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Svědectví z pouti do Medjugorje 
Naše pouť 
V neděli 18. 6. 2017 v 18:00 hod. 
jsme jeli na pouť do Medjugorje. 
Dlouhá noční cesta, na kterou 
jsme si vyprošovali Boží pomoc a 
ochranu, nám uběhla v pohodě. 
V pondělí dopoledne jsme navští-
vili VEPRIC – chorvatské Lurdy, 
kde jsme měli mši svatou. Odtam-
tud jsme šli pěšky k moři. Celkový 
pohled na tamní přírodu je jiný. 
Velké vysoké hory ze skal a pohled a moře je úžasný. V moři jsme 
se vykoupali, pak byl příjezd do Medjugorje a ubytování. Každý 
večer jsme byli přítomní na mezinárodní mši svaté. Na různých 
místech jsme měli i svoje mše svaté s otcem Markem. Mezinárod-
ní mše svaté, adorace a modlitby jsou nemalý zážitek. Navštívili 
jsme místo zjevení Panny Marie - PODBRDO, komunitu CENACOLO 
- svědectví chlapců o jejich životě, výstup na horu KRIZEVAC. To je 
křížová cesta, neschůdná, náročná, kamenitá a dlouhá, která se 
podobá našim životním cestám. Byli jsme v MOSTARU, ve městě, 
kde jsou viditelné stopy války. Provázelo nás velké horko, a tak 
jsme mohli různým způsobem přinášet oběti, které k pouti patří. 
Děkujeme Panně Marii za její ochranu, za velké posílení ve víře a 
také za pozvání na tato vzácná místa. Velký dík patří také našemu 
otci Markovi, za všechny starosti každého dne, za duchovní sílu a 
za všechno, co nám poskytl a čím nás obohatil.    

Medjugorje 
Na tomto místě si člověk 
více uvědomoval pří-
tomnost a lásku naší ne-
beské Matky, která chce 
přivést své děti svými 
poselstvími ke svému 
Synu, aby byli šťastni ne-
jen na tomto světě, jako 
poutníci putující do za-
slíbené země, ale i na věčnosti. Zde je místo prodchnuté modlit-
bou, láskou, svorností a pokojem, který i v nejtěžších životních si-
tuacích zůstává hluboko v srdci a přináší radost a naději Božích 
dětí a Božího království.                                                      Poutnice 

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

Velehrad - Dny dobré vůle 2017 
Poprvé jsme se letos zúčastnili Dnů dobré vůle na Velehradě. Při-
jeli jsme s rodinou už dopoledne 4. 7. a ve stanovém městečku 
jsme spolu s dalšími poutníky postavili stany, abychom se dál 
mohli plně nechat vtáhnout do úžasné atmosféry, která na tomto 
místě panovala. Na prostranství kolem baziliky, vzácného místa, 
tu byl po celý den připravený program pro všechny věkové skupi-
ny.  O krásné ceny tu soutěžily celé rodiny, probíhaly tu výstavy a 
prezentace ve Stojanově gymnáziu, někteří se zapojili do ručního 
přepisování Bible, atd. Na několika pódiích probíhaly současně 
různé programy:   

 divadlo Víti Marčíka (tady člověk žasne nad úžasným talentem, 

kterým byl tento herec obdarovaný, a moudrostí, kterou s vti-

pem, ale důrazně vkládá do představení) 

 program pro vozíčkáře 

 koncerty pro mladé 

 program pro malé děti s Michalem Nesvatbou 

 fotbalové aktivity, které svou účastí obohatil Antonín Panenka  

a mnoho dalšího. 

Samozřejmě večerní koncert Dnů dobré vůle u baziliky byl krás-

ným a nevšedním zážitkem. I přes únavu z celého dne měli jsme 

ještě možnost zúčastnit se ve 23:00 hod mše svaté v bazilice, kde 

jsme byli zaskočeni, příjemně zaskočeni, účastí. Bazilika byla obsa-

zena do posledního místa.  

Celou pouť jsme zakončili ve středu 5. 7. na Slavnost svatých Cyri-

la a Metoděje mší svatou před bazilikou, za účasti snad všech čes-

kých a moravských biskupů.  

Zůstaly nám krásné vzpomínky na tyto dva dny strávené na neda-

lekém poutním místě. Vidět takové množství lidí, kteří pomáhají 

druhým, tisíce mladých rodin s malými dětmi, mladých, starších i 

handicapovaných, řadu známých osobností, politiků, kněží, bisku-

pů a to vše na jednom místě. Všichni se sešli, aby spolu prožili pří-

jemné chvíle, aby pomohli a podpořili dobré věci, pro konkrétní 

lidi a projekty. 

Dá-li Bůh, přidejte se a nenechte si příští rok Dnů dobré vůle 2018 

ujít. Stojí to za to! 

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

Postřehy z farního dne 
V neděli 9. července se v naší far-
nosti konal 2. farní den. Sešli jsme 
se za velmi pěkného počasí stejně 
jako vloni v prostorách kolem kos-
tela. Dospělí mohli ochutnat dob-
roty z farní kuchyně, výborný gu-
láš, sladkosti od šikovných žen 
z farnosti, mohli si popovídat, ale i zazpívat, protože muzikanti 
vzali s sebou své hudební nástroje. I o děti bylo postaráno - mohly 
si zasoutěžit, zahrát různé hry, fotbal, kuželky, jezdit na kolech, 
skládat puzzle, vyzkoušet chůzi na chůdách,… 
Je moc dobře, že se nás sešlo tolik, dokonce víc než vloni. Je to 

odměna pro všechny, 
kteří se na přípra-
vách farního dne 
podíleli. Dík za jejich 
čas a úsilí. Velký dík 
patří také otci Mar-
kovi a ten největší 
dík našemu Pánu za 
to, že nám požehnal 
pěkným počasím a 
tato krásná akce se 

mohla uskutečnit. A dá-li Bůh, za rok se opět sejdeme. 



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

15. srpna slavíme 
slavnost Nanebe-

vzetí Panny Marie. 
Zkus si vzpome-

nout na všechno, 
co víš o životě 

Panny Marie. Pro-
hlédni si obrázky a 

očísluj je podle 
toho, jak šly jed-

notlivé události za 
sebou. 

 
 

 
 

Když se modlíme, 
často Pána Ježíše o 

něco prosíme. Někdy 
jsou naše přání ro-
zumná a Pán Ježíš 

nám určitě pomůže, 
někdy ale jsme jako 

malé dítě, které prosí 
maminku o nůž. Ten 

mu určitě nedá, aby si 
neublížilo. Poznáš,  

které z věcí maminka 
miminku dá a které 

ne?



POUTNÍ MÍSTA  
Už jste letos navštívili nějaké poutní místo u nás? Pokud stále 

ještě nevíte, kam se zajet „občerstvit“, přinášíme pár tipů. 
Křtiny u Brna 
Farní kostel Jména Panny Marie 
je současně hlavním poutním 
chrámem. V jeho středu je mo-
numentální oltář s kamennou 
sochou Panny Marie. Lidé k ní 
putují již od začátku 13. století. 
Celý poutní areál je tvořen 
chrámem, ambity a kaplí sv. Anny. Tento komplex spolu s farními 
budovami a zámkem se nachází uprostřed malé vesnice Křtiny, 
která leží cca 20km severovýchodně od Brna. Tato oblast bývá 
také nazývána Branou do Moravského krasu, který se rozprostírá 
severně odtud. 

Jablonné v Podještědí 
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy se 
začala budovat s příchodem dominiká-
nů do kraje před rokem 1250. Stavbu 
postihovaly různé komplikace ale také 
mnoho darů a vstřícnosti okolí. Zdislava 
z Lemberka (původem z Křižanova) byla 
česká šlechtična, manželka pana Havla 
z Lemberka a matka čtyř dětí. Proslula 
dobročinností vůči chudým a uzdravující službou u nemocných. 
Kromě pomoci nemocným se sv. Zdislava se svým manželem za-
sloužili o celkové kulturní a mravní povznesení kraje.  

Koclířov 
Poutní kostel sv. Alfonse a Panny 
Marie Fatimské je spojen s budovou 
bývalého kláštera. Kostel je zasvěcen 
sv. Alfonsi, zakladateli řádu redem-
ptoristů a velkému mariánskému 
ctiteli. Již od svého vysvěcení byla 
další patronkou kostela Panna Maria, 
při znovuvysvěcení celého komplexu 

a kostela a předání do užívání a správy Fatim-
skému apoštolátu v ČR Mons. Karel Otčenášek 
připojil k Panně Marii přídomek Fatimská. 
V tomto roce, kdy si připomínáme 100. výročí 
zjevení Panny Marie ve Fatimě, je pořádáno 
v tomto poutním reálu mnoho pravidelných 

akcí. Je zde možnost strávit rodinnou dovolenou, nachází se zde i 
farní cukrárna, restaurace Fatima, konferenční prostory. 

Králíky 
Mariánské poutní místo Hora 
Matky Boží se nachází nad měs-
tem Králíky nedaleko státní hra-
nice s Polskem, pod Kralickým 
Sněžníkem. Nad městem na hoře 
o výšce 760 m n. m., která se 
dříve nazývala „Lysá Hora“, krá-
lický rodák Tobias Jan Becker, svatovítský kanovník, a později 
královéhradecký biskup, založil monumentální poutní komplex. 
Založení tohoto místa bylo splněním slibu, který složil, když byl 
ještě malým chlapcem. V době třicetileté války přicházely na horu 
děti z Králík a okolí, tvořily procesí, modlily se a zpívaly mariánské 
písně. Poutní komplex se začal stavět roku 1696, ale podle někte-
rých svědectví již zde dříve stávala svatyně. Lidé na stavbě praco-
vali velmi obětavě, nosili cihly a kameny a všechny práce vykoná-
vali ručně, bez nároku na peněžní odměnu. Za čtyři roky 21. 8. 
1700 byl kostel posvěcen a na hlavním oltáři umístěn Milostný 
obraz Panny Marie Sněžné. Od té doby se hora začala nazývat 
„Hora Matky Boží“. 

Žďár nad Sázavou 
Poutní kostel sv. Jana Nepomucké-
ho se tyčí na kopci nedaleko Žďár-
ského kláštera. Kostel je vystavěný 
na půdorysu ve tvaru pěticípé 
hvězdy. Tato skutečnost má vychá-
zet z legendy, ve které se praví, že se v místě, kde Jan Nepomucký 
utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Tento symbol se pak objevu-
je opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti 
vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. To je vyjádře-
ním legendy, podle které světec zaplatil svým životem za to, že 
neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie. Dominantou kopu-
le kostela je velký červený jazyk, atribut sv. Jana Nepomuckého, 
obklopený kruhem plamenů, z něhož prosvítají paprsky. 
Nedaleko, v areálu Žďárského kláštera se nachází kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. V současnosti je kostel centrem 
života farnosti i cílem poutníků. Brněnský biskup Mons. Vojtěch 
Cikrle sem každoročně zve rodiny na Diecézní 
pouť. Koná se zde i celá řada dalších duchov-
ních, kulturních a společenských událostí. V roce 
2009 udělil Svatý stolec kostelu titul bazilika 
minor. Stal se tak v pořadí patnáctou bazilikou v 
České republice. Turisté i poutníci zde hledají a 
nacházejí krásu umění a architektury i duchovní 
občerstvení a inspiraci. 

Turzovka-Korňa Živčáková 
Hora Živčáková vysoká 787,7 metrů 
nad mořem se nachází v blízkosti 
města Turzovka, ale patří pod obec 
Korňa. Je součástí Turzovské vrcho-
viny. Stala se poutním místem pro 
četné zjevení Panny Marie již v polo-
vině minulého století. Významné místo pro křesťany je ročně 
navštěvované několika desítkami tisíců návštěvníků. Všechno to 
začalo 1. června 1958, když se Matouši Lasútovi zjevila Panna 
Marie. 7. a 21. července a 14. srpna 1958 se zjevení opakovaly. 
První pouť uspořádala místní církev už v témže roce 8. září. V 
prosinci 1958 měl Juraj Kavalek z Turzovky zjevení Panny Marie, 
která ho požádala, aby kopal, a najde pramen. Po naléhání oprav-
du kopat začne a pramen najde. Postupem let se Panna Maria 
zjevila i dalším lidem. V roce 1965 vidělo zjevení božského srdce 
téměř 12 tisíc lidí, kteří se na pouti sešli. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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. 

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

Jaké zajímavé akce můžete v srpnu navštívit? 
 3. - 6. 8. CampfestKráĺovaLehota , SR 
 15. - 20. 8. Celostátní setkání mládeže Olomouc 
 20.8. Pouť a dožínky v naší farnosti 
 20. 8. Mše sv. u kapličky na Brezové 
 24. - 26. 8. Festival United Vsetín 
 26. 8. Arcidiecézní pouť rodin (Den s Rodinným životem) na 

Svatém Hostýně 

http://www.orik.cz/


ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA MĚSÍC SRPEN 
1. 8. (ÚT) Za + Josefa Naňáka (40 let od úmrtí), + dceru Františka (15 let od úmrtí), ostatní + z rodiny a za duše v  
  očistci, Ná 8 
2. 8. (ST) Za + Josefa Bůbelu, + rodiče a Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 183 
3. 8. (ČT) Za + rodinu Kolínkovou, Turečkovou, + syna a švagra Josefa a za celou živou rodinu, Ne 286 
4. 8. (PÁ) 7:00 ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE 
  18:30  Za + Josefa a Annu Macháčovy a Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 128 
5. 8. (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života a + rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro  
  celou živou rodinu Novákovou, Ne 56 
6. 8. (NE) 7:30 Za + rodiče Vaňkovy, + zetě, za + rodiče Filípkovy, + syny a Boží požehnání pro celou ž.r., NL 18 
  9:00 Za + Josefa Miklase, + rodiče Miklasovy a Fojtíkovy, ochranu a pomoc Boží pro ž.rodiny, Ne 332 
  10:30 ZA FARNÍKY 
7. 8. (PO) Za + rodiče Bůbelovy a Vaculíkovy, jejich 5 synů, 2 zetě, snachu a duše v očistci, pomoc a ochranu Boží  
  pro celou živou rodinu, Ne 353 
8. 8. (ÚT) Za + Kristýnu Kolínkovou, manžela, syna Josefa, prarodiče Kolínkovy a živou rodinu, Ne 51 
9. 8. (ST) Za + rodiče Řehákovy a Strýčkovy, prarodiče Dořákovy a na poděkování za 30 let manželství a za živou 
  rodinu, Ná 107 
10. 8. (ČT) Za + Aloise Novosáda, rodiče z obou stran, sestru Annu, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro  
  celou živou rodinu, Ná 13 
11. 8. (PÁ) Za + Františka Šuráně (1. výročí úmrtí), jeho + rodiče, sestru, bratra a švagra, Ne 246 
12. 8. (SO) 7:00 Za + Karla Surého, jeho + rodiče a švagra, za + rodiče Poláchovy a děti a Boží požehnání pro celou 
  živou rodinu, Ne 31 
13. 8. (NE) 7:30 Za + rodiče Vaňkovy, + rodiče z obou stran, + příbuzné, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro  
  celou živou rodinu, NL 97 
  9:00 Za + Karla Miklase, + rodiče a jejich syny, Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 374 
  10:30 ZA FARNÍKY 
14. 8. (PO) Za + rodiče Řehákovy, + syna, zetě, vnuka, za duše v očistci, s prosbou o ochranu panny Marie pro celou 
  živou rodinu, Ná 48 
15. 8. (ÚT) 7:00 ZA FARNÍKY 
  18:30 Za + rodiče Novákovy a Miklasovy, jejich + děti a duše v očistci, Ne 153 
16. 8. (ST) Za + Aloise Fojtíka, + rodiče z obou stran, + bratra, + švagry a švagrové, za ž.rodinu Fojtíkovou, Ne 102 
17. 8. (ČT) Za + Jana Šenkeříka (5. výročí úmrtí), manželku Ludmilu, za dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou  
  rodinu, Ná 16 
18. 8. (PÁ) Za + Josefu Slaběňákovou, švagra Karla, rodiče z obou stran, bratra, sestry, švagry, duše v očistci, pomoc 
  a ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 156 
19. 8. (SO) 7:00 Za + rodiče a rodinu z obou stran a duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu, Ne 33 
20. 8. (NE) 7:30 Za + Ludmilu Mišovou, rodiče z obou stran a sourozence a Boží požehnání pro celou ž.r., Ne 241 
  10:00 ZA FARNÍKY 
21. 8. (PO) Za + Františka Holbu, + syna, dvoje + rodiče, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro ž.r., Ne 234 
22. 8. (ÚT) Za + Františku Miklasovou, + manžela, + 3 syny a prarodiče, pomoc a ochranu Boží pro celou ž.r., Ne 41 
23. 8. (ST) Za + Aloise Kolínka, + syna, + rodiče Markovy, + syna Josefa, ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 185 
24. 8. (ČT) Za + Pavla Naňáka (2. výročí úmrtí), jeho otce, + rodiče Naňákovy a Hořákovy a za živou rodinu, Ná 
25. 8. (PÁ) Za + Aloise Zimka, + rodiče z obou stran, za + Františku a Jana Fojtíkovy, ostatní příbuzné a poděkování  
  Pánu Bohu za 85 let života, za zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu, Ne 231 
26. 8. (SO) 7:00 Za + Anežku Fojtíkovou (1. výročí úmrtí), za + syna Františka (20. výročí úmrtí), Boží ochranu  
  pro celou živou rodinu, NL 139 
27. 8. (NE) 7:30 Za + rodiče, sourozence, švagry, prarodiče, kmotry a ostatní + příbuzné z rodiny Nesázalovy,  
  Fojtíkovy a Kovaříkovy, za duše v očistci a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 293 
  9:00 Za živé a + spolužáky z ročníku 1947 
  10:30 ZA FARNÍKY 
28. 8. (PO) Za + Josefa Nevrlku (1. výročí úmrtí), za + rodiče a sestru Marii a poděkování za živou rodinu, NL 42 
29. 8. (ÚT) Za + Anežku a Jana Miklasovy, za + Emilii a Antonína Ungermannovy a celou rodinu, Ne 325 
30. 8. (ST) Za + rodiče Macháčovy a Miklasovy, jejich + děti a vnuky a ochranu a pomoc Boží pro celou ž.r., Ne 308 
31. 8. (ČT) Za + rodiče Fojtíkovy, Poláchovy, 3 + bratry, + švagrovou Aloisii a 2 + švagry a Boží požehnání pro celou  
  živou rodinu, Ná 38 
 
 


