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Škola není přípravou na život...škola je součástí života! 
Jednou jsem v první školní den pozoroval, jak nějaká maminka 
táhla za aktovku na zádech své brečící dítě do první třídy základní 
školy. Tehdy jsem si pomyslel: chudák dítě - ani netuší, kolik roků 
školy má před sebou. Jsou jistě i jiné děti, které se do školy těší, 
některé jen do první třídy, jiné i do dalších…  
Později jsem poznal, že něco podobného prožívají i učitelky a učite-
lé (někdy o týden dříve), někteří se také do školy těší… Jedno však 
mají společné: pro těšící i netěšící se - pro pedagogy i žáky - bude 
škola zabírat velkou část dne. A pro všechny zúčastněné to NEbude 
jen příprava na něco: pro žáky na život a pro vyučující na dovole-
nou. Škola není jen přípravou na život, škola je součástí života! A 
bylo by nepochopením životního poslání, kdyby to přijímali jinak. 
Každý z nás, kdo má cestu do první třídy za sebou, se může pous-
mát nad naivitou onoho dětského vzdoru. Ale přesto se mnohdy 
chováme podobně. Odmítáme přijmout realitu, že škola je součástí 
života - místem, kde se máme rozvíjet a realizovat, v pravém slova 
smyslu žít, a to i svůj křesťanský život, svou víru. Děti i dospělí se 
někdy vzdorovitě vzpírají přijmout tuto Boží výzvu: Čím školu napl-
níš? Dobrem? Bude to jen čas čekání na prázdniny či dovolenou? 
Nebo příležitost žít s Bohem? Vydávat o Bohu svědectví - třeba i 
tím, že přemáháme svoji nechuť či nesympatii? 
Začíná školní rok. Všem, kterým to přináší do života nějakou změ-
nu, přeji, aby ji nepřijímali otrocky, ale jako lidé svobodní v Kristu.  
I v této události je totiž s námi Pán! I nyní nás posiluje, abychom 
evangelium - radostnou zvěst ohlašovali tomuto světu: třeba i 
tehdy, když sami objevujeme tajemství přírody, zákonitosti stvoře-
ní i krásu a harmonii - a v tom všem i Boha, nebo tehdy, když k 
tomu přivádíme druhé. Buďme křesťany - vždy a všude. I na začát-
ku školního roku!                                                    P. Dr. Vojtěch Eliáš  

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

Tři mariánské svátky v září    
V první polovině září si církev připomíná 
tři svátky, které jsou spojeny s Pannou 
Marií: 8. 9. slavíme její narození, 12. 9. je 
památka Jména Panny Marie a 15. 9. jde 
o památku Panny Marie Bolestné. 
Během roku si připomínáme výročí někte-
rých křesťanů, kteří zvlášť vynikajícím 
způsobem uskutečňovali a šířili kolem 
sebe dobro. Jsou to svátky svatých, nej-
různějších lidí z dob dávných i současných, např. blahoslavená 
Matka Tereza z Kalkaty. Mezi všemi svatými vyniká Panna Maria, 
Matka Ježíše Krista, proto se během roku slaví více mariánských 
svátků. Vypovídají o její jedinečné účasti na životě a díle jejího 
Syna. V září jsou to tedy tři svátky. 
8. září – svátek Narození Panny Marie 
Přestože není v evangeliu uveden den narození, je Narození Panny 
Marie jedním z nejstarších mariánských svátků slaveným odedávna 
8. září. V ten den byl také posvěcen chrám na místě, na kterém se 
dle tradice narodila Panna Maria; byl zasvěcen též sv. Anně, její 
matce. 
12. září – památka Jména Panny Marie 
Jméno Panny Marie nosí mnoho dívek a žen v každé době, je neu-
stále moderní. Toto jméno zaznívá stále v jazycích všech národů, v 
krásných lidových písních i ve vrcholných skladbách nejvýznamněj-

ších hudebních skladatelů. Na mnoha místech se v tento den slaví 
poutní slavnost. 
15. září – památka Panny Marie Bolestné 
Boží Matka stála vedle kříže, na kterém byl ukřižován její Syn. Byla 
to pro ni obrovská bolest. Tajemné Simeonovo proroctví, které jí 
bylo řečeno 40 dní po narození Ježíšově, to vyjadřuje slovy: "Tvou 
vlastní duši pronikne meč." (Lk 2, 35) Tato událost je schopna hlu-
boce oslovit každého, kdo se nad ní zamyslí. Inspirovala nesčetné 
umělce – výtvarníky, básníky, spisovatele, hudební skladatele.  
Výtvarní umělci zobrazují Pannu Marii stojící vedle kříže nebo držící 
po Ježíšově smrti v rukou jeho tělo. Tak ji znázorňuje také svě-
toznámá socha, Michelangelova Pieta, umístěná v chrámu sv. Petra 
ve Vatikánu. Tu vytvořil Michelangelo jako mladý umělec. 
Stejný motiv, i když jinak ztvárněný, má po mnoha desetiletích i 
jeho poslední dílo, v jehož dokončení mu zabránila smrt. Báseň 
začínající slovy "Stabat Mater" byla během dlouhé řady staletí 
zhudebněna mnoha skladateli. Mezi nimi vyniká jedno z vrcholných 
děl Antonína Dvořáka, právě jeho světoznámé oratorium "Stabat 
Mater". Pohled na ukřižovaného Ježíše a Matku Bolestnou stojící 
vedle kříže byl vždy a je stále velkou útěchou, posilou a pomocí pro 
ty, kdo těžce trpí. 
Mateřská láska Panny Marie objímá všechny lidi. Tisícileté a stále 
nové zkušenosti jsou vyjádřeny mnoha takovými tituly Panny Ma-
rie jako např. "Uzdravení nemocných", "Těšitelka zarmoucených", 
"Naděje naše", "Matka ustavičné pomoci", "Útočiště hříšníků", 
"Matka milosrdenství", "Brána nebeská" a jinými krásnými slovy 
vděčnosti a lásky. Svědectvím toho je i množství poutních míst 
proslavených i zázraky. 
Papež Benedikt XVI. s pohledem na Pannu Marii stojící u kříže, 
napsal: "K její mateřské dobrotivosti, stejně jako k její panenské 
čistotě a kráse, se utíkají lidé všech dob a ze všech částí světa ve 
svých potřebách a nadějích, ve svých radostech i ve svém utrpení, 
ve své osamocenosti, stejně jako ve vzájemném sdílení. Lidé vždy 
zakoušeli obdarování její dobroty, zakoušeli nevyčerpatelnou lás-
ku, kterou právě ona rozdává z hlubin svého srdce. Svědectví 
vděčnosti, které se jí projevuje na všech světadílech a ve všech 
kulturách, představuje uznání oné čisté lásky. Maria, Panna i Mat-
ka, nám ukazuje, co je láska a kde se nachází její původ a její stále 
se obnovující síla."                                (Encyklika Bůh je láska, odst. 42) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pouť na Sv. Hostýn 
Už tradičné jsme se při příležitosti 
svátku Nanebevzetí Panny Marie 
vydali na pouť na Sv. Hostýn. Asi 
100 našich farníků s o. Markem si 
na tomto místě vyprošovalo na 
přímluvu P. Marie požehnání a 
potřebné milosti pro celé rodiny a 
blízké. Celý čas strávený na tomto poutním místě byl využitý pro 
načerpání nových sil ať už při společné křížové cestě nebo při mši 
svaté, kterou pro nás a pro mnohé jiné poutníky sloužil náš otec 
Marek. Každý měl dost času na osobní modlitbu, meditaci, sv. 
zpověď, procházku a jiné. Na Sv. Hostýn přijede denně mnoho 
poutníků nebo turistů a jistě většina si tu najde čas na zklidnění, na 
modlitbu, na chvíli zapomene na každodenní starosti a povinnosti a 
prostě jen tak prožije ten čas s Bohem. Díky za tento den.



Pán Ježíš řekl Petrovi, že mu dá klíče od nebeského 
království. Spoj každý klíč s jeho stínem. Který stín 

nepatří k žádnému z klíčů?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Někdy se nám zdá, že je něco malé a neužitečné, a zapo-

mínáme, že velké věci vznikají právě díky takovýmto 
drobnostem. Na obrázku je několik zdánlivých drobností 
jako třeba kvítek, nota, klubko vlny, prkno, nit, jahoda, 
písmenka, pírko, zrnko obilí, šroubek a cihla. Mezi nimi 

jsou také velké věci, které bychom bez těch malých nikdy 
neměli. Spoj každou z malých věcí s tou velkou, která by 

bez ní nemohla vzniknout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 Anička je trochu roztržitá a kdoví, kam si dala nedojezené 
jídlo. Jak si přečetla evangelium o nasycení zástupů, hned 
ho začala hledat. Poradíš jí, kde všude je v jejím pokoji 
něco k jídlu? 



V tomto roce si připomínáme 
100. výročí zjevení Panny Ma-
rie ve Fatimě. Co se vlastně 
v této malé vesničce odehrálo? 
Fatima je malá horská obec s 
drobnými rozptýlenými osa-
dami a usedlostmi ležící asi 100 
km na sever od Lisabonu v Portugalsku. V roce 1917, nedlouho 
před koncem první světové války, se zde zjevila Panna Maria třem 
malým dětem - desetileté Lucii Santosové, jejímu devítiletému 
bratranci Františku Martovi a jeho sedmileté sestře Hyacintě. 
Zjevení ve Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla. Po 
této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 
13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus šesti zjevení 
byl ukončen slunečním zázrakem.  
Tři pasáčci  
František, Hyacinta a Lucie se narodili v malé vesnici Aljustrel, 
ležící poblíž Fatimy, vzdálené 2 km od Cova da Iria. Pocházeli z 
obyčejných rodin žijících na poklidné 
venkovské samotě. Neuměli číst ani 
psát a nevěděli téměř nic o tom, co 
se odehrávalo mimo jejich nejbližší 
okolí, pohoří Serra d'Aire. Rodiče je 
vychovávali v křesťanském duchu a 
děti se od nich naučily žít s vírou a 
být věrné modlitbě. K zabezpečení 
rodiny přispívali voděním malého 
stáda na pastvu a nikdy by nezapo-
mněli na to, že jim rodiče radili, aby 
se modlili růženec; ale byly to jen 
děti a také si chtěly hrát. Vymysleli si 
tedy zkrácenou verzi modlitby růžence, která spočívala v pouhých 
dvou invokacích: "Zdrávas Maria. Svatá Maria." 
Vyprávění o zjevení anděla  
Vyprávěním o zjevení anděla a následně Panny Marie se necháme 
provést sestrou Lucií, jednou z hlavních postav příběhu, která 
ve svých pamětech poodkrývá roušku tajemství tohoto zvláštního 
Božího zásahu.  
První zjevení anděla  
První zjevení anděla se odehrálo na jaře 1916 v jeskyni Loca do 
Cabeço. Stoupali jsme s dobytkem na kopec a hledali, kam 
se uchýlit. Když jsme snědli obložené chleby a odrecitovali mod-
litby, zahlédli jsme v jisté vzdálenosti nad vrcholky stromů smě-
rem na východ světlo bělejší než 
sníh. Dala se v něm rozeznat 
postava mladíka, průhledná a 
zářivější než sklo, když skrz něj 
procházejí sluneční paprsky. Když 
jsme přistoupili o trochu blíž, daly 
se rozeznat jeho rysy. Stáli jsme 
tam překvapení a ohromeni. 
Došel až k nám a řekl: „Nebojte se! Jsem anděl míru. Pomodlete 
se se mnou." Poklekl a sklonil hlavu až k zemi. Napodobili jsme ho, 
puzeni nadpřirozenou silou, a opakovali jsme slova, která jsme 
ho slyšeli říkat: „Můj, Bože! Věřím v tebe, klaním se ti, doufám v 
tebe a miluji tě. Prosím tě o odpuštění pro ty, kdo v tebe nevěří, 
neklaní se ti, nedoufají v tebe a nemilují tě." Poté, co ta slova 
třikrát zopakoval, vstal a řekl: „Takto se modlete. Ježíšovo i Marii-
no srdce pozorně naslouchají hlasu vašich proseb." A zmizel...   
Druhé zjevení anděla  
Stalo se to uprostřed léta. Kolem poledne jsme zaháněli stáda ovcí 
domů, s tím že odpoledne jsme se pro ně měli zase vrátit. Stáli 
jsme ve stínu stromů obklopujících studnu, která patřila k domu 
Arnierových. Najednou jsme vedle sebe uviděli stejného andě-
la. „Copak děláte? Modlete se, hodně se modlete!  
Ježíšovo srdce i Mariino pro vás mají plán milosrdenství. Neustále 

přinášejte Nejvyššímu modlitby a oběti."  
„Jak se máme obětovat?" zeptala jsem se. Všemi způsoby, jakými 
můžete, nabízejte Bohu oběti na smír za hříchy, kterými je urážen, 
a jako prosbu za obrácení hříšníků. Tak vyprosíte mír své vlasti. Já 
jsem její anděl strážný, anděl Portugalska. A zvláště přijímejte a 
pokorně snášejte utrpení, které vám Pán může poslat." Andělova 
slova se nám hluboce vepsala do duše jako světlo, které nám 
dávalo porozumět tomu, kdo je Bůh, jak nás miluje a jak si pře-
je být milován. 
Třetí zjevení anděla  
V říjnu nebo koncem září jsme šli z Pregueiry do jeskyně Loca do 
Cabeço - kopec jsme obcházeli ze strany směrem k Aljustrel a 
Casa Velha. Modlili jsme se růženec a opakovali modlitbu, kterou 
nás naučil anděl při svém prvním zjevení. Když jsme byli v jeskyni, 
anděl se objevil potřetí. V rukou držel kalich, nad nímž byla hostie, 
z níž kanula do kalicha krev. Anděl nechal kalich i s hostií ve vzdu-
chu, padl tváří k zemi a třikrát zopakoval následující modlitbu: 
„Nejsvětější Trojice, Otče, Synu, Duchu Svatý, hluboce se ti klaním 
a obětuji ti nejdražší tělo, krev, duši i božství Ježíše Krista, přítom-
ného ve všech svatostáncích světa, na smír za urážky, rouhání a 
lhostejnost, jimiž je urážen. A pro zásluhy jeho Nejsvětějšího Srd-
ce a Neposkvrněného Srdce Mariina tě prosím za obrácení hříšní-
ků." Potom vstal a opět vzal do rukou kalich s hostií. Hostii podal 
mně a Hyacintě, Františkovi dal napít z kalicha a při tom říkal: 
„Jezte a pijte tělo a krev Ježíše Krista, strašlivě urážené-
ho nevděčnými lidmi. Konejte pokání za jejich zločiny a utěšujte 
svého Boha." Znovu se sklonil až k zemi a třikrát s námi zopakoval 
tu samou modlitbu: „ Nejsvětější Trojice..." Pak zmizel….  

                                                               (pokračování příště) 
                     (z publikace „Fatima“ - vydalo nakladatelství Paulinky) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
V našem kostele už dvakrát 
proběhly lekce Lectio divina. Co 
tento výraz znamená a jak tímto 
způsobem můžeme obohatit náš 
duchovní život?  
Lectio divina (latinsky: Boží čet-
ba, svaté čteni) je nejen metoda 
modlitby, ale i životní styl. Jde 
vlastně o rozjímavou četbu Bible, propojení četby biblického textu 
s vlastní modlitbou, meditací a kontemplací (=rozjímání, přemýš-
lení). Jako metoda četby Písma svatého neslouží k intelektuálnímu 
studiu biblických textů a nemá vést k teologickým úvahám, modlí-
cí se se při něm má spíše obracet k Duchu svatému, který podle 
katolické nauky tyto texty inspiroval. Lectio divina učí, jak se se-
tkávat se Slovem, jak je promodlit a přijmout do svého života.  

 Svatý Ambrož říká, že pokud se naučíš takto číst božská Písma, 

“Bůh se znovu začne procházet pozemským rájem” spolu s te-

bou. 

 Svatý Augustin tvrdí:  

„Tvá modlitba je rozhovorem s Bohem. Když čteš Písmo svaté, 

Bůh hovoří k tobě; když se modlíš, hovoříš ty k Bohu.” 

„Je-li biblický text modlitbou, modlete se; je-li nářkem, naříkej-

te; pokud jde o projev vděčnosti, radujte se; je-li text plný na-

děje, doufejte; vyjadřuje-li obavu, bojte se. To, co cítíte v bib-

lickém textu, je totiž obrazem vás samotných.“ 

 Když Madeleine Delbrel hovoří o Božím slově, pronáší slova, 

která bychom měli meditovat a žít: 

„Evangelium je knihou Božího života a bylo napsáno, aby se 

stalo knihou našeho života. Nebylo napsáno jen proto, aby-

chom je pochopili; kdo je čte, vychází na cestu vstříc tajemství. 

Nebylo napsáno, abychom je četli, ale abychom je přijali do 

svého nitra. Každé slovo v něm je Duch a život, a jen toužebně 

čeká, až mu otevřeme své srdce, aby do něj vstoupilo.“ 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA MĚSÍC ZÁŘÍ 
1. 9.  (PÁ) 7:00  ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE 
  18:30  Za + rodiče Novákovy, dceru Janu Novákovou, tetu Annu, rodiče Šeré a jejich + 2 syny a za ochranu Panny 
  Marie pro celou živou rodinu Novákovou, Ne 186 
2. 9.  (SO) 7:00 Za + rodiče Solařovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 113 
3. 9.  (NE) 7:30 Za dvoje + prarodiče, + Annu a Františka Holbovy, syna Josefa a ostatní + příbuzné s prosbou o dar zdraví a 
  víry pro všechny rodiny a na jistý úmysl, Ne 105 
  9:00 Za + Josefa Fojtíka, + sestru Marii, + rodiče a prarodiče Šánkovy, Fojtíkovy, Ivánkovy, + příbuzné, za duše v 
  očistci, za dar zdraví duše i těla, za ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 263 
  10:30 ZA FARNÍKY 
4. 9.  (PO) Za + rodiče Valentovy, dva syny a dceru, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 146 
5. 9.  (ÚT) Za + rodiče Novákovy, Bartošákovy, Anežku a Milana Prekopovy, tetu Rozalii, tři sestry a Boží ochranu pro celou  
  živou rodinu, NL 167 
6. 9.  (ST) Za + Josefa Šenkeříka a dvoje rodiče, 5 sourozenců, švagrové a švagry s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie pro 
  živou rodinu, Ne 268 
7. 9.  (ČT) Za + rodiče Mikuškovy a + dceru Vojtěšku Jarolímovou a + manžela a ochranu Panny Marie a živou rodinu Dubčáko-
  vou a Jarolímovou, Ne 132 
8. 9.  (PÁ) ZA ŽIVÉ A + MARIE Z FARNOSTI 
9. 9.  (SO) 7:00 Za + Jaroslava Fojtíka a + rodiče z obou stran a sourozence a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 257 
10. 9.  (NE) 7:30 Za + Jana Fojtíka, rodiče z obou stran, za zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 75 
  9:00 Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 70-ti a 65-ti let s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a  
  ochranu Panny Marie pro živou rodinu Macháčovou, NL 117 
  10:30 ZA FARNÍKY 
11. 9.  (PO) Za + JOSEFA HOLBU (1. výročí úmrtí), za rodiče z obou stran, vnuka Jarečka, s prosbou o pomoc a ochranu Boží pro 
  celou živou rodinu, NE 5 
12. 9.  (ÚT) JOSEF MIKUŠKA (1. výročí úmrtí), NE 36 
13. 9.  (ST) 7:00 Za + manžela Josefa, + rodiče Šuráňovy, syna Zdeňka, rodiče Šemodovy, Kolínkovy, bratra Josefa a celou  
  živou rodinu, Ne 289 
14. 9.  (ČT) Za + Karla Šerého, bratra Aloise, švagrovou Marii, + rodiče, ochranu Boží a přímluvu Panny Marie pro ž. rodinu, NL 13 
15. 9.  (PÁ) Za živou a + rodinu Švachovou a Fojtíkovou, Ná 94 
16. 9.  (SO) 7:00 Za + Františka a Marii Trochtovy, + syna Františka a Milana, + manžele Jana a Anežku Fojtíkovy a za duše v 
  očistci, Ná 30 
17. 9.  (NE) 7:30 Za + rodiče Holbovy a Měřičkovy a + rodinu s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
  pro živou rodinu, NL 144 
  9:00 Za + Antonína Juřicu, + rodiče z obou stran, sourozence, + švagry a za živou rodinu Juřicovou, Ne 339 
  10:30 ZA FARNÍKY 
18. 9.  (PO) Za + Jaroslava Macháče (1. výročí úmrtí), + Karla a rodiče Macháčovy, strýce a tetu s prosbou o pomoc a ochranu  
  Boží pro živou rodinu Macháčovou, NL 133 
19. 9.  (ÚT) Za + Antonína Janáče, rodiče, prarodiče z obou stran, za rodinu Čermákovou, pomoc a ochranu naší Matičky pro  
  živou rodinu, Ná 140 
20. 9.  (ST) Za + rodiče Šenkeříkovy, 2 syny, prarodiče Šenkeříkovy a Jana Špirku a rodiče Špirkovy a 2 syny, Ná 82 
21. 9.  (ČT) Za manžela a syna, za 4 bratry, za rodiče z obou stran a za pomoc a ochranu Panny Marie a za živou rodinu Vaňko-
  vou, NL 88 
22. 9.  (PÁ) Za + Ladislava Pacíka, matku, bratra, 4 švagry, duše v očistci, + rodinu Pacíkovou a stálou ochranu Panny Marie pro 
  celou živou rodinu, Ne 53 
23. 9.  (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 50-ti let života a 30 let společného života, s prosbou o dar zdraví, Boží 
  požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 250 
24. 9.  (NE) 7:30 Za manželku Marii Šenkeříkovou a syna Zdenka, za rodiče z obou stran, za duše v očistci a ochranu Boží pro 
  živou rodinu, Ná 142 
  9:00 Ke 45. výročí úmrtí obětí autonehody - Josefa, Vojtěšky a Františka Švachových a Ladislava Pacíka 
  10:30 ZA FARNÍKY 
25. 9.  (PO) Za + rodiče, 2 + sestry, + bratra, + švagra, za dožití 65-ti let, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou 
  rodinu Janáčovou, Ná 32 
26. 9.  (ÚT) Na poděkování Bohu Otci za dar manželství a dosud přijaté dary a milosti s prosbou o ochranu Panny Marie pro ce-
  lou živou rodinu Pacíkovou, Solařovou a Pšenicovou, NL 204 
27. 9.  (ST) Za + Anežku a Milana Gašpárkovy, duše v očistci, s prosbou o vedení Duchem svatým pro ž. rod. Gašpárkovou, NL 46 
28. 9.  (ČT) 7:00 ZA ŽIVÉ A + VÁCLAVY Z NAŠÍ FARNOSTI 
  18:30 Za + Jana Solaře, rodiče z obou stran, za všechny + z rodiny, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 97 
29. 9.  (PÁ) Za + Františka Kozubíka, rodiče, příbuzné, duše v očistci, ochranu a pomoc od Panny Marie pro živou rodinu, Ne 117 
30. 9.  (SO) 7:00 Za + rodiče Vaňkovy, Dorňákovy a jejich + příbuzné, Ná 123 
 

 


