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SVÁTEK
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Mrtvý muž. Mrtvý muž se svěšenou
hlavou. Takových už bylo v dějinách! A
přece. Tento muž je trochu zvláštní –
především tím, že je na kříži, na tom
potupném nástroji smrti, o kterém slavný
řečník Cicero prohlásil, že už samotné
označení kříž vzbuzuje tak velký odpor, že
má být vzdáleno z úst římských občanů. Ale
to není ta jediná zvláštnost. Je to člověk,
který nezemřel kvůli nějakému zločinu. A
přece trpěl. Nicméně – i takových už v
dějinách bylo, že? On je však ten, který nenesl svoje bolesti, nemoci – ale
utrpení druhých. Ne „jakési bezejmenné masy lidstva“, ale moje a tvoje. On
je ten jediný člověk, který vypil až do dna onen kalich hořkosti, který jsem
měl vypít já. A proto byl popliván, stal se terčem bezuzdných výsměchů,
zakusil bolest probodených rukou a nohou – prostě takové pošlapání a
ponížení, jako kdyby to byl červ, a ne člověk. Pošlapání srovnatelné s tím,
co vytrpěli mnozí v koncentračních táborech.
A opět – jen tím vším není tento muž zvláštní. Tento kříž ponížení
je… vyvýšený. Vyvýšený proto, že jej má každý vidět (aby si vtiskl tento
obraz do srdce). Vyvýšený na znamení toho, že tento pošlapaný muž…
nebyl roz-šlapaný! Byl deptán našimi úzkostmi, ale ne z-deptán! Nesl naše
břemena (tíhu našich problémů), ale nebyl tím roz-drcen – nezůstal ležet na
zemi, rozdrcen těmi našimi balvany. On se zvedl – byl povýšen. Povýšení

kříže je znamením a předehrou toho vítězství, které zazáří vzkříšením – kdy
ten náš balvan, který nás drží ve vězení beznaděje a nicoty, je symbolicky
odvalen z Kristova hrobu. A ten „muž se svěšenou hlavou“ se ukazuje s
hlavou vzpřímenou, na znamení triumfu.
Povýšení kříže v sobě ukrývá protiklady – smrti a života, ponížení a
vítězství. To jsou ty nitě, ze kterých je naše existence utkaná. Nejen
existence naše, ale především Kristova – toho muže se svěšenou hlavou,
pošlapaného, ale i povýšeného. Toho muže, který vzal na sebe můj úděl – a
doběhl až k vítěznému finiši. Nezůstal ležet na zemi v půli cesty – on vstal a
doběhl. Vírou v povýšeného a „mocného Krista“ můžeš i ty kráčet po stejné
cestě – a doběhnout k finiši. Mnohokrát upadneš na zem, ale pokud v prachu
země a bláta jen trochu pozvedneš hlavu a upřeš svůj pohled na „muže se
svěšenou hlavou“, dostaneš sílu vstát – a běžet dál. Pohled upřený na Krista
tě vyléčí z ran utržených pádem, z ran otevřených a krvácejících – a dá ti
sílu vstát a běžet dál
Vždyť nejsi povolán k tomu, abys zůstal ležet na zemi, ale abys
přijal věnec vítězství – tak jako ten muž se svěšenou hlavou.

Kříž
Miluje-li Bůh člověka, činí se tím zranitelným...
Žádná lidská láska neexistuje bez bolesti. Rovněž Boží láska dosahuje svého
dovršení v bolesti. Miluje-li totiž Bůh člověka, činí tím sám sebe
zranitelným. Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku i Boží utrpení
způsobené lidskou uzavřeností.
Pohledem na kříž jsme zasvěcováni do tajemství božské lásky. U kříže
tušíme, že ani naše láska k Bohu se neobejde bez bolesti, že ve chvíli, kdy
milujeme Boha, zároveň trpíme svou omezeností. Když nás láska otevírá
Bohu, bolí to.

JEŽÍŠ ROZPŘAHUJE PAŽE,
ABY NÁS POZVAL DO SVÉ LASKAVÉ NÁRUČE
Ježíš se ve své lásce dotýkal lidí a objímal je. Věnoval jim svou blízkost a
lidé se v ní cítili dobře. Zřejmě z něho vycházelo teplo lásky, které druhým
říkalo, že jsou akceptováni a Bohem milováni.
Kříž není ztroskotáním této lásky, ale jejím dovršením. Vypovídá o tom

Ježíšovo gesto na kříži. V jeho rozpažených pažích nemusíme vidět jen
projev bolestného zápasu, nýbrž i výraz lásky. Sám Ježíš o tomto gestu říká:
„A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě“ (Jan 12,32). Ježíš
rozpřahuje paže, aby nás pozval do své laskavé náruče.

ROZPAŽENÉ PAŽE SYMBOLIZUJÍ LÁSKU,
KTERÁ NESVÍRÁ
Evangelista Jan vysvětluje gesto
ukřižování obrazem probodnutého
srdce, z něhož proudí krev a voda, z
něhož se nám lidem dostává Boží
lásky.
Široce rozpažené paže symbolizují
lásku, která ponechává volnost, která
nesvírá, a která nás nechává
svobodně dýchat.

JEŽÍŠ MILUJE BEZPODMÍNEČNĚ,
ZABRÁNIT MU V TOM NEMŮŽE ANI SMRT
Ježíš se nechává přibít na kříž. Ve své lásce se nechává spoutat. Ukřižovaná
láska Boží se za nás vydává.
V řeči na rozloučenou o ní Ježíš říká: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo
za své přátele položí svůj život“ (Jan 15,13). Ježíš miluje své přátele
bezpodmínečně. V tom mu nemůže zabránit ani smrt.
Vrchol každé lásky spočívá právě v tom, že miluje druhého až k smrti. Ježíš
nás miluje až k smrti, až za smrt. Pravá láska přemáhá smrt. Vytváří vztah,
který nemůže být zničen ani smrtí.
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám je ale
mocí Boží. (1Kor 1,18)

Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe,
neboť je psáno: 'Proklet je každý, kdo visí na dřevě.' (Gal 3,13)
Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil
tím, že jej přibil na kříž. (Kol 2,14)
•

•

•

Vážení rodiče, ---------------------------------------------------------------máte možnost přihlásit své dítě do nepovinného předmětu
"křesťanská výchova - římskokatolické náboženství". V něm se děti
učí dívat se kolem sebe, objevovat dobro a lásku v nás i kolem nás,
ujasňovat si otázky smyslu života, poznávat Bibli a chovat se tak,
aby nám všem na světě bylo spolu dobře. Konfesní charakter
náboženské výchovy římskokatolické církve vychází ze širšího
pojetí náboženské výchovy. Hledání duchovních hodnot pro život
člověka je obsaženo v každém hledání pravdy a dobra. Náboženská
výchova pomáhá při hledání odpovědí na otázky po smyslu života.
V širším slova smyslu se náboženská výchova orientuje na obecně
lidské jevy: důvěra, vděčnost, odpouštění radost, štěstí, ochota
nezištně pomáhat. V užším slova smyslu náboženská výchova
římskokatolické církve zahrnuje v sobě spojení lidských zkušeností s
Bohem, má motivovat k rozhodnutí se pro víru, výchovu k modlitbě,
uvádění do prvků svátků a slavností, výchovu ke svátostem a pokání
vede k životu dítěte ve farnosti, jeho účasti na bohoslužbách a
činností
církve.
zapojení
se
do
charitativních
Dítě má být uschopněno k otevírání se skutečnostem světa, ke
vnímání života v jeho plnosti i s jeho rozpory, k rozvíjení
existenciálních zkušeností, k porozumění křesťanskému obrazu
Boha a Ježíše Krista, k otevření prostoru pro osobní modlitbu a
meditaci, k zodpovědnému jednání ve společnosti s horizontem
křesťanských mravních ideálů.
V sobotu 25. října 2010 se koná pouť římskokatolické farnosti
Hodslavice a Životice u NJ k Panně Marii na Svatý Hostýn,
významné mariánské poutní místo na střední Moravě
V nedělí 19. října všechny Vás srdečně zvu na mši sv., která bude
sloužena na poděkování Pánu Bohu za 10 let kněžství. Po mši sv.
jsou zváni všichni na farní zahradu na občerstveni.

PLAN

SBÍREK

Hodslavice
12.9.2010
19.9.2010

Životice u Nového Jičína

Na kostel
sv. Ondřeje
Na církevní
školy

5.9.2010

Na kostel

19.9.2010

Na církevní
školy

Pouť na Radhošt 21, srpna 2010
Krásná pouť našich farností Hodslavice a Životice na Radhošť, kterou
organizovala naše farnost. Mši svatou sloužil Otec Adam Kasperk v kapli
Svatého Cyrila a Metoděje. Zpívali jsme Ejhle oltář a cyrilometodějskou
píseň Bože cos ráčil. http://www.youtube.com/watch?v=hhP-JbF3yP0
Děkujeme místnímu panu varhaníkovi za hudební doprovod k našemu
zpěvu při mši svaté.Kaple Cyrila a Metoděje je známým poutním místem
Valašska. Svatý Cyril a Metoděj nám vyprosili u Pána Boha krásné počasí a
my jsme se mohli radovat z výhledů do několika diecézí. Na severu naše
Diecéze ostravsko-opavská, na jihu Arcidiecéze olomoucká ale mohli jsme
taky vidět vrcholky hor, které spadají do Diecéze žilinské otce biskupa
Tomáše Galise a polské Diecéze Bielsko Žywiecke otce biskupa Tadeusza
Rakoczyho. Poutník
DEN

29.8
Neděle

30.8
Pondelí
31.8
Úterý
1.9
Středa
2.9
Čtvrtek

LITURGICKÁ
OSLAVA
22. neděle
v mezidobí
Umučení sv.
Jana Křtitele

Sv. Rajmund

HODINA

BOHOSLUŽBY

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

Žehnání nového hřbitova

16.30 hod.
Životice u NJ

Na Jisty umysl

Za Ladislavu Žlebkovou
Za + rodinu Horákovou a
Pitrovou

Za farníky
Volná mše sv.

Sv. Jiljí
Sv. Justus

DEN

LITURGICKÁ
OSLAVA

2.9
Čtvrtek

Sv. Justus

3.9
Pátek

Sv. Řehoř
Veliký

4.9
Sobota

Sv. Růžena z
Viterba

5.9
Neděle

23. neděle v
mezidobí

6.9
Sv. Magnus
Pondelí
7.9
Sv. Melichar
Úterý
Grodecký
8.9
Svátek Narození
Středa
Panny Marie
9.9
Čtvrtek

Sv. Petr Klaver

HODINA
18.00 hod.
Hodslavice
17.30 hod.
Hodslavice
18.00 hod.
Hodslavice

8.00 hod.
Hodslavice
9.30 hod.
Životice u NJ

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

BOHOSLUŽBY
Za Marcelu Papranskou
Adorace NSO
Bohoslužba slova

Za Ladislavu Žlebkovou
Za + rodiče Cábovy a dceru

Za rodinu Bajgarovou a za
uzdravení rodového kořene
Za Marii a Miroslava
Matoušovi
Na jisty umysl
Za Ludmilu a Josefa
Pavlíkovy a celou rodinu
Pavlikovou

17.30 hod.
Adorace NSO
Hodslavice
18.00 hod.
Za Ladislava Hejkala, rodiče,
živou a ++ rodinu
Hodslavice
11.9
18.00 hod.
Za Anežku Horákovou,
Sv. Emil
Sobota
Hodslavice
manžela, živou a ++ rodinu
7.00 hod.
Za + Annu a Jana Černocha
24. neděle
Životice u NJ
a syna
v mezidobí
12.9
8.00 hod.
Za Marii Pleškovou,
Jméno Panny
Neděle
Hodslavice
sourozence a rodiče
Marie.
10.00 hod.
Pouť ve Straníku
Za farníky
Straník
13.9
18.00 hod.
Za Zdenku Kudělkovou a
Sv. Jan Zlatoústý
Pondělí
Hodslavice
rodiče z obou stran
10.9
Pátek

DEN

LITURGICKÁ
OSLAVA

14.9
Úterý

Svátek Povýšení
sv. Kříže

15.9
Středa

Panna Maria
Bolestná

16.9
Čtvrtek

Sv. Ludmila

17.9
Pátek

Sv. Kornélius
a Cyprián

18.9
Sobota

Sv. Josef
Kupertinský

19.9
Neděle

25. neděle v
mezidobí

HODINA

BOHOSLUŽBY

18.00 hod.
Hodslavice

Za rodiče Aloisie a Josefa,
dva syny, dcery Aloisie a
Marie, rodinu Kudělkovou
a Doubravskou

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

14.00 hod.
Hodslavice
Farní den na
farní zahradě

Na jisty umysl
Za žive a ++ Ludmily
ve farnosti
Adorace NSO
Za Lenku Garčárovou a otce
Za farníky
Za Marii a Jiřího Bartoňovi
Za rodiče Pleškovy a pět
synu
Za + rodiče Kavulokovy
Na poděkování P.B: za deset
let kněžské sslužby
s prosbou o další požehnání
s přímluvou PMUP
Za děti s naši farnosti
s prosbou o Boží požehnání
do noveho školního roku
2010-2011
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