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Hodslavice
Životice u Nového Jičína
Ročník VIII
8. srpna 2010

O žehnání, svěcení,
křesťanských zvycích a symbolech
U svátostin rozlišujeme:
1. Svěcení tj. vyjmutí z běžného lidského používání (např. kostel,
kaple, oltář, obrazy svatých, růženec, zvon, kříž, hřbitov apod.).
2. Žehnání tj. pro ostatní věci lidského života (dům, most, úroda, chléb,
jídlo, byt atd.)
Nyní něco o symbolech, se kterými se setkáváme v církvi až do dnešních
dnů. Některé pocházejí z Písma sv., jiné důmyslně vytvořila křesťanská
tradice, zejména prvotní církve, která byla pronásledována a symboly nutně
potřebovala. Písmena Alfa a Omega jsou znamení z Písma sv. pro Boha,
symbol ryby, řecky ichthis. Písmena tohoto slova ryby jsou začátečními
písmeny důležitého sdělení naší spásy: I = Ježíš, Ch = Kristus, Th = Boží,
Hy = Syn, S = Spasitel.
P X neznamená pax – mír, ale Kristus (začátek řeckých písmen P a X)
I H S jsou začáteční písmena řecká pro: I = Ježíš, H = Syn, S = Spasitel.
Trojúhelník s okem je symbol pro vševidoucnost Boha.
Trojúhelník je symbol Boží Trojici
Kříž je nejcennější znamení Kristovy smrti a vzkříšení. Pelikán s mláďaty je
láska Krista Pána, který nám dává své tělo za pokrm jako pelikán svým
mláďatům.
Symbol kříže, kotvy a srdce s plamenem znamená tři božské ctnosti: víru,
naději a lásku. Holubice je symbol Ducha sv.
S těmito symboly se setkáváme v kostele, na obrazech, mešním
rouchu, hřbitovech, svatých knihách atd.

Bůh, nade všechno požehnaný, je pramenem a počátkem všeho
požehnání. On jediný je dobrý a všechno učinil dobře, své tvorstvo naplňuje
požehnáním, které je i po pádu člověka znamením jeho milosrdenství.
Když však přišla plnost času, Otec poslal svého Syna, který přijal
tělo. V něm opět požehnal lidstvo veškerým duchovním požehnáním . A tak
se stará kletba změnila v požehnání, když “vzešlo slunce spravedlnosti,
Kristus, náš Bůh, který tím, že zrušil kletbu, obdařil nás požehnáním“
Když Bůh žehná sám nebo skrze jiné, zaslibuje se totiž vždy Boží
pomoc, ohlašuje se jeho milost, hlásá se věrnost s ujednanou smlouvou.
Když žehnají lidé, chválí toho, kterého prohlašují za dobrého a milosrdného.
Bůh totiž uděluje požehnání tím, že sděluje svou dobrotu anebo ji
předem ohlašuje. Lidé “žehnají“ Bohu tím, že hlásají jeho slávu, vzdávají
mu díky, zbožně ho uctívají a projevují mu poslušnost. Když žehnají
druhým, vyprošují Boží pomoc buď pro jedince nebo pro shromážděný lid.
ŽEHNÁNÍ UVEDENÁ V BENEDIKCIONÁLU
I. ŽEHNÁNÍ OSOB
Žehnání rodin
Žehnání matce čekající dítě
Žehnání manželům
Žehnání dětem
Rodičovské požehnání
Rodičovské požehnání před důležitým životním krokem dítěte
Žehnání při zásnubách
Žehnání nemocným
Žehnání starým lidem
Žehnání katechetům při jejich ustanovení
Žehnání poutníkům
Žehnání na cestu
II. KOSTEL, BOHOSLUŽBA, ÚCTA SVATÝCH
Žehnání kostela nebo kaple
Žehnání kalicha a pateny
Žehnání zařízení kostela a liturgických předmětů
Žehnání nové křtitelnice
Žehnání nové zpovědnice nebo místnosti pro svátost smíření
Žehnání nových chrámových dveří
Žehnání nových oken (vitráží)
Žehnání nového kříže pro veřejnou úctu

Žehnání obrazu (nebo sochy) Krista
Žehnání obrazu (nebo sochy) Panny Marie
Žehnání obrazu (sochy) svatých
Žehnání křížové cesty
Žehnání varhan
Žehnání zvonu
Žehnání drobných předmětů náboženské úcty
Žehnání růžence
Žehnání modlitební knihy
Žehnání nového betléma
III. ŽEHNÁNÍ V URČITÉ DNY CÍRHEVNÍHO ROKU
Žehnání adventního věnce
Žehnání vína (27. prosince)
Žehnání vody, kadidla a křídy (6. ledna)
Svatoblažéjské požehnání (3. února)
Žehnání pokrmů o velikonocích
Žehnání bylin a květin (15. srpna)
Žehnání prvotin a úrody (dožínky)
Žehnání hřbitova
Žehnání svící
Žehnání vody mimo mši
IV. OBYDLÍ, PRACOVIŠTĚ, PŘÍRODA
Žehnání na začátku stavby
Žehnání nového řeholního domu
Žehnání nového domu nebo bytu
Žehnání charitních zařízení
Žehnání místnosti pro setkávání
Žehnání nové nemocnice, zdravotního zařízení nebo léčebného ústavu
Žehnání nové školy
Žehnání mateřské školy (jeslí)
Žehnání nové knihovny
Žehnání domova mládeže
Žehnání domova pro staré lidi
Žehnání technických zařízení
Žehnání pracovišť
Žehnání dopravních prostředků a zařízení
Žehnání tělovýchovných zařízení

Žehnání praporu
Žehnání hasičských potřeb
Žehnání pracovních prostředků
Žehnání polí, luk a pastvin
Žehnání živočichů
Žehnání při různých příležitostech

Žehnání nového hřbitova
a kříže
v Hostašovicích
V nedělí 29. srpna 2010 v 16.00 hodin
bude na hřbitově v Hostašovicích
při mší sv. za farníky
žehnání nového hřbitova a kříže.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
V novém školním roce 2010/11 začne opět výuka náboženství. Klasické přihlášky
jsou k dispozici na stolku v kostele nebo na faře. Výuka začíná v polovině. září
2010.

Setkání tří národů na Trojmezí
Biskupové tří diecézí, které spolu sousedí na východní hranici naší země, se potkají
na setkání na Trojmezí v sobotu 21. srpna 2010. Program začíná již v 9.00 hodin
procesím od kostela sv. Petra a Pavla v Čierné na Slovensku a bude pokračovat až
na Trojmezí. Zde bude v 10.00 hodin sloužena mše svatá pod širým nebem.
„Historicky první setkání, které se uskutečnilo minulý rok, mělo pozitivní ohlas.
Rád bych navázal ve snaze o duchovní sblížení Božího lidu různých národností,
totiž jeho jednota pramení ve společné víře a lásce k nebeskému otci, jehož jsme
všichni milovanými dětmi,“ napsal v pozvání na setkání žilinský biskup Tomáš
Gális. Pouti se zúčastní také ostravsko-opavský biskup František Václav
Lobkowicz.

Svatovavřinecká pouť na Sněžku
Pražský arcibiskup Dominik Duka se 10. srpna 2010 na svátek sv. Vavřince
zúčastní každoroční pouti na Sněžku. Spolu s ním vystoupá na nejvyšší horu ČR
také prezident republiky Václav Klaus.
Poutní mši svatou bude spolu s pražským arcibiskupem, který bude hlavním
celebrantem a kazatelem, slavit také biskup Stefan Cichy z polské Legnice. Při mši
zazní jazyky všech tří sousedních zemí, tedy čeština, polština a němčina. Jako
obvykle dostane pro svou práci požehnání horská služba. Program každoroční
pouti svatého Vavřince bude letos zpestřen o divadelní představení na samém
vrcholu Sněžky a o kreativní výtvarné dílny Bosorka. Hlavním hostem
odpoledního programu bude Pavel Dobeš.
Pouti se každoročně účastní tisíce poutníků s Čech a Polska. V loňském roce na
Sněžku doputovali také arcibiskup Karel Otčenášek a kolínský arcibiskup Joachim
Meissner. Při posledním výstupu arcibiskup Duka řekl, že je to „den, kdy si
uvědomujeme, že jsme díky horám blíž Bohu, protože hory, stejně tak jako
modlitba, dokáží lidi spojit“.
Kaple, která stojí na vrcholu Sněžky, je zasvěcená právě svatému Vavřinci. Ten je
totiž patronem nejen kuchařů, ale i našich nejvyšších hor. Tradice poutí na Sněžku
vznikla po listopadu roku 1989. Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Jeho
učitel byl Sixtus II., který jako pozdější papež, byl za vlády císaře Valeriána jako
jeden z prvních pronásledovaných křesťanů umučen. Po papežově smrti byl sv.
Vavřinec vyzván k vydání církevních pokladů, on je však na místo toho rozdal
chudým. Když byl dotázán, kam se poklad církve poděl, sezval sv. Vavřinec
všechny chudé z okolí a před římským úředníkem je označil za poklad církve.
Legenda říká, že byl za tuto vzpouru zaživa upečen na roštu.

Odjezdy autobusu na pouť na Radhošt:
sobota - 21.8.2010
Straník
Hostašovice
Hodslavice
Mořkov
Životive u NJ

7.45
7.50
7.55
8.00
8.05

P l a n
HODSLAVICE

15.8.2010
22.8.2010
29.8.2010

s b í r e k

Na opravu omítky v prezbytáři
Na opravu střechy – sv. Ondřej
Na kostel

ŽIVOTICE U NJ

15.8.2010
22.8.2010
29.8.2010

Na kostel
Na opravu střechy – sv. Ondřej
Na elektřinu - vytápění kotela

DEN

LITURGICKÁ
OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

8.8
Neděle

19. neděle
v mezidobí

8.00 hod.
Hodslavice
9.30 hod.
Životice u NJ

Za Vladimíra Bartoně,
rodiče a duše v oč.
Za + rodiče Škorňovy a
Gerykovy

8.00 hod.
Hodslavice

Volná mše sv.

12.00 hod.
Sněžka

Pouť na Sněžku

16.30 hod.
Životice u NJ
18.00 hod.
Hodslavice

Za + Josefa Podzemného
a rodiče
Za Svatopluka Kudělku,
manželku a zetě Jaroslava

9.8
Pondělí
10.8
Úterý
11.8
Středa

Svátek sv. Terezie
Benedikty
od Kříže
Svátek sv.
Vavřince
Sv. Klára

12.8
Sv. Jana Františka
Čtvrtek
de Chantal

DEN

LITURGICKÁ
OSLAVA

13.8
Pátek

Sv. Poncián a
Hippolyt,
sv. Jan Berchmans

14.8
Sobota

Sv. Maxmilián
Kolbe

15.8
Neděle

SLAVNOST
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

16.8
Pondělí
17.8
Úterý
18.8
Středa
19.8
Čtvrtek

20.8
Pátek

21.8
Sobota

Sv. Štěpán I.

HODINA

BOHOSLUŽBY

17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice
8.00 hod.
Hodslavice

Volná mše sv.

18.00 hod.
Hodslavice

Za Annu a Aloise Palacké
a rodinu z obou stran

Adorace NSO

Za farníky

Za Josefa Horáka, rodiče,
živou a ++ rodinu
a duše v oč.
9.30 hod.
Za + rodinu Kuncovou
Životice u NJ
a Nevludovou
8.00 hod.
Volná mše sv.
Hodslavice
8.00 hod.
Hodslavice

Sv. Myron
Sv. Helena

Sv. Jan Eudes

Sv. Bernard

16.30 hod.
Životice u NJ
18.00 hod.
Hodslavice
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice
11.00 hod.
Radhošt

Sv. Pius

19.00 hod.
Hodslavice

Na jistý úmysl
Volná mše sv.
Adorace NSO
Za Marii Erleovou, dva
manžely, dvě dcery a tři
syny a duše v oč.
Poutní mše sv.
za farníky
Za Ludvika Mikudu a
celou ++ rodinu,
za duše v oč.

LITURGICKÁ
OSLAVA

DEN

22.8
Neděle

22. neděle v
mezidobí

23.8
Pondělí

Sv. Růženy
z Limy

24.8
Úterý

Svátek
sv. Bartoloměje

25.8
Středa
26.8
Čtvrtek
27.8
Pátek

29.8
Neděle

8.00 hod.
Hodslavice
9.30 hod.
Životice u NJ
18.00 hod.
Hodslavice
16.30 hod.
Životice u NJ
18.00 hod.
Hodslavice

Sv. Ludvik

BOHOSLUŽBY
Za Václava Indráka,
sourozence a rodiče
z obou stran
Za + Jaroslava Holáně
a rodinu
Za Růženu a Františka
Kyselého a duše v oč.
Za + Růženu Macíčkovou
Za ++ rodinu Pleškovou,
Hasalíkovou, Štecovou a
Horákovou
Exercicie duchovního správce - Zakopane

Exercicie duchovního správce - Zakopane

Sv. Monika

28.8
Sobota

HODINA

17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice

Sv. Sugustin

22. neděle v
mezidobí

Adorace NSO
Bohoslužba slova
Exercicie duchovního správce - Zakopane
Exercicie duchovního správce - Zakopane

8.00 hod.
Hodslavice
9.30 hod.
Životice u NJ
16.00 hod.
Hostašovice

Volná mše sv.
Za + rodinu Horákovou
a Pitrovou
Žehnání nového hřbitova
a křížev Hostašovicích.
Mše sv. za farníky
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