
ZÁVRŠSKÝ FARNÍČEK 

prázdninové číslo - červenec 2017 

Ježíš praví: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte  
a jste obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 11,28) 

Na jiném místě Ježíš doporoučí svým učedníkům, aby se vzdáli-
li a odpočali chvíli po těžké práci. Každý člověk potřebuje od-
počinek a chvíli ticha, aby pak mohl správně plnit své povin-

nosti. Na čas prázdnin a dovolených Vám se srdce žehná 
P. Marek 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Bez volných chvil je člověk neúplný a na části  

rozkouskovaný 
Dovolená: Čas pro volné chvíle, klid a tělesný a duševní odpoči-
nek. Psychika ale přesto mnohdy zůstává ošizena, bez odpočin-
ku. Aby si celý člověk mohl odpočinut, to potřebuje svůj čas. V 
hlavě nelze jednoduše něco přepnout a změnit životní rytmus. 
Dovolenou máme mnohdy přesně naplánovanou měsíce pře-
dem a po konci dovolené se mnozí musí z dovolené zotavovat. 
Umí dnes člověk vůbec odpočívat, skutečně přepnout? 
Dopřeje si dnes člověk okamžiky, kdy se nechá "políbit" volnou 
chvílí? 
Volnou chvílí, která znamená "nemít žádnou práci", což ale není 
nic nedělání, nuda, lenošení... 
Volnou chvílí, znamenající více "přebývání na slunci", než "opa-
lovaní se". 
Volnou chvílí znamenající "něco nemuset". 
Volnou chvílí vychutnávající plynoucí okamžik a uvolnění se... 
Volný čas znamená být volný od toho "něco muset", od výkon-
nosti a něčích požadavků, volný od toho, být neustále ve střehu 
a k dispozici jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku různých 
úkolů, či nadřízeného. 
Je to "přijití k sobě", "přebývání u sebe a se sebou". Je to opak 
rozptýlení a neustálého odvádění pozornosti. 
Je dobré ve volných chvílích na svou duši, která zůstala někde ve 
světě hektiky, povinností a plánování, počkat a "nechat ji k sobě 
přijít". 
Volný čas je jednou cest k sobě samému, do svého nitra... 
Ve zklidnění a uvolnění je člověk otevřen pro zcela nové zkuše-
nosti, vnímá vědoměji své já, své tělo, dech, tlukot srdce, slu-
neční paprsky, ale i blahodárnost stínu. Člověk vidí kolem sebe 
věci, které jinak ve spěchu přehlédne. K tomuto často nepotře-
bujeme ani zrak a sluch, toto vše lze totiž vnímat a pozorovat i 
neúmyslně, bez zacílení... Jednoduše srdcem... 
Teolog Romano Guardini jednou řekl: "Bez volných chvil je člo-
věk neúplný a na části roz-
kouskovaný". Ve volném 
čase můžeme přijít k sobě, 
ke smyslu našeho konání, 
našeho života, můžeme 
přijít ke druhým a v nepo-
sledku k Bohu... Neboť vždy, 
když člověk proniká do 
hloubky svého já, do hloub-
ky věcí, začíná žasnout nad 
sebou, nad celým světem... 
Kdo si umí dopřát volné chvíle a pokouší se hledět srdcem, pro 
toho se otevírá cesta z tohoto světa do světa Božího... 

 

Následovat Ježíše i v odpočinku 
Když Ježíš vybídne apoštoly: Pojďte i vy někam na opuštěné 
místo a trochu si odpočiňte (Mk 6,31), dostávají tak do jisté míry 
nové poslání: nikoli pracovat stále na vinici Páně, ale odpočinout 
si a zotavit se, strávit s ním prázdniny. Mají Ježíše následovat 
nejen v jeho činnosti, ale i v odpočinku. Těmito slovy míří Ježíš i 
na nás. Potřebujeme přestávky na nadechnutí, čas na ticho a 
klid, kdy jsme pouze s ním. Každý den nás povolává k tiché chvil-
ce modlitby, každý týden ke dnu odpočinku, a tu a tam k delší 
době, kdy jsme s ním o samotě. Máme se odpoutat od svého 
každodenního jednání, abychom se dokázali podívat na svůj 
každodenní život s odstupem a novýma očima. 
Následujeme-li Ježíše i do samoty a odpočinku, přenese nás to 
přes všechny kritické životní události.    
                               (W. Stinissen I dnes je den Boží -  rozjímání na celý rok) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. pouť schol na sv. Hostýně 
V sobotu 17.6.  jsme se s malou scholou zúčastnili 3. ročníku 
pouti schol na svatém 
Hostýně. Někteří odváž-
livci šli na pouť pěšky, 
ostatní jeli autobusem. 
Pouť jsme zahájili spo-
lečnou mší, pak násle-
dovala přehlídka jed-
notlivých schol, křížová 
cesta a koncert skupiny 
Adorare. Na konci 
všechny scholy společně 
zazpívaly píseň Madona. Moc jsme si to s dětmi užili a domů 
jsme se vraceli plni zážitků a radosti.                                                        

                                         

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Pěší pouť na sv. Hostýn 
Dne 16. 6. 2017 se uskutečnila pěší pouť na sv. Hostýn. My dvě 
jsme šly letos poprvé. Sešli jsme se ráno u rybníků v Brumově a 
odtud jsme se všichni vydali směrem do Kašavy, kde jsme měli 
domluvené ubytování v tělocvičně. Cestou do Kašavy jsme zpí-
vali písničky, modlili se a vyprávěli si vtipy, u kterých jsme se 
vždy nasmáli. Po klidné noci jsme dál pokračovali v cestě na sv. 
Hostýn. Hned po příchodu na sv. Hostýn nás čekala mše svatá. 
Odpoledne bylo představení schol. Na zakončení této poutě 
jsme měli příjemné představení skupiny Adorare. Pěší pouť se 
nám velmi líbila, byl to super zážitek a příští rok se těšíme zase 
s dobrou náladou a novými přáteli.                              Aďa+Kája 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Srdečně vás zveme na 

FARNÍ DEN, 
který se bude konat 

9. července v 15:00 hodin u kostela. 
Je připraveno bohaté občerstvení, 
soutěže a zábava pro děti i dospěl

http://ikarmel.cz/kniha/I-dnes-je-den-Bozi_10721.html




POUTNÍ MÍSTA  
Prázdniny jsou časem výletů a různých cest za zážitky, odpo-
činkem a poznáváním zajímavých míst. Je to čas relaxace a 
načerpání nových sil. V naší zemi i v nedalekém Slovensku 
najdeme mnoho překrásných a zajímavých poutních míst, kde 
můžeme načerpat mnoho sil v té nejlepší společnosti. 

Zašová 
Zašová je nejznámější valašské 
poutní místo Panny Marie. Obec 
leží v Beskydech východně od 
Valašského Meziříčí a západně od 
Rožnova pod Radhoštěm. 
S počátkem poutí se traduje le-
genda o zachráněném rytíři Pannou Marii v údolí zva-
ném Stračka.  Byl zde umístěn obraz P. Marie a později zřízena 
jeskyňka se sochou P. Marie. S touto legendou je taky spjatá 
úcta k milostnému obrazu z 15. století, který je umístěný na 
hlavním oltáři poutního kostela. Souvislé zprávy o zašovských 
poutích máme až od století 18. Dodnes je Zašová navštěvova-
ným poutním místem a věřící lid z celého Valašska se ve svých 
nesnázích utíká k Panně Marii Zašovské. 

Zlaté Hory (Maria Hilf) 
Poutní místo Panny Marie Pomocné 
(Maria Hilf) se nachází poblíž města Zlaté 
Hory na východním svahu Příčné hory, 
jež je poznamenaná staletou hornickou 
činností, která se nám připomíná takřka 
na každém kroku. Svým pohnutým osu-
dem se liší od jiných poutních míst. Jeho případ ukazuje, že 
navzdory zvrácené ideologii třídní nenávisti, která v této zemi 
vládla více než 40 roků, síla ducha a víry dokázala zvítězit a přes 
snahu totalitní diktatury toto místo vymazat nejen z povrchu 
zemského ale i z myslí věřících, povstalo opět v 90. letech v 
plné kráse a síle z popela. Dnes je Maria Hilf opět významným 
poutním místem, kde se setkávají věřící z celé Evropy. 
„Nedávno jsme navštívili mariánské poutní místo Maria Hilf.  
Kostel zasvěcený Panně Marii Pomocné - Ochránkyni života - 
leží obklopen lesy v krásném a klidném prostředí.  K Panně Ma-
rii Pomocné se utíkaly a utíkají hlavně těhotné ženy, které se 
ocitly v nesnázích. Hned u vchodu do kostela je nástěnka, na 
které visí mnoho fotografií dětí, které se narodily na přímluvu 
patronky tohoto krásného kostelíčka. Dojemným zážitkem pro 
mě byl příchod poutníků - dětí a mladých lidí - z Polska. Byli na 
cestě do Šumperka navštívit mládež, která u nich ve farnosti 
nocovala během světových dnů mládeže v Krakowě. Zastavili se 
zde, aby pozdravili Pannu Marii, zazpívali Jí a vyprosili si požeh-
nání na cestu, která je čekala. I my jsme si s nimi rádi zazpívali. 
Pokud budete mít cestu na Severní Moravu, zastavte se zde u 
Panny Marie Pomocné pozdravit Ji i Jejího Syna a svěřit jim své 
radosti i starosti. Uvidíte, že určitě nebudete odjíždět s prázd-
nou. Odvezete si plnou náruč radosti, pokoje a Božího požehná-
ní nejenom pro sebe, ale i pro své blízké……tak jako my.“        J.      

Spálov 

Spálovské poutní místo 
Panna Maria ve Skále, 
v malebném údolí řeky Odry 
bylo vždy pro věřící místem 
odpočinku, útěchy, proseb 
a modliteb k Panně Marii. 
Věrni slibu našich zbožných předků z doby po třicetileté 

válce se konala vždy k svátku narození Panny Marie, 8. září, 
poutní procesí k Panně Marii ve Skále od spálovského kostela 
svatého Jakuba. Podle pověsti prý vzniklo na základě zázračné-
ho uzdravení vojáka z konce třicetileté války. 

Rajnochovice 
Dávná pověst vypráví, že u dřevě-
ného kostela sv. Anny stávajícího 
v blízkosti nynějšího kostela téže 
světice v Rajnochovicích žil člen 
zrušeného řádu templářů jako 
poustevník (řád byl zrušen v r. 
1311). Poutní místo má staroby-
lou tradici svatoanenské úcty. Nynější barokní chrám titulu Naro-
zení Panny Marie a sv. Anny byl vybudován olomouckým bisku-
pem kardinálem Wolfgangem Schrattenbachem v r. 1716. Chrám 
je architektonickým skvostem. Nemá pro své ojedinělé pojetí v 
širokém okolí obdoby. Pro svou majestátnost bývá nazýván "va-
lašskou katedrálou". 

Skalka u Trenčína 

Poutní místo Skalka se nachází na 
území farnosti Skalka nad Vá-
hom. Historie poutního místa 
Skalka u Trenčína sahá do 11. 
století a spojuje se s životem 
sv. poustevníků Andreje-Svorada 
a Beňadika, kteří na tomto svatém místě nějaký čas žili. Sestává 
ze dvou objektů - poutního kostela Sv. Andreje-Svorada a Beňa-
dika na tzv. Malé Skalce, který je postaven na skále, z níž byl 
sv. Beňadik shozen do Váhu a z tzv. Velké Skalky - pozůstatků 
benediktinského opatství z roku 1224, ve kterém se nachází i 
Beňadiková jeskyně. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, kterých si na 
tomto poutním místě uctíváme, jsou hlavními patrony nitranské 
diecéze. 

Rajecká Lesná 
Rajecká Lesná je známé poutní 
místo asi 26 km jižně od Žiliny. 
Kromě světové rarity - unikátního 
Slovenského betlému - sem ročně 
přicházejí tisíce lidí, aby navštívi-
li kostel Narození Panny Marie s 
milostivou sochou Frivaldské Panny Marie. Poutníky také přita-
huje i kalvárie s křížovou cestou, na konci které se nachá-
zí kostelík Nanebevstoupení Páně. Pod kalvárií prýští léčivý pra-
men. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Jaké zajímavé akce můžete o prázdninách navštívit? 
 4. - 5. 7. Dny lidí dobré vůle a poutní slavnost na Velehradě 
 5. - 9. 7. Katolická charismatická konference Brno 
 15. - 19. 7. Konference Nové svitanie - Skalka u Trenčína, SR 
 3. - 6. 8. Campfest Kráĺova Lehota , SR 
 15. - 20. 8. Celostátní setkání mládeže Olomouc 
 20. 8. mše sv. u kapličky na Brezové 
 24. - 26. 8. Festival United Vsetín 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PRO RODINY 

 
Navštivte během prázdnin  

jakékoliv poutní místo u nás 
nebo na Slovensku. 

 Pomodlete se zde za naši  
farnost a na konci prázdnin 

přineste do kostela  
namalovaný obrázek, 

 fotografii nebo  
pohlednici z této pouti. 

http://www.zasova.net/stracka/stracka-popis
http://www.zasova.net/historie/milostny-obraz
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Narozen%C3%AD_Panny_Marie_(Rajeck%C3%A1_Lesn%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalv%C3%A1rie
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_(Rajeck%C3%A1_Lesn%C3%A1)&action=edit&redlink=1


ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA MĚSÍC ČERVENEC

3. (PO) Za + Annu Bližňákovou a Karla Bližňáka, Ne 268  
4. (ÚT) Za + Marii Lysákovou, + rodiče Pacíkovy a za živou rodinu, NL 162 
5. (ST) 7:30  
  10:00 POUTNÍ MŠE SV. U KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE V NED. LHOTĚ 
6. (ČT) Za + sourozence Jaroslava a Karla, + rodiče a + příbuzné 
7. (PÁ) 7:00 ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE 
  18:30 Za + rodiče Šenkeříkovy, za dva + syny Josefa a Františka s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a 
  ochranu Panny Marie pro celou rodinu, Ná 112 
8.  (SO) 7:00 Za Anežku a Josefa Dorňákovy, za + tatínka, + Aloise Macháče a ochranu Boží pro ž. rodinu, Ne 336 
9.  (NE) 7:30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75ti let života s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie 
  do dalších let a za + manžela, NL 132 
  9:00 a + Aloise Řeháka a duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu Řehákovou, NL 55 
  10:30 ZA FARNÍKY 
10. (PO) Za + Jana Vaňka, dceru Marii a rodiče z obou stran, ochranu a pomoc Panny Marie pro ž. rodinu, Ne 245 
11. (ÚT) Za + rodiče Šumajovy, + rodiče Vaňkovy a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 311 
12. (ST) Za + ALOISII BŮBELOVOU (1. výročí úmrtí), + manžela, syna a vnuka aza Boží požehnání pro ž. rodinu, NL 6 
13. (ČT) 7:00 Za + Aloise Macháče, dvoje + rodiče, sourozence a zetě, za duše v očistci, ochranu a pomoc Boží 
  pro živou rodinu, Ne 137 
14. (PÁ) Za + Josefa Solaře, za rodiče z obou stran, za bratra Karla, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 256 
15. (SO) 7:00 Za + JAROLÍMA NOVÁKA (1. výročí úmrtí), za + dva syny, za nemocnou manželku, s prosbou o  
  ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu Novákovou, Kolínkovou a Slaběňákovou, Ne 201 
16. (NE) 7:30 Na poděkování za dožití 55ti let života, dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie, Boží požehnání 
  pro živou rodinu, Ne 376 
  9:00 Poděkování Pánu Bohu za dožití 50ti let, + rodiče, + švagra, za dar zdraví a Boží požehnání pro  
  živou rodinu, Ne 109 
  10:30 ZA FARNÍKY 
17. (PO) Za + manželku, + zetě, rodiče z obou stran, za duše v očistci a pomoc Boží pro živou rodinu. Ne 254 
18. (ÚT) Poděkování za dožití 80ti let Marie, + manžela, syna, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou  
  rodinu, Ne 222 
19. (ST) Na poděkování Pánu Bohu za dožití 60ti let, s prosbou o pomoc a ochranu Boží a Panny Marie do dalších 
  let pro celou živou rodinu a za + manžela, + sourozence a + rodiče, NL 168 
20. (ČT) Za + manžela FRANTIŠKA (1. výročí úmrtí), + rodiče z obou stran, + sourozence, Boží požehnání pro živou
  rodinu, Ne 38 
21. (PÁ) Za + Jaroslava Surého, vnučku, 3 bratry, švagra, rodiče Suré, + Aloise Vaňka a syna Aloise a ochranu a po-
  moc Boží pro živou rodinu, Ná 152 
22. (SO) 7:00 Za + Aloise Kolínka, dvoje rodiče, + příbuzné a na poděkování za dožití 50 let, s prosbou o dar  
  zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie, Ne 67 
23. (NE) 7:30 Za + Jaroslava Novosáda, dceru Irenku a rodiče a dar zdraví a Boží požehnání pro celou rod., Ná 136 
  9:00 Za + Josefa Naňáka, ostatní + členy rodiny, Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 169 
  10:30 ZA FARNÍKY 
24. (PO) Za + rodiče Josefa a Kristýnu Naňákovy, + syna Josefa, + dceru Jiřinu a jejího manžela Jana a za + z rodiny 
  Ovesné, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu Naňákovou, Ná 31 
25. (ÚT) Za rodiče Králíkovy a dceru a za živou rodinu, Ná 26 
26. (ST) Za + rodiče Novákovy, syna Jarolíma, příbuzné, za duše v očistci, za dar zdraví duše i těla a ochranu Panny 
  Marie pro živou rodinu, Ne 181 
27. (ČT) Za + sourozence Františka, Jana a Josefa Šánkovy a za duše v očistci, Ná 162 
28. (PÁ) Za + Jaromíra Řeháka, jeho + otce, za rodiče Surých, ochranu a dar zdraví pro živou rodinu, Ne 9 
29. (SO) 7:00 Za + ANNU ŘEHÁKOVOU (1. výročí úmrtí), ostatní + příbuzné, s prosbou o ochranu a pomoc Boží 
  pro živou rodinu, Ne 78 
30. (NE) 7:30 Za + Františka Holbu, syna Františka a Josefa a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
  Holbovou, Ne 84 
  9:00 Za + rodiče Fojtíkovy a Bůbelovy, jejich + děti Anežku a Josefa, + zetě a snachu, + vnuka Marka a 
  živou rodinu z obou stran, pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 176 
  10:30 ZA FARNÍKY 
31. (PO) Na poděkování za dožití 65ti let, za + rodinu Novákovou a Šuráňovou, Ne 14 
 


