PRIMIČNÍ
MŠE SVATÁ

P. Josef Biernát

Suchá Loz

2. července 2022

Milé sestry a bratři v Kristu!
Říká se, že člověku se v posledních okamžicích pozemského života promítne zrychleně celý život. Nevím, jestli je to pravda.
Jsem však přesvědčen, že Vaše přítomnost na
primiční mši svaté mi připomene různé okamžiky mého životního příběhu.
Především jsem rád, že svoji první veřejnou
mši svatou můžu slavit v Suché Lozi, své rodné vesnici. Děkuji Pánu Bohu za rodinu, do
které mi dal narodit se 19. července 1989.
Cestu k Pánu jsem postupně hledal a nacházel díky farnosti. Věřím, že patroni našich
kostelů mi ji pomáhali vytyčit – pod ochranou sv. Martina jsem přijal svátosti křtu,
eucharistie i biřmování. Sv. Ludmila mi pomohla zaslechnout volání ke kněžství
a od sv. Josefa jsem se učil důvěřovat Pánu, i když nerozumím všemu, co se děje.
Velkou část životní cesty mě doprovázeli spolužáci a učitelé – od sucholožské
a bánovské základní školy přes Obchodní akademii v Uherském Hradišti a zlínskou Univerzitu Tomáše Bati až po teologickou fakultu na Univerzitě Palackého
v Olomouci.
Přítomní skautští bratři a sestry reprezentují naše společné hledání nejvyšší
Pravdy a Lásky na této stezce.
Cením si také pracovních zkušeností, které mi dali spolupracovníci v několika
firmách a tým v Rajnochovicích.
Nádherný rok jáhenské služby na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži se naplnil a dne 25. června 2022 jsem v Olomouci přijal kněžské svěcení.
Primiční mši svatou obětuji za živé i zemřelé dobrodince, ke kterým patříte také
Vy. Obzvláště chci pamatovat na naše rodiny.
Při pohledu zpět vidím spoustu důvodů k vděčnosti. Lidé, se kterými mi Pán dal
kráčet kratší či delší úsek života, jsou pokladem, kterým mne Pán obdaroval. Také
já si přeji darovat se Bohu a lidem a tak se stát tím, kým skutečně jsem.
Kéž to společně zvládneme – k tomu Vám žehná a o modlitbu prosí Váš
novokněz
P. Josef Biernát

Program primiční slavnosti
8:30 příležitost ke svátosti smíření –
kostel sv. Ludmily
8:45

modlitba svatého růžence – kostel sv. Ludmily

8:50 rodičovské požehnání
a žehnání primičního ornátu –
rodný dům primicianta
9:00 slavnostní liturgický průvod
od domu primicianta do kostela sv. Ludmily
9:30 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ –
kostel sv. Ludmily
Po mši svaté jste všichni zváni
na prostranství před kulturní sál
k pohoštění a posezení.
14:00 novokněžské požehnání
pro poutníky –
kostel sv. Ludmily

Organizační pokyny
Příjezd a parkování
Příjezd do centra obce je možný jak z hlavního směru od Bánova, tak od Nivnice.
Parkovat můžete na vyznačených plochách dle pokynů hasičů. Přijeďte s dostatečným časovým předstihem.
Slavnostní liturgický průvod
Průvod bude vycházet od Josefova rodného domu, ochotně Vás navedou pořadatelé.
Do průvodu jste všichni srdečně zváni. Prosíme vás, abyste vyšli od kostela nebo
parkovacích ploch včas. Odchod duchovních a ministrantů od kostela bude nejpozději v 8:30.
Do průvodu se budeme řadit takto: ministranti, dechová hudba, krojovaní, jáhni
a kněží, skauti, primiciant, rodiče a rodina, ostatní farníci.
Mše svatá
Místa na sezení v kostele jsou vyhrazena pouze pro duchovní a rodiče, ostatní
věřící budou organizátory usazeni dle kapacity. Celou mši můžete sledovat na
velkoplošné obrazovce s ozvučením na prostranství přímo před kostelem.
Zdravotní služba
V případě zdravotních potíží vám rád pomůže lékař a naši zdravotníci. Jejich stanoviště je vedle kostela v budově hasičské zbrojnice.
Voda
K dispozici je i voda, kterou budou během mše roznášet skauti. Pití čisté, neochucené vody během mše sv. neruší eucharistický půst.
Toalety
Naleznete v kostele, v obecní budově za hasičskou zbrojnicí, v budově obecního
úřadu a kulturního sálu a v pohostinství – jsou označeny.
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† kostel sv. Ludmily
1 venkovní obrazovka
2 pohoštění
3 zdravotník a informace
4 parkoviště
5 parkoviště
6 parkoviště
7 parkoviště pro duchovní

Písně k primiční slavnosti
K průvodu od domu primicianta
Bože, cos ráčil

5. Velehrad náš, ten rozkvétá vždy znova /

žádná moc už nám jej nerozboří, /
pokud náš národ v hloubi srdce chová /
důvěru k Matce, která divy tvoří.
[: Maria za nás prosit nepřestane: /
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

kancionál č. 828

1. Bože, cos ráčil před tisíci roky /

rozžati otcům světlo víry blahé, /
jenžto jsi řídil apoštolů kroky /
z východu k naší Moravěnce drahé.
[: K tobě hlas prosby z této vlasti vane: /
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
2. Na Velehradě bratři ze Soluně, /

Cyril a Metod, kázali nám spásu; /
ochranu skytli v církve svatém lůně, /
učili národ znáti ctnosti krásu.
[: Od doby té nám světlo víry plane: /
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
3. Jazykem rodným Boží chválu pěli, /

mateřskou řečí knihy svaté psali, / získali láskou Kristu národ celý, /
život nám na vše věky zachovali.
[: Nezhyne rod, jenž věřit neustane: /
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

6. Otcové naši, svatí apoštolé, /

ctí vaše jména stále národ vděčný. /
Neopouštějte nikdy svého pole, /
ať vaše setba dozraje v plod věčný.
[: Ať na ni rosa požehnání kane: /
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
7. I když se pyšná nevěra kol vzmáhá /

a peklo seje koukol nových zmatků, /
nebudem dbáti odvěkého vraha, /
nedáme sobě bráti věčných statků.
[: Víře vždy věrní budou Moravané: /
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

4. Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, /

o život bylo zápasit nám v boji, /
mohutné sídlo Svatopluka kleslo, /
Velehrad víry bez pohromy stojí.
[: Apoštolů to dílo požehnané: /
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
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Chválu vzdejme, ó křesťané

6. Panno věrná, dobrotivá, /

s důvěrou tě hříšník vzývá; /
Zrcadlem jsi spravedlivých, /
vzorem duší v Bohu živých. /
Maria, / Maria, …

kancionál č. 802

1. Chválu vzdejme, ó křesťané, /

nejsvětější Matce Páně, /
pějme vroucně nebes Kněžně, /
vzývejme ji všichni něžně. /
Maria, / Maria, / denice vítězná, /
Maria, / Maria, / lilie líbezná, /
oroduj za nás, Matko, v každý čas, /
Královno nadhvězdná.
2. Panno slavná, Panno svatá, /

7. Ty jsi radost našich duší, /

v tobě krásu ráje tuší; /
Ty jsi pramen nábožnosti, /
ty jsi studnice všech ctností. /
Maria, / Maria, …
8. Ty jsi naše k nebi brána, /

bez poskvrny jsi počatá; /
květe rajské líbeznosti, /
kdo by vychválil tě dosti? /
Maria, / Maria, …
3. Tak jsi byla nebi milá, /

archa úmluvy nám daná, /
Hvězda jitřní, jež nám svítí /
za bouřlivé plavby žití. /
Maria, / Maria, …
9. Ty nemocné uzdravuješ, /

žes nám Boha porodila; /
pravá matko Pána Krista, /
zůstala jsi panna čistá. /
Maria, / Maria, …
4. V lůně tvém Bůh odpočíval, /

za hříšníky oroduješ, /
Útěchou jsi pro plačící, /
všech křesťanů pomocnicí /
Maria, / Maria, …
10. Vyvýšená nad anděly, /

na tvých prsou tiše dlíval. /
Která matka tebe předčí, /
které matky syn je větší? /
Maria, / Maria, …
5. Ty jsi Panna nejmoudřejší, /

nad všech svatých zástup skvělý, /
Královna jsi tvorstva všeho, /
dlíš u Boha všemocného. /
Maria, / Maria, …
11. Nedej, Matko, zahynouti /

veškeré cti nejhodnější, /
Tebe nelze vychváliti, /
tvoji slávu rozmnožiti. /
Maria, / Maria, …

dětem na vezdejší pouti /
a dej lidu prosícímu /
šťastně dojít k tvému Synu. /
Maria, / Maria, …
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Vstupní píseň

kancionál č. 425

Tak svědčí světlo tvé i nyní, /
jak Boží láska divy činí, /
když dary brázd a zemských rév /
mění se v skutečné tělo a krev.

1. Ty Boží lásko, která vaneš /

5. Ten, jenž za nás byl ukřižován, /

Ty Boží lásko

mocí své lásky z mrtvých vstal, /
proroky tvými ohlašován, /
nad smrtí vítěz, živých král. /
Přichází k těm, kdo ze vší síly /
v moc Boží lásky uvěřili: /
Přijměte Ducha svatého, /
vejděte do slávy Otce mého.

tmou času z věčna do věčna, /
jež světy tvořit neustaneš, /
ty jediná, ty skutečná; /
přijď, holubice oceánů, /
když zrcadlem byl svému Pánu /
svět čekající na tvůj dech, /
jak čeká srdce mé a srdce všech.

6. Před světem v bázni shromážděni, /

2. Z archandělského zvěstování /

přátelé pravdy jediné /
doufají jen v tvé utěšení /
a všechna bázeň pomine. /
Ty jsi ta síla, Duchu Boží, /
kterou sám Kristus do nás vloží, /
když tělem svým a krví svou /
sytí svou rodinu apoštolskou.

tys Boží dívku zastínil, /
já slyším její přitakání /
a na něm toužím mít svůj díl: /
aby se ve mně ledy hnuly, /
abych byl živ jen po tvé vůli, /
o Kristu svědčil v skutcích svých, /
jak chce můj Pán a Bůh na nebesích.
3. Ty hlase Otcův u Jordánu, /

7. Ty jsi ta hloubka věčných moří, /

bezpečná míra svobody, /
jsi moudré slunce, které hoří /
nad Kristovými národy. /
A v jeho záři nepočaté /
svítí nám pravda církve svaté. /
Neustaň, Duchu Boží, v nás /
být duchem pokoje pro všechen čas.

kdy Syn se k dílu ubíral, /
mluv srdci mému o mém Pánu, /
jak pro mě žil i umíral: /
o tvůrčí síle vody křestné, /
o lásce Páně přebolestné, /
o krvi z kříže proudící /
nad mou a nad každou křtitelnicí.
4. Na hoře Tábor světlem jsi byl, /

když odkryl Syn svou Boží tvář, /
a její slávu věrným slíbil, /
až tmy se všechny změní v zář. /

Ordinárium J. Olejníka I
kancionál č. 502
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Odpověď k žalmu

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.

Před evangeliem

Přinášení obětních darů

Neboj se, já budu s tebou

Nechám se nést

Jan Hradil

Dagmar Kubišová

Často já pocit mám, že když jdu, klopýtám.
Mnohdy sám toužím dát světu to,
co nemám sám.
Ale proč málo znám toho,
co by mi pomohl rád?
Ale proč slovo „chci“ polykám,
když se mě ptá,
zda chci jít světem s ním?
Snad jsem ještě mladý, snad bojím se vstát,
prý stačí jen chtít a s ním promlouvat.

[: Pane, Ty mi žehnáš,
do rukou mi vložils klíč,
klíč od lidských srdcí.
Moje srdce voláš,
co v něm nosím skryté, víš,
sám mi žehnej svojí mocí.
Tvá láska se mě dotýká,
ten dotek v sobě cítím,
má mysl stoupá k myšlenkám Tvým.
A pevně sis mě připoutal,
rád padám do Tvých sítí,
povolals mě sladkým hlasem svým,
hlasem svým, hlasem svým… :]

Ref.:

Neboj se, člověče,
životem svým netrap se,
neboť všude, kam tě pošlu, tam půjdeš,
a co ti přikážu, řekneš.
Neboj se, já budu s tebou!
Bridge:

[: Chválím tě, Otče, za ruku ochrannou,
jež vede nás, stále vede nás za tebou. :]
Dík, že mne nenecháš zkouškami projít,
aniž bych nepoznal Tvou vůli.
Ref.

Ref.:

Nechám se nést na křídlech lásky Tvé.
Nechám se nést, ať Ti patří, co je mé.
Nechám se nést,
za Tvým hlasem půjdu rád.
Nechám se nést, dej mi sílu
vždy Tě následovat.
Nechám se nést na křídlech lásky Tvé.
Nechám se nést, ať Ti patří, co je mé.
Nechám se nést, za Tvým hlasem půjdu rád.
Nechám se nést,
dej mi sílu vždy Tě následovat.
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Ke sv. přijímání
Oceány
Adorare (český text)

R: Amen. Amen. Amen.

Amen. Amen. Amen.
B: Jeho přízeň ať nás chrání,

ať v nás šíří požehnání.
Naše blízké v jejich pláči,
ve zlých chvílích ať je chrání.
Jeho láska ať se sklání
k národům s požehnáním,
po tisíce pokolení
ať je s námi, ať je s námi!

1. Voláš jménem: „Vyjdi v bouři,

po vlnách, když nevidíš.“
A já nacházím Tě v hloubi,
v mořích vím, kde najdu skrýš.
R: Zavolám Tě jménem Tvým.

Moře může stoupat,
já už se nebojím.
Spočinu v Tvém objetí,
já jsem Tvým a Ty jsi mým.
2. Tvoje milost přetékává,

ruka Tvá je můj štít.
Když se strachem budu bloudit,
vím, kde smím se uchýlit.

Po sv. přijímání
Te Deum
kancionál 982A

1. Bože, chválíme tebe, /

Pane, moc tvou velebíme, /
kterou zná zem i nebe, /
všem tvým skutkům se divíme; /
když se vše v světě mění, /
ty sám jsi bez proměny.

B: Kroky mé mi hlídáš,

když Ti věřím ze všech sil,
po hladině kráčet smím,
když Tě uslyším.
Vezmi mě do hlubin,
dál, než se kdy odvážím,
tam, kde budu silnějším,
kde spásu uvidím.

Áronské požehnání
SINAJ Klobucké chvály (český text)

1. Ať Pán žehná nám, chrání nás
a rozzáří nad námi svoji tvář.
Je laskavý, shlédl k nám
a dal nám mír.

2. Vše, co jen chválit může, /
cherubové, serafové, /
chválí tě velký Bože, /
nebe, země, zástupové, /
ode všech jsi nazýván: /
Svatý, Svatý, Svatý Pán.
3. Svatý Pán Bůh Sabaoth, /
Svatý, jenž řídí národy, /
jenž pomáhá z běd a psot. /
Nebe, zem, povětří, vody /
plné jsou cti, chvály tvé, /
neb vše tvoje dílo je.
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4. Pane, smiluj, smiluj se, /
buď s námi tvé požehnání; /
oč prosíme, staniž se /
podle našeho doufání. /
Kdo v tě doufá samého, /
neopustíš žádného.

3. Nedej bychom zvyku zlého /

okovům se poddali, /
nedej, bychom Syna tvého /
znovu ukřižovali. /
Když nás k hříchu zlý duch svádí, /
chraň nás Matko, žádáme, /
ať se zapřít chceme rádi, /
k tobě, Panno, voláme. /
Maria, ó Matičko, …

Závěr
K nebesům dnes zaleť písní

4. Když nás bída, nouze svírá, /

k nebesům veď pohled náš, /
ať nás sílí pevná víra, /
že nám vždycky pomáháš. /
Vzdaluj od nás žal a tíseň, /
duši naplň nadšením, /
ať ti pějem vděčnou píseň, /
ať se sejdem s Kristem tvým. /
Maria, ó Matičko, …

kancionál 804

1. K nebesům dnes zaleť písní /

tam, kde sídlí Matka tvá. /
Vypověz jí, co tě tísní, /
potěší tě Maria. /
Ještě nikdy neslýcháno, /
že kdo od ní opuštěn; /
pros, i tobě bude dáno, /
budeš jistě potěšen. /
Maria, ó Matičko, /
Krista Pána rodičko, /
ustavičná pomoc tvá /
útěchu nám podává.
2. Jediný Syn tvůj než skonal /

na Golgotě bolestné, /
k tobě, Matko, z kříže volal: /
Hle syn tvůj, hle, dítky tvé! /
Naplň přání Syna svého, /
které vložil v ruku tvou, /
chraň své dítky všeho zlého, /
buď nám Matkou pomocnou. /
Maria, ó Matičko, …
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Duchovní v naší farnosti od roku 1950
Josef Glos, farář, děkan 1934–1965
Josef Drozd, kooperátor 1948–1951
Josef Váňa, kaplan 1954–1961
Jaroslav Zapletal, kaplan 1961–1968
Karel Rybníkář, kooperátor, farář 1966–1980
František Petrů, kaplan 1968–1969
Stanislav Jordán, kaplan 1969–1970
Alois Randa, kaplan 1970–1972
Alois Schuster, kaplan 1972–1973
Josef Servetnický, kaplan 1973–1980
Josef Servetnický, farář 1980–1990
Václav Vrba, farář, děkan 1990–2001
Jerzy Walczak, jáhen 1992–1993
Tadeáš Wojnar, jáhen 1993–1994
Josef Konečný, jáhen 1994–1995
Petr Wnuk, jáhen 1995–1996
Karel Janečka, jáhen 1996–1997
Jan Mach, jáhen 1997–1998
Piotr Wardecki, jáhen, kaplan 1998–2000
Ladislav Švirák, jáhen 1999–2000
Petr Martinka, jáhen 2000–2001
Petr Bulvas, administrátor, farář 2001–2010
Robert Pokrywka, jáhen 2002–2003
Bohumil Svítok, jáhen 2008–2009
Jan Šimoník, jáhen 2009–2010
Jan Mach, farář 2010–2014
Jiří Kupka, farář 2014–2019
Jiří Putala, farář od 2019
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Kněží pocházející z naší farnosti
P. Martin Talaja, vysvěcen 1786 (†)
P. Josef Večerek, vysvěcen 1850 (†)
P. František Borák, vysvěcen 1935 (†)
P. Ludvík Matucha, vysvěcen 1936 (†)
P. Ferdinand Střelec, vysvěcen 1942 (†)
P. Rudolf Remigius Janča OFM, vysvěcen 1944 (†)
P. Miroslav Vašina SDB, vysvěcen tajně v 60. letech (†)
P. Josef Beníček, vysvěcen 1988
P. František Beníček, vysvěcen 1994 (†)
P. Vojtěch Ondráček, vysvěcen 1994
P. Miroslav Horňák, vysvěcen 2005
P. Josef Biernát, vysvěcen 2022

Řádové sestry a bratři s věčnými/slavnými sliby z naší farnosti
Vilém Vakrčka, 19.–20. století (†)
františkánka S. M. Augustina Anna Beníčková, sliby 1957
cisterciačka S. M. Michaela Ludmila Boráková, sliby 1995
cyrilka S. M. Františka Ludmila Kadlčíková, sliby 2001
karmelitka S. M. Anežka Veronika Kandrnálová, sliby 2001
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Kostel sv. Ludmily v Suché Lozi
Po dvou neúspěšných pokusech z let 1946 a 1968 oživla v 90. letech znovu
touha po chrámu Páně v Suché Lozi. Základní kámen posvětil na Velehradě
roku 1990 papež Jan Pavel II. Předsedou kostelního výboru byl zvolen František Vystrčil. Za architektonickým návrhem kostela stojí Tomáš Černoušek
a František Zajíček. Stavba kostela probíhala v letech 1994 až 1999. Podílely
se na ní stavební firmy Navláčil a SOPOS. Nelze ovšem opomenout obrovské úsilí dobrovolníků, kteří na stavbě odpracovali 65 tisíc hodin, a také faráře
Václava Vrby, na němž ležela největší tíha zodpovědnosti.
Na přání farníků je kostel zasvěcen sv. Ludmile. Dne 22. srpna 1999 jej posvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Presbytář kostela zdobí sochy sv. Josefa, Panny Marie a sv. Ludmily se
sv. Václavem od Josefa Dostála. Interiér doplňuje křížová cesta z terakoty od
Markéty Kuxové.
Kostel má vnitřní průměr 20 metrů, maximální výška v lodi je 18 metrů
a výška věže včetně kříže je 39 metrů.
Kéž je náš kostel domem modlitby a místem setkání s naším Pánem i všemi
lidmi dobré vůle.
Zpracováno podle farního webu
www.farnost-banov.cz.

Podporují nás:

RADOST OCHUTNAT

Náš primiciant Josef upřímně děkuje našim farníkům
a všem, kteří se podílejí na zajištění primiční slavnosti a doprovázejí ho.
Historické údaje jsou zpracovány podle webu www.farnost-banov.cz.
Budeme vděční za případné doplnění informací.
kresby: Martina Beníčková
fotografie: Jakub Piše
grafické zpracování: Jana Hajdová (www.incontro.cz)
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