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V ČEM BYL ÚSPĚCH MISIE SV. CYRILA  
A METODĚJE? 
Úspěch mise sv. Cyrila a Metoda podle mě stál na třech 
sloupech: 
1. na chudobě, 
2. na pokoře, 
3. na absenci touhy po vnější moci. 
Ad 1 chudoba: Jak napsal teolog Romano Guardini: nelze 
získat pro evangelium druhého, budu-li k němu přistupo-
vat seshora jako bohatý. Chudý automaticky uzavře dveře 
své bytosti před bohatým - ať už proto, že nechce vypa-
dat méněcenný ve vlastních 
očích, anebo proto, že ne-
chce být darem spoután a 
vázán k oplátce. Není vůbec 
náhodou, že Bůh, když při-
chází na svět v Ježíši, pak 
jako dokonale chudý a jako 
chudý i odchází. 
Ad 2 pokora: Pýchou nelze 
nikoho získat.  Sám Bůh se 
sklání k tvoru - Ježíš myje 
nohy učedníkům! Bez poko-
ry neexistuje účinná křes-
ťanská služba. 
Ad 3 touha po moci: 
V dějinách se někdy stávalo, že se církev začala shlížet v 
politické, hospodářské, sociální a kulturní moci. Nelze říci, 
že by to církvi prospělo. Každopádně se ale vždy osvědčila 
bezmocnost křesťanů vůči nepřátelské vrchnosti jako 
požehnaná příprava pro obnovu církve. Bezmocnost je 
podmínkou, aby se mohla projevit plně moc Boží. 
Předpokladem evangelizace je úcta k druhému 
Předpokladem apoštolátu dnes, stejně jako za časů sv. 
Cyrila a Metoděje, je úcta k druhému, ke způsobu jeho 
života a k hodnotám jeho kultury. Kdo chce vést ke Kristu, 
nesmí dirigovat, komandovat, manipulovat 
a uniformovat. Pravá láska se nikdy nedotýká nešetrně 
svobody a osoby druhého. 
Církev dříve vězela ve své ryze evropské formaci. Neměla 
zapotřebí se přespříliš otevírat jiným kulturám. Kristova 
cesta, která vede ke sjednocení, je ale cestou pokory, 
chudoby, lásky a úcty k druhému. Dorozumět se můžeme 
jen na cestě, kterou ukazují soluňští bratři. Její charakte-
ristické znaky jsou: být více lidský a více chudý na sebejis-
toty a předsudky.                   (z knihy Josef Mixa, Boha neokecáš)  

MALÁ HOUSENKA 

Byla jednou jedna housenka, která se ze všech sil svých 
miniaturních nožiček odhodlaně sunula směrem ke slunci. 
Viděla ji luční kobylka, a jak byla zvědavá, ptala se jí: 

„Kam jdeš?“ Housenka ani nezpomalila a odpověděla: 
„Zdál se mi dnes v noci takový sen. Byla jsem na vrcholu 
támhle té hory a mohla jsem si prohlížet celé údolí. Moc 
se mi ten výhled líbil a roz-
hodla jsem se tu výpravu 
uskutečnit.“ „Zbláznila ses? 
Jak si můžeš myslet, že tam 
nahoru vylezeš? Pro tebe je 
malý kamínek obrovskou 
horou, louže jako moře a 
větvička nepřekonatelná překážka!“ Housenka ani nepo-
slouchala a dál se smršťovala a natahovala kupředu. Viděl 
ji chrobák s lesklými černými krovkami: „Kam tak pospí-
cháš, housenko?“ Housenka oddechovala námahou a 
odpověděla: „Zdál se mi sen a chci ho uskutečnit. Vylezu 
tamhle na tu horu a podívám se na náš svět odtamtud.“ 
Chrobák se hlasitě rozesmál: „To bych nedokázal ani já na 
svých dlouhých a pevných nohách. Natož pak ty, oškliv-
ko!“ Smál se tolik, že se obrátil nohama vzhůru, kdežto 
housenka dál s velkou námahou lezla centimetr po cen-
timetru kupředu. Všichni, kdo ji potkali, pavouci, krtci, 
žáby, květiny, dokonce i jedna myš, jí opakovali stejnou 
písničku: „Nech to být. To nemůžeš nikdy dokázat!“Ale 
housenka lezla dál. Sil jí ale ubývalo, až se nakonec vyčer-
paná zastavila, aby si odpočinula. Předtím, než usnula, si 
však postavila na noc přístřešek. Byl to takový pevný spa-
cák, do něhož se celá zabalila. „Tak to bude lepší,“ řekla 
si. Všechna lesní zvířátka se sešla, aby se podívala na hrob 
nejhloupějšího živočicha na světě, který zemřel únavou 
při uskutečňování neuváženého snu.  
Jednou ráno, když slunce obzvlášť pěkně svítilo, se sešli v 
hojném počtu kolem housenčina hrobu, jenž se stal po-
mníkem lehkomyslnosti a výstrahou pro blázny, kteří se 
vrhají do neuskutečnitelných dobrodružství. Najednou si 
ale všimli, že se ta neporušená schránka trhá, z trhliny 
vykukují dvě tykadla a pak pomalu, pomaličku dvě nád-
herná měňavá křídla připevněná na maličkém tělíčku 
motýla. Osvobodil se a roztáhl křídla v celé jejich nádhe-
ře. Všechna zvířátka zmateně zmlkla. Mýlila se a cítila se 
velmi hloupě. Housenka nyní snadno uskutečnila sen, pro 
který žila, zemřela a vrátila se do života: dostat se na vr-
cholek hory.  

 
VYVÁŽENÝ POHLED NA PANDEMII 
Čínská chřipka neboli nemoc Covid-19, ovládla celou naši 
planetu a zasáhla prakticky do každého oboru lidského 
života. V současné době sice pandemie ustupuje, ale jsou 
zde oprávněné hlasy, že mohou přijít ještě další vlny. Jak 
na tuto situaci pohlížet z křesťanského pohledu? Je mno-
ho úhlů pohledu, jak na tuto situaci pohlížet očima víry. 
Na tomto místě zmíníme jen některé… 

http://ikarmel.cz/produkt/boha-neokecas


Dbejme na rady lékařů 
Z praktického hlediska je moudré dbát na to, co nám radí 
lékaři. Problém ale samozřejmě může nastat ve chvíli, kdy 
si tyto rady protiřečí nebo jsou zmatené, s čímž se také 
setkáváme… Ale je naší odpovědností, dodržovat základní 
hygienická a epidemiologická opatření. Informací na toto 
téma je dostatek… 
Udržme si vyvážený pohled 
Světově známý anglický spisovatel C. S. Lewis napsal 
v době studené války fascinující článek o tom, jak by měli 
křesťané reagovat na existenci atomových zbraní. Obsah 
tohoto článku lze velice dobře vztáhnout na naši součas-
nou koronavirouvou situaci… 
C. S. Lewis píše: 
„Myslím, že o atomové bombě přemýšlíme až přespříliš. 
‚Jak ale máme žít v atomové době?‘, ptáte se oprávněně. 
Jsem v pokušení odpovědět: ‚Jako kdybyste žili v 16. stole-
tí, kdy se mor v Londýně objevoval téměř každý rok, nebo 
jako kdybyste žili v době Vikingů, kdy se mohli lupiči ze 
Skandinávie kdykoli večer vylodit a podříznout vám krk. 
Stejně jako když dnes žijete v době rakoviny, v době syfilis, 
v době obrny, leteckých útoků, vlakových neštěstí či au-
tomobilových nehod. Jinak řečeno, nezačínejme zveličovat 
novost naší situace. Věřte mi: každý z vás a všichni, které 
milujete, jste byli odsouzeni k smrti dříve, než byla atomo-
vá bomba vynalezena. Pokud nás má atomová bomba 
všechny zničit, pak až tato bomba přiletí, ať nás přistihne, 
jak děláme rozumné a lidské věci - modlíme se, pracuje-
me, vyučujeme, čteme, posloucháme hudbu, koupeme 
děti, hrajeme tenis, povídáme si s přáteli u skleničky a 
hrajeme šipky - ale ne, jak se choulíme jako vyděšené ovce 
a přemýšlíme o bombách. Ty mohou zničit naše těla, ale 
nemusí ovládnout naši mysl.“ 
Tato slova se nečtou snadno, nicméně nám připomínají, 
že jako křesťané se na věc díváme z jiné perspektivy. 
Pamatujme na věčnost 
I samotní křesťané mnohdy opomíjejí důležitou stránku 
křesťanského odkazu: stále si připomínat věčnost. Už 
prvotní křesťané žili v nebezpečném světě. Za každým 
rohem na ně číhala nějaká hrozba a nedožívali se příliš 
vysokého věku. Přesto žili smysluplným a pokojným živo-
tem a nasazovali se pro druhé lidi. Posilovalo je totiž vě-
domí, že mají skutečnou a živou naději, která sahá až za 
hrob. 
Totéž vyjádřil velmi výstižně opět C. S. Lewis a jeho slova 
jsou dnes stejně přiléhavá jako v době, kdy je psal: 
„Jakákoli kniha o utrpení, která by neříkala nic o nebi, 
vynechává téměř celou jednu stránku tohoto problému. 
Bible a tradice obvykle pokládají nebeské radosti na jednu 
misku vah a na druhou pozemská trápení. Žádné řešení 
problému bolesti, které nepřipomíná nebe, nemůže být 
označeno za křesťanské. V dnešní době se lidé ostýchají, 
když zaslechnou třeba jen pouhou zmínku o nebi. Obává-
me se, že si z nás budou lidé tropit posměšky a že budou 
hovořit o vzdušných zámcích, které si stavíme, a vytýkat 
nám, že se snažíme „uniknout“ povinnosti žít šťastný život 
již nyní, zde na zemi, protože sníme o šťastném světě kde-
si jinde. ..." 
A křesťanský průkopník, apoštol Pavel, se neostýchá o 
svém přesvědčení ve vztahu k budoucnosti mluvit ote-
vřeně: 

„Jsem přesvědčený, že všechno pozemské trápení ne-
znamená nic proti slávě, která nás nakonec čeká. 
Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, 
ani vládci, ani nic z toho, co se děje, nebo teprve má 
přijít, nemůže nás odloučit od Boží lásky, 
kterou jsme poznali v Ježíši Kristu,  
který za nás umíral.“(srov. Řím 8,18.38-39 SNC). 
Toto nejsou slova nějakého filozofa od zeleného stolu, 
který si hoví v teple a bezpečí. Ne, jsou to slova muže, 
který se v životě mnohokrát ocitl v nebezpečné a náročné 
situaci. Byl několikrát zbit, uvězněn, málem zabit a při 
naplňování svého poslání prožíval mnohou bídu a strádá-
ní.                       (Prof. John Lennox, Kde je Bůh v době koronaviru?) 

DĚTI PÍŠÍ BOHU  
 „Milý Bože, když se budeš v neděli dívat, ukážu Ti své 

nové boty.“ J. 

 „Milý Bože, kdybych já byl Bohem, mně by to tak dobře 
nešlo. DRŽ SE!“ F. 

 „Milý Bože, dej, prosím, ještě nějaký svátek mezi Váno-
ce a Velikonoce. Teď tam není nic, co by za to stálo.“ V. 

 „Milý Bože, čekám na jaro, ale stále nepřichází. Prosím 
Tě, nezapomeň na to,“ M. 

 „Milý Bože, podle mne je bible skvělá, Napsal jsi ještě 
něco jiného?“ K. 

 „Milý Bože, Kain s Ábelem by se myslím tolik nezabili, 
kdyby měl každý svůj vlastní pokoj. Nám s bráchou to 
aspoň funguje.“ D. 

CO NÁS ČEKÁ O PRÁZDNINÁCH 

 5. 7. v 10:00 hod. poutní mše svatá v Ned. Lhotě 

 9. - 14. 8. - Farní tábor v Horní Lhotě 
 16. 8 - poutní mše svatá v Nedašově  
 22. 8. - mše sv. na Kaňůře za +o. Marka Martišku. 
Sloužit bude o. Cinciala. 

 poslední prázdninový víkend - Farní den 
Milí farníci, pokud víte o nějaké zajímavé křesťanské 

akci v naší nebo okolních farnostech a chcete se o to 
podělit s ostatními, můžete nám bližší informace za-

slat na e-mailovou adresu zavrsacek@seznam.cz.  
Uvítáme zde i vaše svědectví a další podněty nebo  

návrhy týkající se našeho Závršského farníčku.  
Za vše předem děkujeme. 



FILMY NA PRÁZDNINY  
S KŘESŤANSKOU TÉMATIKOU 
 Chatrč 
 Zlom 

 Nebe existuje 

 Odvážní 

 October Baby 

 Píseň písní (v originále The Song)  

 Věříš? (v originále Do you believe?) 

 Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň  

 Máří Magdaléna  

 Zázraky z nebe 

 
KAM NA VÝLET U NÁS ČI NA SLOVENSKO? 

 Butkov - Skalné saktuárium Božieho Milosrdenstva 

 Pustevny - Kaple sv. Cyrila a Metoděje 

 Hostýn 

 Velehrad 

 Rio de Klin na Orave (Kopie sochy Krista v Brazílii) 

 Turzovka 

 Hrádek u Vlašimi 

 Svatý Kopeček u Olomouce 

 Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře 

 Dóm sv. Alžběty v Košicích 

 

 
 

KŘESŤANSKÉ ČTENÍ V ČASE VOLNA  

 Bible 
 Chatrč, Wm. Paul Young 
 Nevyžádané rady mládeži, Marek Vácha 
 Maturita z lásky, Marián Kuffa 
 Mnich v zajetí islámu, Jacques Mourad 
 S Bohem v Rusku, Walter Ciszek 
 časopisy Milujte se! 
 Vůle Boží - zbožná fráze?, Ladislav Kubíček 
 Ježíš - lékař těla i duše, Elias Vella 
 Jsi požehnáním, Anselm Grün 
 Milované Princezně: milostné dopisy od tvého krále, 

Sheri Rose Shepherd 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ RODIN  
SE SVATÝM JANEM SARKANDEREM 

 V letošním roce si připomínáme 
400 let od umučení a 25 let od sva-
tořečení moravského světce Jana 
Sarkandra. Navštivte během prázd-
nin místa spojená s jeho působe-
ním, dozvíte se spoustu zajímavostí 
z jeho života, uvidíte ho znázorně-

ného na sochách či obrazech a můžete se zapojit do ro-
dinné soutěže.  
Na každém zastavení našeho putování najdete u kostela 
na nástěnce informace a soutěžní otázky. Využít můžete 
chytrý telefon a odpovědi zaslat přes QR kód nebo elek-
tronicky přes počítač. Soutěží se za rodinu.  
Pokud se chcete podívat do kostela, zkuste využít časy 
kolem bohoslužeb. Ohlášky s aktuálním pořadem boho-
služeb si můžete vyhledat na webových stránkách jednot-
livých farností. 

Můžete navštívit tato místa: 
■ Charváty - kostel svatého Jana Křtitele 
■ Holešov - kostel svaté Anny  
(otevřen v projektu Otevřené brány) 
■ Holešov - kostel Nanebevzetí Panny Marie  
(otevřen v projektu Otevřené brány) 
■ Olomouc - katedrála svatého Václava 
■ Olomouc - kaple svatého Jana Sarkandra 
■ Svatý Hostýn - kaple svatého Jana Sarkandra 
■ Troubky - kostel svaté Markéty 
■ Tovačov - kostel svatého Václava 
■ Uničov - kostel Nanebevzetí Panny Marie 
■ Zdounky - kostel Nejsvětější Trojice 
Speciální cena bude čekat ty rodiny, které navštíví všech 
10 míst a správně odpoví na soutěžní otázky. Do losování 
o ceny budou zařazené rodiny, které pošlou odpovědi 
alespoň ze tří stanovišť. Soutěž trvá po dobu letních 
prázdnin (od 1. července do 31. srpna 2020). Výherce 
budeme kontaktovat během září.                                      
Centrum pro rodinný život Olomouc (www.rodinnyzivot.cz) 

 

http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/sv.Jan%20%281%29_0.pdf
https://www.dubnadmoravou.cz/poutni-kostel-panny-marie/
https://cirkevni-pamatky-holesova.webnode.cz/otevrene-brany-v-holesove/
https://cirkevni-pamatky-holesova.webnode.cz/otevrene-brany-v-holesove/
http://www.katedralaolomouc.cz/FixPage.asp?ID=19
http://www.svatymichal.cz/cs/
https://www.hostyn.cz/
http://www.farnosttroubky.cz/
http://www.farnostunicov.cz/
http://www.farnost-zdounky.info/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rodinnyzivot.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR21pJM4PzL-TKdUATzrvIXxgA3242y8C1T9DlO2L5LJ8VWhBiaw6qKVP90&h=AT3T9f3LHcz1NnDeuaslvjV9O1IjqoEPIfWovu5TgxKpjXZJHbGHcADNzeq1DcJwSC8478cOzceMbrtaIgRkDzklWBQhEw1YJe-HgRHUrZIZSSwCKXt3no-PCIPYhg5IINoB


ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ČERVENEC 
 
1. 7. (ST) 18:30 Za + rodiče Karla a Annu Fojtíkovy a za živou rodinu, Ne 254 
2. 7. (ČT) 18:30 Za + rodiče Bůbelovy, + syna, snachu, vnuka, Boží požehnání pro živou rodinu a za duše  
  v očistci, NL 6 
3. 7. (PÁ) 7:15 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + rodiče Novákovy, + syna Jarolíma, příbuzné, duše v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie 
  pro živou rodinu Novákovou, Ne 181 
4. 7. (SO) 7:00 Na poděkování za dožití 70-ti let, s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu, za + rodiče a souro-
  zence z obou stran 
5. 7. (NE) 7:15 Poděkování Pánu Bohu za dožití 85-ti let života, za dar zdraví, za + manžela, rodiče z obou stran, 
  ostatní příbuzné a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 18 
  10:00 Poutní mše svatá u kaple sv. Cyrila a Metoděje v NL 
6. 7. (PO) 18:30 Za + rodiče Řehákovy, Strýčkovy, prarodiče Dořákovy a živou rodinu, Ná 107 
7. 7. (ÚT) 7:00 Za dvoje + rodiče Holbovy, + bratry a sestry a ostatní příbuzenstvo a za živou rodinu, Ne 118 
8. 7. (ST) 18:30 Za + Jana Jurču, syna, vnučku, rodiče a prarodiče z obou stran, bratry, sestry, švagry a Tomáše,  
  NL 73 
9. 7. (ČT) 18:30 Za + Jaroslava a Karla Macháče, + rodiče a příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 133 
10. 7. (PÁ) 18:30 Za + rodiče Šenkeříkovy, jejich 2 + syny, ochranu a pomoc Boží, dar zdraví pro celou živou rodinu, 
  Ná 112 
11. 7. (SO) 7:00 Za + rodiče Andělu a Jarolíma Novákovy, jejich 2 + syny, za + zetě Františka Kolínka, s prosbou o 
  ochranu Panny Marie pro živou rodinu Novákovu, Kolínkovu a Slaběňákovu, Ne 201 
12. 7.  (NE) 7:15 Za + rodiče Gáborovy a Boží ochranu pro živou rodinu, NL 123 
  9:00 Za + Aloise Řeháka, s prosbou na přímluvu Panny Marie o dar zdraví a Boží požehnání pro celou 
  živou rodinu, NL 55 
  10:30 Za farníky 
13. 7. (PO) 7:00 Za + manžela Josefa (1. výročí úmrtí), za rodiče z obou stran, + švagrovou a švagry a ochranu Panny 
  Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu Holbovou 
14. 7. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
15. 7. (ST) 18:30 Za + Andělu a Josefa Šenkeříkovy, + rodiče a příbuzné z obou stran a Boží požehnání pro živou 
  rodinu, Ná 109 
16. 7. (ČT) 18:30 Za + rodinu Švachovou, Marmanovou, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 345 
17. 7. (PÁ) 18:30 Za + Aloise Fojtíka, + rodiče Fojtíkovy a Vaculíkovy, + bratra Josefa, + synovce Zdeňka a Boží  
  požehnání pro živou rodinu, Ne 102 
18. 7. (SO) 7:00 Za živé a + spolužáky ročníku 1955 
19. 7. (NE) 7:15 Za + Marcelu Kalábovou, její maminku, Josefa Václavíka a duše v očistci, NL 181 
  9:00 Za + Josefa Naňáka, za živou a + rodinu a Boží požehnání, Ná 169 
  10:30 Za farníky 
20. 7. (PO) 18:30 Za + rodiče Macháčovy, + zetě, rodiče a sourozence, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, 
  Ne 378 
21. 7. (ÚT) 7:00 Za + bratra Jana, Františka a jeho manželku, ostatní příbuzné a za duše v očistci, Ne 231 
22. 7. (ST) 18:30 Poděkování za 60 let života Vladimíra, s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu,  
  Ná 21 
23. 7. (ČT) 18:30 Za + rodiče Doležalovy, Novákovy, jejich + syna Františka, + Aloise Macháče a za ochranu a pomoc 
  Boží pro živou rodinu Novákovou, Ne 271 
24. 7. (PÁ) 18:30 Za rodiče Králíkovy, syna Jaroslava, dceru Aloisii a živou rodinu, Ná 26 
25. 7. (SO) 7:00 Za + rodiče Tomečkovy, jejich 2 + syny a 2 dcery a vnuka Petra a ochranu Boží pro celou živou  
  rodinu, NL 2 
26. 7. (NE) 7:15 Za + Františku Fojtíkovou, manžela, syna Josefa, rodiče z obou stran, Františku Šestákovou,  
  manžela, za dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 17 
  9:00 Za + Pavla Macharu (1. výročí úmrtí), Ná 74 
  10:30 Za farníky 
27. 7. (PO) 18:30 Za + Josefa a Kristýnu Fojtíkovy, jejich rodiče a sourozence a za duše v očistci, NL 45 
28. 7. (ÚT) 7:00 Na poděkování za dožití 40-ti let a za živou rodinu Fojtíkovou, NL 66 
29. 7. (ST) 18:30 Za + Jaromíra Řeháka, + otce Josefa Matuščina, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 9 
30. 7. (ČT) 18:30 Za + Josefa Naňáka, + syna, + dceru, zetě Václava Jelínka a za duše v očistci, Ná 165 
31. 7. (PÁ) 18:30 Za + rodiče Holbovy, syna Josefa, + rodiče Fojtíkovy, syny, snachy, zetě, vnuka, vnučku, za + rodiče 
  Gašpárkovy, s prosbou o víru a pomoc Matky Boží pro živé rodiny, s poděkováním za dar života a sílu  
  v nemoci, Ne 105 


