V sobotu 1.12. odpoledne (předběžně v 16 hod) proběhne na faře v
Náměšti PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
V neděli 2.12. proběhne ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ v rámci
pravidelných mší svatých.
Otec Metoděj
Čtvrtek 1.11: 15,50 Bílá Lhota mše za + farníky
17,00 - pobožnost na hřbitově u sv. Máří na Bouzově
18,00 - mše svatá u sv. Máří
Pátek 2.11: 16,00 - pobožnost na hřbitově v Měrotíně
16,45 - mše svatá Měrotín
18,00 - mše svatá Bouzov - sv. Máří
Neděle 4.11: 10,45 - mše svatá - Bílá Lhota po ní následuje pobožnost na
hřbitově.
Neděle 11.11. v 17:00 lampiónový průvod. Milí přátelé, všichni jste
srdečně zváni na lampiónový průvod na svatého Martina v neděli 11.
listopadu. Letos to bude již 14. ročník a vycházet se bude jako
každoročně z parkoviště u hradu Bouzov v 17:00 hodin. Projdeme si
podzimní Taliánku a na městečku se rozejdeme. Nezapomeňte si vzít
lampión a dobrou náladu.
Pátek 16.11. Bouzov – 18:00 dětská mše svatá
Neděle 9.12. Bouzov, sv. Mikuláš – dětská mše sv. v 9:15hod. za
doprovodu scholy. Po mši sv. přijde Mikuláš.

Občasník farností Bouzov, Luká, Bílá Lhota, Chudobín, Měrotín, Náměšť na Hané

FARNÍ TROUBA
“mějtež pozor na zvuk trouby“ (Jeremiáš 6,17)
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A že mrtví vstanou,
naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři,
když nazývá Hospodina‚
„Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým“.
On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých
Lukáš 20, 37-38

IMPU LS – MOD LITB A:
Pro mne je modlitba povznesením srdce, je to prostý pohled k nebi, zvolání
vděčnosti a lásky, uprostřed zkoušek a radostí.
Sv. Terezie z Lisieux
K přímluvné modlitbě patří obojí: jistota, že budu vyslyšen, i naprosté zřeknutí
se nároku na to, že budu vyslyšen podle své představy.
Karl Rahner

Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se ke svému
Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to co je skryté, ti odplatí.
Mt 6, 6
Občasník Farní trouba vydává: Římskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německému řádu

783 25 Bouzov 7 farnost.bouzov@gmail.com http://farnostiot.webnode.cz/
(Neprodejné; jen pro vlastní potřebu; Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři)
Redakce tohoto čísla: P. Metoděj Hofman OT; P. Norbert Hnátek OT; Bc. L. Macek FamOT;
Mgr. Věra Faltýnková

Plnomocné odpustky lze letos získat už týden před Dušičkami
Vatikán vyhověl prosbě českých a
moravských biskupů, odpustky je
možné získat už od 25. října 2012.
Plnomocné
odpustky,
tedy
prominutí časných trestů za odpuštěné
hříchy, uzdravení jejich následků,
mohou věřící v České republice pro
duše v očistci nově získat už v týdnu
před Památkou věrných zemřelých. A
to v případě, že v obvyklé době od 2.
do 8. listopadu nemohou z vážných
důvodů navštívit hřbitovy. Apoštolská penitenciárie (jeden ze tří tribunálů
římské kurie, který má na starost odpustky) udělila českým a moravským
diecézím výjimku na žádost místních biskupů. Letos a v následujících sedmi

letech je tedy možné získat pro zemřelé plnomocné odpustky vždy už od 25.
října. Čerstvě udělená výjimka platí v následujících sedmi letech.
K obvyklým podmínkám - svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na
úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova – však pro toto období přibyla
podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v
obvyklé době.
Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je
vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do
plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním
na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“.
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na
mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně
věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv.
plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a
uzdravení jejich následků.

OKÉNKO DO NEBE – Františkán Bedřich Bachstein a jeho třináct
spolubratří.
Beatifikační obraz namaloval Tomáš Císařovský

R. 1604 přišli do Prahy – tehdy císařského města
– bratři františkáni, aby zde hlásali Boží slovo a
sloužili věřícím svátostmi. Usadili se při kostele
Panny Marie Sněžné a začali s obnovou kostela i
kláštera, kdysi opuštěného karmelitány.Darovací
listina Rudolfa II. je opravňovala k převzetí
areálu. Bratři pocházeli z různých končin Evropy,
takže konvent měl mezinárodní evropský
charakter. Pouze vikář kláštera Bedřich Bachstein
se patrně narodil v Jižních Čechách. U některých
řeholníků není známá národnost ani místo
narození. Svědectví současníků se shodují v tom,
že noví obyvatelé kláštera u Panny Marie Sněžné
vedli příkladný řeholní život. Pro náboženské
poměry tehdejší Prahy je příznačné, že v tomto městě, kde byly i početné
menšiny cizinců, byla jen třetina obyvatel náboženství římskokatolického.
V únoru r.1611 přitrhlo ku Praze pasovské vojsko. Vpád byl výsledkem
dvorských pletich. Přesto byli řeholníci obviněni zcela neprávem ze spojenectví
s nevítanými hosty, ukrývání zbraní apod., jak to konečně známe z propagandy
padesátých let dvacátého století. Poštvaný lid, který se seběhl z okolí a neměl v
lásce katolíky, se obrátil proti pražským klášterům. Bylo to na masopustní úterý
15. února 1611. Nejhůře se vedlo právě klášteru Panny Marie Sněžné.

Na různých místech areálu bylo v období asi tří hodin krutým způsobem
povražděno čtrnáct řeholníků. Zneuctění Nejsvětější svátosti i celého kostela
ukazovalo jasně na motivaci tohoto řádění: na nenávist k víře, kterou řeholníci
pouhou silou slova zcela nenásilně hlásali.
Bratři počítali s nebezpečím, nicméně zůstali na místě, ač mohli odejít a
připravovali se na smrt, jak se sluší na křesťany. Vyvraždění kláštera odsoudila
i tehdejší pražská veřejnost bez ohledu na náboženství.
Úcta zabitých františkánů se traduje od jejich smrti a nebyla nikdy
zapomenuta, o čemž svědčí jejich beatifikace, která se uskutečnila 13.října
2012 v Praze, kde kardinál Angelo Amato prohlásil za blahoslavené tyto
františkány:
P. Bedřich Bachstein, vikář kláštera a český kazatel
P. Jan Martinez, Španěl,sakristán
P. Šimon, Francouz, almužník
P. Bartoloměj Dalmasoni, Ital
Bratr Jeroným z Aréze, Ital, jáhen
Bratr Kašpar Daverio, Ital, podjáhen
Bratr Jakub z Ausburgu, přijal nižší svěcení
Bratr Klemens ze Švábska, přijal nižší svěcení
Bratr Jan, kandidát bohosloví, novic
Bratr Kryštof Zeld, Holanďan, starší kuchař
Bratr Didak-Jan,krejčí
Bratr Jan Rode, Ital, zahradník a pomocný kostelník
Bratr Emanuel, mladší kuchař
Bratr Antonín, novic, pomocník v kuchyni
Věra Faltýnková

Připravujeme příště – bl. Karel z domu Rakouského, poslední český král a
císař.

Církev uctívá Karla za to, že svou křesťanskou víru
stavěl před každé své politické rozhodnutí a za to, že
vnímal svou politickou roli jako mírotvorce během
války, obzvláště pak po roce 1917. Během
beatifikační mše 3. října 2004, papež Jan Pavel II.
pronesl:
„Nejdůležitějším úkolem křesťana je hledání,
rozpoznávání a následování Boží vůle v každé
záležitosti. Křesťanský státník, císař a král Karel I.,
přijímal tuto výzvu každý den. V jeho očích byla válka
‚něčím děsivým‘. Uprostřed vřavy první světové války
se usilovně snažil napomáhat mírové iniciativě mého
předchůdce Benedikta XV“.

A jak se o něm pozoruhodně prorocky vyjádřil papež sv. Pius X. během
audience mladého Karla: "Žehnám arcivévodovi Karlovi, který bude příštím
císařem rakouským a jenž pomůže vésti své země a jejich národy k vysoké cti a
mnohému požehnání - toto požehnání se však úplně projeví až po jeho smrti."
Je nám tedy velikou radostí, že Pán milostivě shlédl na naši farnost a projevil jí
zvláštní milost tím, že se podařilo před několika dny získat ostatek (relikvii)
blahoslaveného Karla. Máme tak jedinečnou možnost vyprosit prostřednictvím
bl. Karla u Boha slíbené požehnání pro naši obec, kraj, vlast.
BLAHOSLAVENÝ KARLE, ORODUJ ZA NÁS.
Lubomír Macek, Bouzov
CO SE DOMA UPEČE
Ve čtvrtek 25.10. byl úspěšně nainstalován zpět na věž kostela sv. Gotharda na
Bouzově opravený věžní kříž. Opravu vichřicí zničeného kříže provedl Jan
Dostál z Loštic, horolezeckou technikou vypomáhal Zdeňek Gatěk
z Mohelnice. Zlacení kříže formou daru provedl mistr Jan Kratochvíl z Brna.
Dobové dokumenty uzavřel do kapsle Jiří Ženožička st. Dokumenty do kapsle,
která byla po té umístěna do věžní báně jako odkaz našim potomkům dodala:
Obec Bouzov, ZŠ Bouzov, Sokol Bouzov, Hasiči Bouzov, Hrad Bouzov,
Farnost Bouzov. Přidán byl katolický tisk a několik mincí. Upřímné Pán Bůh
zaplať všem, kteří přiložili ruku k dílu, zejména v závěrečné fázi.
red.
Farnost Bouzov po více jak ročních jednáních získala relikvii bl. Karla z domu
Rakouského, posledního českého krále (+ 1.4.1922 ve věku nedožitých 35 let).
Krátká zpráva je v sekci Okénko do nebe, obsáhlejší zprávu najdete v příštím
jubilejním 100. vydání Farní Trouby. Nenechte si ujít…. ☺
red.
Ohlédnutí O. Norberta
měsíc září jsme zakončili krásnými poutními mšemi svatými ke cti
sv. Václava na Ješově a ke cti sv. Archanděla Michaela ve Vojtěchově. Měsíc
říjen jsme zahájili poutní mší svatou ke cti sv. Františka z Assisi v Chudobíně.
Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se zapojili do příprav
slavností, jejich slavení, zakončení.
V sobotu 6.10. se konala tradiční SENICKÁ NOTA, přehlídka
chrámových schol. Schola SLUNÍČKA z Náměště měla velmi zdařilé
vystoupení. Děkuji všem účinkujícím, zejména vedoucí scholy Ing. Alici
Buiglové.
V sobotu 20.10. od 16 hod proběhla v Náměšti na Hané
SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ, která se setkala s mimořádným zájmem.
Chci i touto cestou poděkovat panu Ladislavu Havelkovi za příkladnou

spolupráci, zúčastněným lesníkům a myslivcům nejen místního MS, vzácným
hostům, nejen za účast; pěveckému sdružení PALORA, TRUBAČŮM Z
DOUBRAVY a paní varhanici za hudební doprovod, farnicím za výzdobu a
úklid chrámu, panu kostelníkovi Ing. Antonínu Kurfürstovi za připravenost a
aktivní součinnost.
V neděli 21.10. jsme společně, především s rodiči a dětmi, prožili krásné
odpoledne na polní cestě nad Městysem, následně na faře a farním dvoře v
Náměšti na Hané v rámci FARNÍ DRAKIÁDY. K vidění byli létavci
přerozmanití. K vynikajícímu guláši pana Josefa Večeři bylo k dispozici pitivo
všech kategorií. Účastníci si kromě diplomů odvezli i krásné zážitky. Děkuji
organizačnímu teamu za spolupráci.

KALENDÁŘ
Otec Norbert
Mimořádná příležitost ke svátosti smíření:
kromě pravidelné příležitosti ke svaté zpovědi, mají farníci příležitost přistoupit
ke svátosti smíření před Slavností všech svatých a památkou všech věrných
zemřelých, aby se Pánu naše modlitby zalíbily:
Pátek 26.10. od 15 hodin v Chudobíně a od 19 hodin v Luké
Neděle 28.10. od 14 hodin v Senici a od 15 hodin v Náměšti na Hané s účastí
také zpovídajících kněží sousedních farností.

Chudobín
Náměšť na Hané
Loučany
Luká

Slavnost Všech
svatých

Památka
zesnulých

Pobožnost na hřbitově

15:00
16:30

15:00
16:30

po mši sv. 4.11. ( 11 hod.)
3.11. v 16:30 mše sv. a pak průvod

18:00

3.11. v 15:00
4.11. v 15:00

18:00

NEMOCNÍ farníci se mohou těšit na pravidelnou návštěvu O. Norberta
v sobotu 10.11. po mši sv. na DPS v Luké.
Sestry karmelitky srdečně zvou děti velké i malé na HRANÍ A
SOUTĚŽENÍ v sobotu 10.11.12 od 14.00 hod. na SVC v Luké
Poutní mše svatá ke cti sv. Martina bude v sobotu 10.11. v 15:00 hod
na Nových Dvorech ("na Famkách")
Mše svatá v Ješově bude 11.11. v 18:00 hod a 9.12. v 18:00 hod.
V pátek 30.11. proběhne v 17:30 hod ADVENTNÍ CESTA v Náměšti
na Hané, začínáme u adventního věnce na náměstí.

