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Drazí bratøi a sestry,
opìt je tu mìsíc kvìten,
který je zasvìcen Pannì Marii.
Všechno kolem sebe vidíme, jak
nás vybízí ke chvále našeho Stvoøitele,
který dává vyrùst pøekrásným kvìtùm ve všech
barvách, které stvoøil, a jejichž krása nás vede,
abychom mysleli na to, jak asi musí být krásný
ten, který to všechno stvoøil. “Jak on sám se
nám asi touží dát, když nám to vše nabízí...”
(srov. Duchovní cvièení Sv. Ignáce) “Jestliže
tedy Bùh tak obléká trávu, která je tu dnes,
a zítra se hodí do pece, èím spíše vás,
malovìrní!” povzbuzuje Ježíš své vìrné
(Mt 6,30) Jaká však musí být krása duše, která
je pøíbytkem Svatého Ducha!
Mezi všemi vyniká Matka Boží. Bùh si ji
pøipravil, aby byla jeho nevìstou, krásnou
a neposkvrnìnou, Matkou jeho Syna skrze
Ducha svatého, aby byla pøedobrazem, jak má
být
jednou jeho Církev.
Protože, jako pùsobil v její duši, chce pùsobit i
ve tvé duši, aby si ji uèinil podobnou, ke svému
obrazu ... Nežij tedy jen jako tráva, pro tento
svìt a èas, co bys kde utrhal (dokonce na cti)
a nebo pokosil „až na kámen“. Jsi stvoøen pro
veliké vìci - „vše, co bylo stvoøeno, bylo
stvoøeno pro Ježíše a skrze Nìho. A v Nìm má
všechno trvání" (Col 1,12-20) Vše bylo
stvoøeno pro vìci Boží (srov. Efez 1,3-10nn),
nebo• veliké vìci chce uèinit celému svìtu – tak
jako uèinil Pannì Marii (liturgie o Pannì Marii).
Jaký plán má Bùh s tímto svìtem (který je ponoøen do krize)? Svatý Otec nám to pøišel
ukázat až sem. Všiml sis? Vidìl jsi? “Kdo pro to
má uši, slyš” a kdo oèi viz! – Pøišel k nám
promluvit jaký má být Boží èlovìk ... èlovìk, ve
kterém má Bùh zalíbení. Mùže být i nemocen
a na pokraji sil, mùže být i pomlouván, ale být
s Ním znamená žít! Tak veliké vìci má Bùh
v plánu. Co ty ... máš v plánu?
Brzy po zvolení Jana Pavla II. papežem
v r. 1978 se na titulní stránce jezuitské roèenky
objevil zajímavý obraz jednoho polského
umìlce: Lidé, starší i mladší, dìti v koèárcích,
sídlištì a stromy ... to vše pod paprsky sluníèka
na jasné obloze. A dvì šipky šedého a èerveného stínu ukazovaly ven, ze stránky pryè...
Jeden Jezuita mi to uzkazoval a ptal se mì: “Co
na to øíkáš?” Nevìdìl jsem, neøekl jsem ani
slovo. “No, všechno èerné a èervené musí pryè,
protože tady svítí Duch svatý.” Užasl jsem.musí pryè, protože tady svítí Duch svatý."
Užasl jsem.
Tak pùsobí Duch svatý a chce to uèinit i s tebou.
Panna Maria nás zve k denní modlitbì
sv. Rùžence. Rùženec jsou duchovní rùže, písnì o Ní, oslava toho, co prožila se svým Synem. Ètení o jejích ctnostech a Mariánské litanie, to jsou pak Májové pobožnosti!
Nezapomeò, že Den Letnic se blíží. Nezapomeò na tyto rùže a pøines je Pannì Marii. Ona
je „Rùží nejkrásnìjší, štìpovanou v ráji, pøevyšující každý kvìt“, jak se zpívá v jedné Mariánské písni. Nic tì ty kvìty nebudou stát, jen Tvùj
èas. Øíkáš si, že je ho škoda? Tak to je opravdu
škoda... Ty sám se mùžeš stát kvìtem a celý
mìsíc kvìten tvým kvìtem. Nezapomeò, že ke
kráse jsi stvoøen!
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

16. kvìtna má svátek
SV. JAN NEPOMUCKÝ, MUÈEDNÍK,
PATRON ÈESKÝ.
Sv. J a n N e p o m u c k ý se narodil kolem
r. 1340 v mìstì Nepomuku (jinak též zvaném
“Pomuk"). Jeho otec se jmenoval Welflin a byl
mìstským rychtáøem. Základní vzdìlání získal
v nepomuckém klášteøe; pùsobilo mu velké
potìšení, když smìl pøisluhovat knìzi pøi Mši
svaté. Svá studia dokonèil na vysokém uèení
pražském a již r. 1372 ho jmenoval arcibiskup
Jan Oèko z Vlašimi císaøským notáøem.
Po smrti Jana Oèka nastoupil nový arcibiskup
Jan z Jenštejna; i ten vìnoval Janovi plnou
dùvìru. Jan byl jmenován faráøem u sv. Havla
na Starém Mìstì, dával se však podle
tehdejšího nechvalného zvyku zastupovat.
Podle pøíkladu jiných nechal se i Jan
v pokroèilém vìku zapsat jako posluchaè
vysokých škol a po šestiletém studiu byl
prohlášen “doktorem práv". R. 1388 se stal
èlenem kollegiátní kapitoly vyšehradské, zøekl
se fary u sv. Havla a vymìnil ji s arcijáhnem
žateckým. S tímto úøadem bylo spojeno
èlenství v metropolitní kapitule u sv. Víta.
Arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval Jana
svým generálním vikáøem.
Tehdy vládl král
Václav IV. (1387-1419), naklonìný
k nestøídmosti, hýøení a ukrutnosti. R. 1389 se
oženil podruhé a vzal si za nepamatuji,
a kdybych pamatoval, nebylo by slušné to prozradit. Vám se také nesluší na to ptát." Král Janovi vyhrožoval, ale nepomstil se hned. Vìdìl
dobøe, že usmrtit knìze za zachování zpovìdního tajemství by bylo neslýchané pohoøšení
a vyvolalo by bouøi odporu. Proto si umínil vyèkat
Pøíležitost k pomstì se brzy naskytla.
Král mìl v úmyslu prosadit svého oblíbence
Hynka Pluha jako opata v Kladrubech u Støíbra,
na vhodnou pøíležitost.až staøièký opat Racek
zemøe. Opat Racek zemøel na poèátku r. 1393.
Mnichové však kolem 7. bøezna zvolili nového
opata Olena a tuto volbu oznámili podle
církevního práva arcibiskupovi. Ten dal volbu
vyhlásit, a když v zákonné lhùtì nebyla
vznesena žádná námitka, udìlil dne 10. bøezna
generální vikáø Jan Nepomucký opatu Olenovi
církevní potvrzen.
Král byl právì na hradì Žebráku. Když se
dozvìdìl, co se stalo, soptil hnìvem a spìchal
do Prahy, mìl totiž pøipraveného svého
èlovìka, ale bylo pozdì. Odebral se do kláštera
maltézských rytíøù na Malé Stranì. Arcibiskup
se tam také dostavil. Jakmile král spatøil
arcibiskupa, znova se ho zmocnil hnìv. Rozkázal svým lidem, aby odvedli arcibiskupa,
Puchníka, Jana Nepomuckého, Václava,
probošta míšeòského a jiné na hrad, kde s nimi
bude zavedeno vyšetøování. Arcibiskupa však
odvedli jeho zbrojnoši domù.
Když pøišel král na hrad, rozkázal, aby Jan
Nepomucký, Puchník, Václav a hofmistr Nìpr
byli se svázanýma rukama za vedeni do
muèírny na Staromìstské radnici. Veèer pøišel
král do muèírny a poruèil katovi, aby pøed jeho
oèima muèil Jana a Puchníka a aby je pálil
pochodnìmi a svícemi do boku. Sám uchopil
pochodnì a pálil oba generální vikáøe.
Nejkrutìji øádil proti Janu Nepomuckému.
***
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Potom naøídil, aby byli všichni ètyøi
odsouzenci utopeni. Avšak vzpamatoval se
a dal od notáøe napsat listinu, v níž všichni
slibují, že o svém muèení nikomu nic neøeknou.
Puchník, Václav a Nìpr listinu podepsali a byli
propuštìni. Jediný Jan Nepomucký zùstal
neoblomný a snášel trpìlivì hrozné muèení.
Nìkteré prameny uvádìjí, byl už tak zbídaèený,
že listinu ani nemohl podepsat. Král se nemohl
nasytit pomstychtivosti, strhl Jana k zemi,
šlapal po nìm a nakonec rozkázal, aby ho
utopili. Tak se stalo 20. bøezna 1393 asi
v 9 hodin veèer. (Z knihy Naše svìtla)
Úcta k Sv. Janu Nepomuckému se v Èechách
velmi rozšíøila zvláštì díky Jezuitùm, kteøí
dosáhlí v Øímì o nìkolik století pozdìji jeho
kanonizace. Rakev s ostatky Sv. Jana
Nepomuckého se nachází v katedrále Sv. Víta
v Praze.
P. Josef Prchal

EVANGELICKÁ CÍRKEV
METODISTICKÁ
Vás srdeènì zve na páteèní biblické hodiny
bez rozdílu vìku, vyznání a rasy od 17:45 hodin
v Nádražní ulici è. 79, Horšovský Týn.
Všichni jste srdeènì vítáni.
BližšíINFORMACE: www.ecmhtyn.estranky.cz
Kontaktní e-mailová adresa a mobil na kazatele
Jiøího Kantora: kantor.ji@seznam.cz,
737883085
BIBLE
Minulý rok vyšly tøi nové pøeklady Bible do
èeštiny:
Málo kdo asi èekal, že kniha knih se stane
bestsellerem i v povìstnì ateistickém Èesku.
Minulý rok se jí prodalo 110 000 výtiskù. Je
pravda, že to byl rok výjimeèný – jakási žeò
dlouholeté práce nìkolika týmù, takže svìtlo
svìta uzøely tøi nové pøeklady: takzvaná
Jeruzalémská Bible, Èeský studijní pøeklad a
Bible 21, která byla komerènì nejúspìšnìjší
(její prodej se blížil k osmdesáti tisícùm výtiskù).
Pøekvapivým úspìchem byla ale i další vydání,
vèetnì staršího ekumenického pøekladu nebo
klenotu staré èeštiny, Bible kralické.
www.bible21.cz
Tento mìsíc jsme pro vás pøipravili soutìž o tøi
Bible pøeklad 21 století.
Soutìžní otázka:
kde se v Bibli nachází tento verš :
„..... nebo• v nìm bylo stvoøeno všechno na
nebi i na zemi – svìt viditelný i neviditelný......
(Èeský ekumenický pøeklad).“
Máte na výbìr ze ètyø možností :
A.
Genesis
1.
kapitola
B.
Žalm
25.
C.
Koloským
1.
kapitola
D.
Matouš
15.
kapitola
Odpovìdi zasílejte na E-mailovou adresu
ecmhtyn@gmeil.com do 20.5.2010 ,potom
vylosujeme tøi výherce.
Kazatel - Jiøí Kantor
***
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