Farní
zpravodaj
Číslo IX. /březen 2021

Milí farníci,
rád bych vám řekl, že nemoc, která sužuje celý svět, je pryč a vše se vrací do normálních
kolejí, jako tomu bylo v minulých letech. Ale bohužel nemůžu, protože bych lhal.
Od začátku března se opět zhoršila situace s nemocí Covid 19 a jejími novými mutacemi.
Jsme nuceni omezit cestování a když už, tak jen v rámci okresu. Ve všech zastavěných
oblastech a vnitřních prostorech musíme nosit ochranu dýchacích cest.
Většinu z vás určitě zajímá, jaké budou Velikonoce? Budou podobné jako ty loňské.
Pokud se nic nezmění, bohoslužby budou povoleny maximálně pro 10% kapacity kostela,
tak jak to platí nyní. Povinnost používat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat
rozestupy 2 metry, desinfekce rukou a omezení společného zpěvu zůstává stále v platnosti.
Buďme rádi, že se můžeme, byť v omezené míře, účastnit bohoslužeb a dodržujme nařízení
vlády a ČBK a neobsazujme zbytečně místa v kostele těm, kteří mají zapsán úmysl mše sv.
Využijme dobu postní k modlitbě za ukončení pandemie koronaviru a obrácení lidských
srdcí k Bohu. Prosme také o přímluvu našeho patrona sv. Mikuláše.
Ať nás tento způsob postní doby připraví na velikonoční radost.
Denně se za vás modlím a ze srdce žehnám.
+Petr, O.Praem

Podobně jako v předvánočním čase nebyla možnost svátosti smíření s výpomocí jiných
zpovědníků, tak ani nyní nebude. Využijte, prosím, níže uvedených termínů.
Svátost smíření:
25. 3. 17:00 – 18:00 Vážany nad Litavou
28. 3. 16:00 – 17:00 Kobeřice u Brna
29. 3. 16:00 – 18:00 Šaratice
30. 3. 15:00 – 17:00 Šaratice
nebo kdykoli na požádání
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Velikonoční obřady a bohoslužby
Květná neděle
28. 3. Vážany nad Litavou
Šaratice
Kobeřice u Brna
Zelený čtvrtek
1. 4.
Kobeřice u Brna
Vážany nad Litavou
Šaratice
Velký pátek
2. 4.
Kobeřice u Brna
Vážany nad Litavou
Šaratice
Velkopáteční obřady budou slouženy
soukromě bez účasti lidu.

Bílá sobota
3. 4. Kobeřice u Brna
Šaratice
Boží Hod velikonoční
4. 4.
Vážany nad Litavou
Šaratice
Kobeřice u Brna
Velikonoční pondělí
5. 4. Vážany nad Litavou
Šaratice
Kobeřice u Brna

Na Velký pátek v 15hod bude pobožnost křížové cesty. Kostel bude otevřen k tiché
adoraci u Božího hrobu na Velký pátek 15:30 - 18:00 a na Bílou sobotu 8:00 - 15:00.

Statistika farnosti za rok 2020
Svátost křtu: 8 dětí (2 chlapci a 6 dívek)
1. sv. přijímání: 4 děti (3 chlapci a 1 dívka)
Svátost manželství: oddány 2 páry
Pohřby: 8 (5 mužů a 3 ženy)
Náboženství: celkem 42 dětí navštěvovalo výuku – 28 z 1.stupně a 14 z 2.stupně
Oprava střešní krytiny kostela
Při únorových mrazech poškodil kus padajícího ledu střešní krytinu na kostele. Opravu
provedl horolezec p. Dvořák z Lužic u Hodonína. Pro některé kolemjdoucí bylo možné vidět
18.2. slaňování na střeše kostela a opravu krytiny.
Výmalba kostela
V letošním roce by farnost ráda pokračovala v opravě kostela. A to výmalbou. Kdy se
naposled maloval kostel si už mnozí nepamatují, ale asi každý vidí, že náš kostel by výmalbu
potřeboval.
Nabídl se pan Rouzek z Křepic, který už maloval několik kostelů na Moravě. Cenu stanovil
na 370.000,-Kč včetně DPH. Cena je vysoká, ale musíme počítat s lešením a plošinou.
Některé typy plošin ale nemůžou vjet do kostela, aby neponičily dlažbu. Farnost požádala
o finanční pomoc obce Šaratice, Hostěrádky-Rešov a Zbýšov. Některé obce slíbily finančně
pomoci s výmalbou kostela.
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Elektroinstalace
Začátkem února se začala dodělávat II. etapa elektroinstalace kostela, která obsahuje
novou kabeláž a osvětlení půdy a věže kostela. Cena této poslední etapy elektroinstalace
kostela činí 136.000,-Kč.
Rok svatého Josefa a možnost získávání plnomocných odpustků
Apoštolským listem papež František dne 8. prosince 2020 vyhlásil zvláštní rok zasvěcený
svatému Josefovi, který potrvá od svátku Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince
roku 2020 do 8. prosince roku 2021. Tímto rokem chce papež připomenout 150. výročí
vyhlášení svatého Josefa patronem všeobecné Církve. V této souvislosti Apoštolská
Penitenciárie vydala dekret, kterým se při příležitosti oslavy tohoto výročí uděluje
od 8. prosince 2020 do 8. prosince roku 2021 možnost získat zvláštní plnomocné odpustky
všem věřícím, kteří:
1. odmítnou jakoukoli zálibu ve hříchu, a
2. splní tři obvyklé podmínky (sv. smíření, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl
Svatého otce), a
3. „zúčastní se akcí spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených
Apoštolskou penitenciárii“, tedy věřícím:
4. kteří alespoň 30 minut budou rozjímat nad modlitbou „Otče náš“,
5. kdo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci
nad postavou Mariina snoubence,
6. kteří během tohoto roku po příkladu sv. Josefa vykonají skutek tělesného nebo
duchovního milosrdenství,
7. rodinám nebo snoubencům, kteří se společně pomodlí růženec,
8. kteří každý den svěřují svou každodenní práci ochraně sv. Josefa,
9. kteří se ve své modlitbě dovolávají přímluvy Dělníka z Nazareta, aby našli práci ti, kdo
ji hledají, a aby práce všech byla důstojnější,
10. kteří se pomodlí litanie ke sv. Josefu či jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle
vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany
vystavené různým formám pronásledování.
Aby Apoštolská Penitenciárie znovu potvrdila všeobecnost ochrany svatého Josefa
pro církev, uděluje kromě výše zmíněných příležitostí plnomocné odpustky všem věřícím,
kteří se pomodlí jakoukoli oficiálně schválenou modlitbu nebo vykonají úkon zbožnosti
ke cti svatého Josefa, například se pomodlí modlitbu „K tobě, svatý Josefe“, a to zvláště:
1.
2.
3.
4.
5.

u příležitosti svátků sv. Josefa 19. března a 1. května,
na svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa,
o Neděli svatého Josefa (podle byzantské tradice),
19. dne každého měsíce a
kteroukoli středu, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefovi.
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Stanovisko České biskupské konference k očkování proti COVID 19
Vědci celého světa se v minulém roce spojili v nevídaném úsilí, aby vyvinuli pokud
možno účinnou a bezpečnou vakcínu proti nemoci covid-19. Současně se však šíří
pochybnosti o etice vývoje a výroby některých očkovacích látek, které jsou (domněle
či skutečně) spojeny s použitím tkání pocházejících z potracených lidských plodů.
Toto znepokojení je oprávněné: „Lidský život je posvátný a nedotknutelný
v kterémkoliv okamžiku své existence, tedy i v těch počátečních momentech, které
předcházejí jeho narození,“ napsal svatý Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae.
Křesťanská tradice proto vždy odsuzovala (a stále odsuzuje) umělý potrat jako velké
mravní zlo. Z tohoto důvodu také považuje využití buněk získaných při umělém
potratu k lékařským účelům za nepřípustné.
Očkovací látky proti covid-19 (i ostatním nemocem) lze vyrobit a testovat, aniž
bychom nutně potřebovali materiál pocházející z lidských plodů. Na nich
se na různých místech na světě usilovně pracuje. Současně ale bohužel platí, že
většina vakcín, která bude u nás pravděpodobně během několika následujících měsíců
dostupná, byla vyvinuta s pomocí eticky problematického materiálu.
V Evropské unii se uvažuje o nasazení celkem sedmi vakcín proti covid-19.
Některé výzkumné týmy a farmaceutické společnosti při vývoji vakcíny vůbec
nepoužily buněčné kultury pocházející z potracených lidských plodů (CureVac), jiné je
naopak při vývoji a/nebo výrobě očkovacích látek uplatnily (AstraZeneca, Janssen
Pharmaceutica NV). V ostatních případech se na těchto buňkách jen testovala
účinnost výsledné vakcíny a její způsob vývoje a výroby byl jinak morálně nezávadný
(BioNtech-Pfizer, Moderna, NovaVax).
Ne všechny vakcíny proti covid-19 jsou si tedy (z etického hlediska) rovny.
V této souvislosti je třeba připomenout zásadní vyjádření Papežské akademie
pro život z let 2005 a 2017 a Kongregace pro nauku víry z roku 2008. Tyto dokumenty
jasně rozlišují mezi morální zodpovědností vědců a producentů léčiv, kteří používají
morálně problematický biologický materiál, a morální zodpovědností příjemců
konkrétních vakcín. Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí
závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné,

a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým
způsobem. Ke stejnému závěru došel i nejnovější dokument Kongregace pro nauku
víry z 21. prosince 2020, který dále upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, kde
lékařům a pacientům nejsou eticky bezproblémové vakcíny k dispozici, nebo kde je
jejich distribuce obtížnější kvůli speciálním podmínkám skladování a přepravy, nebo
když jsou ve stejné zemi distribuovány různé typy vakcín, ale zdravotnické orgány
neumožňují občanům vybrat si vakcínu k očkování“.
Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že příjemce takové vakcíny
nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle svých možností též usiluje o to,
aby byla v budoucnu dostupná morálně přijatelná alternativa.
Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože představuje vzácný Boží dar,
jak o tom píše i Katechismus katolické církve v článku 2288. Prevence infekčních
onemocnění je důležitou součástí ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás,
ale také o druhé lidi a o společné dobro.
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Co se týče obav o zdravotní bezpečnost vakcín, které pociťuje nemálo věřících
rodičů, lékařů a jiných osob, je možné říci toto: Je jistě oprávněné žádat zodpovědné
instituce a osoby o objasnění často kladených otázek, principů fungování vakcín
i mechanismů kontroly jejich zdravotní neškodnosti. Současně je však třeba
k alarmujícím zprávám na sociálních sítích a v jiných médiích přistupovat s kritickým
úsudkem a ověřovat je u více nezávislých odborníků.
Úkolem České biskupské konference není suplovat činnost vlády či Ministerstva
zdravotnictví v této oblasti. Je však na místě rozptýlit největší obavy řady
věřících a vnést do problematiky určité světlo. Proto chceme
zopakovat: nechat se očkovat je morálně přípustné. Vakcinaci je třeba
zvažovat nejen s ohledem na zdraví vlastní, ale i druhých lidí a na společné dobro.
Při svém rozhodování tedy nemysleme jen na sebe, ale zvláště na nejzranitelnější
spoluobčany, pro něž nakazit se nemocí covid-19 znamená být ohrožen nejen na
zdraví, ale též na životě.
Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí nenechat
se očkovat. „Očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být
dobrovolné.“ V takovém případě však člověk musí zodpovědným způsobem udělat
vše potřebné pro to, aby případně nenakazil druhé, zvláště ty, kteří ze zdravotních
a jiných důvodů nemohou být očkováni.
Svatý Pavel VI. při jedné příležitosti připomněl, že o žádné otázce týkající
se člověka „nelze uvažovat jen v částečných perspektivách ať biologických [či]
psychologických. [...] Je nezbytné brát v úvahu celého člověka a celé poslání,
k němuž je povolán, tedy [...] též hlediska nadpřirozená a věčná“
My křesťané máme být pro celou společnost svědky naděje v moc Kristova
vzkříšení. Zdraví i lidský život je jistě velkou hodnotou – ale tou nejvyšší je vykoupení
a věčná spása člověka. Proto nezapomínejme na útěchu a posilu plynoucí
z Eucharistie, milost svátosti smíření a pomazání nemocných a hojné Boží dary, které
si můžeme vyprosit na přímluvu svatého Josefa během tohoto mimořádného roku.
Buďme připraveni kterýkoli den potkat tváří v tvář toho, který je Cesta, Pravda a Život
– a především největší láska našeho srdce.
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K zamyšlení
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Pro starší děti

Pro mladší děti

7

Pro zasmání
* Bůh Otec sleduje se svatým Petrem televizní zpravodajství. Nejprve běží reportáž
o dělnících na vietnamských rýžových polích. „To je hrozné, jak se ti lidé nadřou,“ komentuje
to Hospodin. „Ale vždyť jsi to tak chtěl, říkal jsi: V potu tváře budeš obdělávat zemi,“ namítá
svatý Petr. „Ale to jsem přece nemyslel tak doslova,“ zabručí Bůh Otec.
Další záběry jsou z porodnice: bolestný porod čtyřčat. „To je příšerné, jak ta žena
trpí,“ vzdychne Pán Bůh. „Ale ty jsi to přece tak chtěl, říkal jsi: V bolesti budeš rodit
děti,“ připomíná apoštol. „Ale to jsem přece nemyslel tak doslova,“ namítá Hospodin.
Poslední záběry jsou z Vatikánu: z limuzín s vlaječkami se soukají tuční kardinálové
s purpurovými čepci, zlatými prsteny a pektorály. „Co je zas tohle? Proboha, co je to
za lidi?“ děsí se Hospodin. „To jsou ti, kteří pochopili, že jsi to všechno nemyslel tak
doslova,“ vysvětluje svatý Petr.
* Novicky skládají řeholní sliby, je to velká sláva a pro většinu příbuzných poslední možnost
vidět se s děvčaty, než je uzavřou za zdmi kláštera. V davu kolem kostela se ocitli i dva židé.
Kněz se ptá: "Pánové jsou příbuzní některé z nevěst Kristových?" A jeden z nich odpoví:
"Ne, ne, my jsme z ženichovy strany."

Fond PULS
Vzhledem k trvající pandemii, která má také dopad na pastoraci ve farnostech i na jejich
hospodaření, nabízíme cestu, jak pomoci své farnosti.
V letošním roce za každého aktivního donátora, který se přihlásí od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021, bude příspěvek farnosti za rok 2021 snížen o 500 Kč.
Věříme, že společným úsilím se nám podaří nejen překonat všechny obtíže současné
doby, ale bude to i další krok na cestě k zajištění života diecéze.

V této době ztratila farnost příjem financí,
prosíme vás o finanční podporu.
Finanční dary a sbírky můžete posílat
na farní účet č. 256846480/0300.

Transp. účet na opravu varhan
Stále máte možnost přispět na opravu
varhan prostřednictvím transp. účtu
č. 289646725/0300.

Pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Šaratice.

Redakce: Petr Pavel Severin, O.Praem., Michaela Cenková
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