a svou krev jako pokrm. Církev doporučuje
všem věřícím, aby přijímali eucharistii každou neděli i každý den. Jít k přijímání znamená
přijmout samotného Krista, který se za nás obětoval. Pán se k nám obrací s naléhavou
výzvou, abychom ho přijímali v eucharistické slavnosti: „Amen, amen pravím vám: Když
nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život… Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ (KKC 1382, 1389; Jan 6, 53, 56)

Plnomocné odpustky pro každého
Věděli jste, že mezi činnosti spojené s plnomocnými odpustky, patří také Slavnost prvního
svatého přijímání? Kdo sám slaví první svaté přijímání, nebo se účastní na farní slavnosti
prvního svatého přijímání, získává plnomocný odpustek. To platí za splnění běžných
podmínek, tedy svátost smíření, svaté přijímání (v den získávání odpustku) modlitba na
úmysl papeže Otče náš, Zdrávas Maria příp. jiná modlitba (v den získávání odpustku).
Mimo to je nutná svoboda od lpění na jakémkoli, i lehkém hříchu. Pokud nejsou splněny
všechny tyto podmínky, je možné získat částečné odpustky.

(více na www.eucharistie.cz)
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Představujeme naše prvokomunikanty

Anežka Horčičková
8 let

ráda skáču na trampolíně,
chodím do skauta a doma
mám dva mladší bráchy

Michael Urban
7 let

rád sportuji, chodím do
hudebky a doma mám
sestru Anežku a bráchu
Péťu

Jan Benet
8 let

baví mě fotbal a počítač
a mám sestru Mariánku

Bedřich Votýpka
9 let

rád sportuji a doma mám
sestřičku Vendulku

Rozálie Němcová
7 let

ráda vyrábím a hraji si
s legem, doma mám starší
sestřičku a bráchu

Jeroným Kutáč
11 let

hraji rád na počítači,
chodím na taekwondo,
němčinu a doma si stavím
z lega, mám dvě sestry

Mariana Burdová
8 (skoro 9) let

ráda šiji, hraji na
zobcovou flétnu, kreslím
a mám starší sestru

Klára Galuščáková
7 let

ráda zpívám a tancuji a do
naší rodiny patří ještě dva
bráchové

Tereza Šmídová
9 let

mezi mé záliby patří
malování a tanečky, mám
doma ještě dva bratry

Anežka Vošická
8 let

ráda kreslím a chodím
do Sokola a doma mám
jednu sestru Vojtěšku

Tobiáš Votava
9 let

hraji na flétnu a klavír,
a doma mám staršího
bráchu a dvě mladší
sestry

František Vrubel
9 let

baví mě matematika,
počítačové hry, angličtina,
šachy a vaření, jsem
nejstarší ze tří dětí

Vojtěch Černý
8 let

rád hraji na flétnu, čtu
komiksy, maluji a jezdím
na kole, doma mám
sestřičku Verunku

Sofia Plechlová
7 let

ráda čtu a šiju a doma mám
dva starší sourozence

Richard Pavlíček
9 let

mám rád plavání
a historické strategické
hry
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Modlitby dětí

Modlitba před sv. přijímáním
Bože, přicházím k Tobě.
Vím, že se na mne díváš s láskou.
Vidíš, co je dobré v mém životě.
Vidíš také, co dělám špatně.
Posilni mne svým tělem,
abych chtěl/a být stále lepším.

Modlitba po sv. přijímání
Pane Ježíši, přišel jsi ke mně. Děkuji Ti a mám Tě za to rád. Pomáhej mi, abych byl/a
hodnější. Pomáhej také tatínkovi a mamince, bratří a sestrám, kamarádům i ostatním lidem,
aby Tě měli také rádi. Vezmi nás jednou všechny k sobě do nebe.

„Ježíš jim řekl: ,Já jsem chléb života.‘ “
Zdravá výživa, energetické nápoje – reklamy nás
bombardují ze všech stran. K této pestré nabídce se
přidává tichá a nenápadná „reklama“ na „novou vý-
živu“. Nenajdeme ji na pultech hypermarketů. Ne-
najdeme ji za sníženou cenu. Reklamu na ni bychom
marně hledali na stránkách časopisů.

A přitom… Kdyby lidé o ní věděli, kdyby tu-
šili něco o jejích účincích, asi by vytvořili dlouhé
fronty… Vždyť „tento výrobek“ není za sníženou
cenu, ale zadarmo!

Nepřináší jen chvilkové „posílení“ a „povzbu-
zení“, ale dokonce trvalý „elán“. Neprodlužuje náš
život, ale dává „život v nových dimenzích“. A to
vše zadarmo! Stačí přijít s otevřenou rukou (či spíš
nitrem!).

Co je to za tak zvláštní „výrobek“, který má tak úžasné revitalizační schopnosti?
Především to není výrobek, proto není na pultech velkoobchodů. Není to totiž něco, ale
Někdo: Syn, který se dává jako dar. A dar je vždycky zadarmo. Proto se nedá koupit. Není
možné „si to koupit“ či zasloužit svými skutky. Lze to jen přijmout. A toto přijetí znamená
věřit.

Nesílí naši svalovou hmotu, ale náš vztah k Otci. Dává nám sice energii, ale „neznámou“
– totiž sílu „dávat se Bohu a druhým“, tak jako se Syn dal na kříži všem. V tomto dávání
se Otci je totiž náš život.

Připomínejme si to a přicházejme denně s důvěrou k Ježíši, protože z vlastních sil se
dávat nedokážeme. Převzato z www.vira.cz
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On je chléb našeho života
Abychom mohli Ježíše následovat, potřebujeme posilu
V životě často prožíváme nejrůznější boje a utrpení. Někdy musíme učinit rozhodnutí,
která jsou v rozporu s našimi plány a občas se dokonce od toho, co bychom si sami přáli,
diametrálně odlišují. Na své cestě také musíme opakovaně bojovat s nepřítelem, který se
nás neustále snaží oklamat a svést na scestí. Mnohdy si připadáme opuštění a odmítnutí.
Pohled na Ježíše, za nímž kráčíme, se nám pak snadno rozplyne před očima. Uvědomujeme
si, že často ztrácíme odvahu a potřebujeme posilu, abychom vůbec byli schopni v cestě
pokračovat.

Pane, zpomal trochu, nestačím!
Ježíš nám dal eucharistii jako pokrm na cestu. Neustále hovoříme o tom, že máme kráčet
životem s Ježíšem. Jenže být Ježíšovým učedníkem a následovat ho po celý život může
být náročné a obtížné. Občas mu říkám: „Můj Pane, běžíš moc rychle, zpomal trochu, já
ti nestačím. Sotva popadám dech.“ Ale Pán mi odpovídá: „Jen pojď, přidej.“

Díky eucharistii se „měním v Ježíše“
Svatý Augustin obohatil vnímání eucharistie touto úvahou: když jíme obyčejnou stravu,
jídlo se v našem těle mění a stává se jeho součástí. Z jídla se tedy stává mé tělo a má
krev. Když ale přijímáme Ježíše v eucharistii, účinek je naprosto opačný. Pokrm, jímž je
eucharistie, se nestává součástí mého těla, ale Ježíš mě proměňuje v sebe. Když přijímám
eucharistii, měním se v Ježíše. Přijímáním eucharistie se stále více uskutečňuje to, o čem
píše sv. Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2, 20).

Z knihy: Síla eucharistie, Elias Vella, Karmelitánské nakladatelství.

Benedikt XVI. odpovídá dětem
Je v eucharistii přítomný Ježíš? Nevidím ho!

Ano, nevidíme ho. Ale existuje spousta důležitých věcí, které nevidíme. Např. nevidíme
náš rozum a přesto ho máme. Nevidíme svou duši, a přece existuje, a my vidíme její
účinky, protože mluvíme, myslíme a děláme rozhodnutí atd. Ani třeba elektrický proud
nevidíme, a přece vidíme, že působí: tento mikrofon funguje, světla jsou rozsvícená. Ty
úplně nejdůležitější věci, na kterých stojí život a svět, nevidíme, ale vidíme a cítíme jejich
důsledky.

Tak je to i se vzkříšeným Pánem: nevidíme ho svýma očima, ale vidíme, že kde
Ježíš je, lidi se mění, zlepšují. Jsou vytvořeny podmínky pro pokoj, smíření atd. Čili –
nevidíme Pána samého, ale vidíme jeho působení. Můžeme poznat, že Ježíš je přítomný.
Nevynechávejme tedy příležitost k setkávání s tímto neviditelným, ale mocným Pánem,
který nám pomáhá dobře žít.
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