
 

KVĚTEN 2021 
 zveme vás na májové pobožnosti 
 13. 5. Nanebevstoupení Páně 
 23. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého 
 30. 5. Nejsvětější Trojice 
 30. 5. modlitební tour pro mládež Vyvýšený (online) 
 „maraton“ modlitby růžence s úmyslem prosit za ukončení 

pandemie 

_____________________________

Je tady krásný jarní měsíc květen, věnovaný Panně Marii…vy 
starší, vzpomínáte si na zástupy družiček v bílých šatičkách 
s věnečky ve vlasech stojící u oltáře nebo u sochy naší Panny 
Marie a recitující básničky oslavující naši nebeskou Maminku? 
Ale nás bylo, že ano? Maminky, babičky, zkuste zapátrat doma 
v šuplíku po básničkách, které jste samy recitovaly, a zajděte se 
svými dětmi do kostelíka, Panna Maria tam na Vás čeká….. 
Na měsíc květen pro vás máme také připravenu soutěž, je 
určena Vám všem, dětem, rodinám, prarodičům, zkrátka všem 
našim farníkům. Vaší fantazii se meze nekladou, těšíme se na 

vaše díla                                                        
MODLIT SE VE SPOLEČENSTVÍ S MARIÍ 
Katecheze papeže Františka při generální audienci v knihovně 
Apoštolského paláce 
Dobrý den, drazí bratři a sestry! 
Dnešní katecheze se věnuje modlitbě ve společenství s Marií a 
připadá právě na předvečer slavnosti Zvěstování Páně. Víme, že 
hlavní cestou křesťanské modlitby je Ježíšovo lidství. Důvěrnost, 
typická pro křesťanskou modlitbu, by postrádala smysl, kdyby se 
Slovo nevtělilo a nedarovalo nám v Duchu svůj synovský vztah k 
Otci. Vyslechli jsme, jak Písmo vypráví o onom shromáždění 
učedníků, zbožných žen a Marie, kteří se modlí po Ježíšově 
Zmrtvýchvstání. Toto první křesťanské společenství očekávalo 
Ježíšův dar, jeho příslib. 
Kristus je prostředník, Kristus je most, po kterém kráčíme, aby-
chom se obrátili k Otci (srov. KKC, 2674). On jediný je Spasitel, 
neexistují žádní spoluspasitelé, Kristus je jediný. Je povýtce 
prostředníkem, výlučným Prostředníkem. Každá modlitba, již 
vysíláme k Bohu, se uskutečňuje skrze Něho, s Ním a v Něm a 
díky jeho přímluvě. Duch svatý rozšiřuje Kristovo prostřednictví 
do všech časů a míst: neexistuje žádné jiné jméno, v němž by-
chom mohli dojít spásy (Sk 4,12). Ježíš Kristus je jediný pro-
středník mezi Bohem a lidmi. 
Z tohoto výlučného Kristova prostřednictví nabývají smyslu a 
hodnoty další odkazy, kterých se křesťan ve své modlitbě a 
zbožnosti dovolává, mezi nimiž na prvním místě stojí vztahování 
k Panně Marii, Ježíšově Matce. 
Ona, jako Ježíšova Matka, zaujímá v křesťanově životě, a tudíž 
také modlitbě, privilegované místo. Východní církve ji často 
zobrazovaly jako Hodégétrii, tu, která “ukazuje cestu”, tedy 
Syna, Ježíše Krista. Přichází mi na mysl ona starobylá malba 
Hodégétrie v katedrále v Bari. Je prostá - Madona ukazuje nahé-
ho Ježíše, kterého později zahalili, ale pravdou je, že Ježíš je 
nahý, je to člověk zrozený z Marie, je to Prostředník. A ona na 
tohoto Prostředníka ukazuje, ona je Hodégétrií. V křesťanské 
ikonografii je všudypřítomná, někdy velice výrazně, avšak usta-
vičně ve vztahu a poměru k Synu. Její ruce, oči a pohled jsou 
žijícím “katechismem” a neustále upozorňují na základ, střed, 
kterým je Ježíš. Maria je jeho obrazem (KKC, 2674). Lze říci, že je 
více učednicí než Matkou. Neustále odkazuje ke Kristu, jako při 
svatbě v Káně: “Udělejte všechno, co vám řekne”. Je první 
učednicí. 

Tuto úlohu Maria zastávala po celý 
svůj pozemský život a uchovala si ji 
provždy - je nepatrnou služebnicí Pá-
na, nic víc. V určitém bodě evangelií 
jako by se takměř vytratila, aby se 
opětovně navrátila v klíčových mo-
mentech, jako v Káně, kde Syn díky 
jejímu starostlivému zásahu učinil 
“počáteční znamení” (srov. Jan 2,1-

12), a poté na Golgotě u paty kříže. 
Ježíš rozprostřel Mariino mateřství na celou církev, když jí krátce 
před smrtí na kříži svěřil milovaného učedníka. Od té chvíle jsme 
byli všichni zahaleni jejím pláštěm, jak je to vidět na některých 
středověkých freskách či obrazech, a jak to plyne z latinské anti-
fony - sub tuum presidium confugimus, sancta Dei Genitrix. 
Maria nás všechny zakrývá jako Matka, které nás Ježíš svěřil, 
avšak jako Matka, nikoli jako bohyně nebo spoluspasitelka, jako 
Matka. Pravdou je, že křesťanská zbožnost Marii přisoudila 
krásná pojmenování, jakými syn nazývá svou maminku. Kolik 
krásného říká syn své mamince, kterou má rád! Dejme však 
pozor: vše krásné, co církev a svatí o Marii říkají, nijak Kristovi 
neodnímá jeho spasitelskou jedinečnost. On jediný je Spasitel. 
Někdy se vůči Marii jedná o přehnané výrazy lásky, které dítě 
prokazuje matce, víme ale, že láska vždy přehání, a to z lásky. 
A tak jsme se k ní začali modlit slovy, která jsou jí určena v evan-
geliích: “milostiplná”, “požehnaná mezi ženami” (KKC, 2676 
násl.). V modlitbě Zdrávas Maria brzy zakotvil také titul “Theo-
tokos”, “Matka Boží”, stvrzený Efezským koncilem. Obdobně 
jako v modlitbě Otče náš po chválách připojujeme prosbu: žá-
dáme Matku, aby se modlila za nás hříšné a ve své něze se za 
nás přimlouvala “nyní i v hodinu naší smrti”. Nyní, tedy v kon-
krétních životních situacích, a na konci, aby nás doprovázela -
jako Matka a jako první učednice - v přechodu do věčného živo-
ta. Maria vždy stojí u lože svých dětí, které odcházejí z tohoto 
světa. Pokud je někdo sám a opuštěný, je mu nablízku jako své-
mu Synovi, když ho všichni opustili.   
Za pandemických dnů Maria byla a nadále zůstává nablízku 
lidem, kteří svou pozemskou pouť bohužel uzavřeli v osamění, 
bez útěchy svých drahých. Maria u nich byla ustavičně přítomna 
ve své mateřské laskavosti. 
Modlitby, které k ní vysíláme, nejsou marné. Tato žena ztělesňu-
jící souhlas, která bez váhání přijala andělovu výzvu, odpovídá 
také na naše prosby, naslouchá našim hlasům, včetně těch, 
které zůstávají ukryty v srdci a nemají sílu prorazit na povrch, 
avšak které Bůh zná lépe než my sami. Naslouchá jim jako Mat-
ka. Jako každá dobrá matka, a více než ona, nás Maria chrání 
před nebezpečím, pečuje o nás, i když nás pohlcuje naše konání 
a ztrácíme směr cesty, čímž ohrožujeme nejenom své zdraví, ale 
též spásu. Maria je také zde, aby se za nás modlila a modlila se 
za ty, kteří se nemodlí, a aby se modlila spolu s námi. Proč? 
Protože je naší Matkou.                                       (www.vaticannews)  

 



Zdrávas Maria, milosti plná, 

od anděla pozdravená, 

Duchem svatým navštívená, 

Hospodinem vyvolená. 

Tys počala ve svém těle světa Spasitele. 

Maria, Tys kvítek náš májový, 

snad srdce mé Ti napoví, 

že jsi ten kvítek jediný, 

jenž pomáhá mi zdolat výšiny. 

Ty jsi mou písní nádhernou, 

jenž doprovází mě cestou mou. 

Ty jsi radost mých všedních dnů, 

jež vedou mně za Tebou. 

Děkuji Ti, Maria, že srdce mé se opět usmívá. 

Děkuji Ti za lásku, jež v srdci mém hřeje 

a září jako tisíc oblázků. 

Miluji Tě, Maria, celým srdcem svým, 

srdcem pokorným.. 

 
KOSTEL  
Mnohé zdroje 
uvádí, že kostel je 
sakrální stavba 
sloužící křesťa-
nům k bohoslužbě 
a modlitbám. 
Nedávno jsem si 
položila otázku, 
čím je ale kostel 
pro mě. Je to 
pouhé místo, kde se setkávám s lidmi a tvořím s nimi společen-
ství? Nebo je kostel místem, kde chodím jen ze zvyku? Ptát se 
můžeme i jinak: Je pro mě kostel místem odpočinku a načerpání 
duchovních sil nebo místem, kde si odsedím svou hodinku a jsem 
spokojen?  
Když se matce narodí dítě, je naprosto jasné, že jeho život začíná 
prvním nádechem a výdechem. My křesťané ale žijeme život 
z víry, chcete-li duchovní život. Ten podle mě začíná křtem a 
slovy kněze: ………, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha sva-
tého. Právě v tomto okamžiku je kostel místem, kde se rodí a 
začíná nový, cenný a nádherný život. 
Když se dítě připravuje na první svaté přijímání, jeho život mož-
ná dostává hlubší smysl v té chvíli, kdy dostane od rodičů nebo 
kmotrů první telefon a je spokojené a možná úplně nechápe, 
proč se celá rodina sešla k nedělnímu obědu. Život dítěte ale 
nabírá úplně jiný směr v okamžiku, kdy přijímá Tělo Pána 
v eucharistii. Tehdy se stává čistou bytostí, Božím dítětem. 
V této chvíli je kostel místem, kde se poprvé dítě může setkávat 
s Kristem, přítomným v Eucharistii, a také zakusit Jeho odpuště-
ní ve svátosti smíření. 
Když dítě více odroste, můžeme v mnoha případech mluvit o 
dospělém člověku. Ten pokládá za život naplňující zvládnutí 
maturity, přijetí na vysokou školu, přijetí do práce nebo obdrže-
ní řidičského průkazu, popřípadě nalezení partnera a mnoho 
jiných událostí. Život takového člověka ale opět získává na vý-
znamu až tehdy, kdy biskup pronese slova: ……, přijmi pečeť 
daru Ducha Svatého. Tehdy je kostel místem, kdy se člověk stá-
vá skutečně dospělým křesťanem, jemuž by neměly být víra, 

Církev a ani život v ní cizí. 
Zmiňovaný dospělý člověk si tedy nalezne partnerku. Tehdy je 
ona celým jeho životem, což jí vyznává ve svém slibu: Já, ………, 
odevzdávám se tobě ………a přijímám tě za manželku. Slibuji, že 
ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s 
tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi po-
máhá Bůh. Amen. Tehdy je kostel místem, kde se rodí manžel-
ská láska a život dvou lidí splyne v jeden. 
Mnozí dospělí muži nejdou cestou manželství ale kněžství. Teh-
dy je pro ně životem sám Bůh a svým kněžským vysvěcením a 
složením slibu se Boha rozhodnou následovat. V tomto okamži-
ku je kostel místem, kde se muž Bohu plně odevzdává. 
Z malého chlapečka za dlouho vyrostl starý muž. V pokročilém 
věku je pro mnohé právě víra jediným útočištěm a kostel mís-
tem, kde je naposled na jejich životní cestě doprovázíme a také 
místem, kde kdysi dávno život začínal a nyní i končí… 
Čím je kostel pro Vás?            L.F. 

 
POLYGAMIE 
Jakmile jsem však zmínil Pánovo poselství ohledně špatnosti 
mnohoženství, lidé na mě křičeli „Hanba!“ a „Vrať se domů do 
Rwandy!“ Pán si přál, abych o polygamii mluvil všude, kde jsem 
kázal, což jsem činil, a tak se kolem mě po každém shromáždění 
srotil pobouřený dav. 
„Polygamie se v Bibli praktikuje,“ upozorňovali mě. „Co patriar-
chové ve Starém zákoně? Abrahám měl tři ženy, král David šest 
žen, král Šalamoun dokonce sedm žen! Proč oni směli, a my 
nesmíme? Proč bychom nemohli mít ani dvě ženy?“ 
Odpovídal jsem pokaždé dle Ježíšových instrukcí takto: „Nežije-
me v dobách starozákonních; žijeme v dobách novozákonních. 
Ježíš přišel na zem, aby nám ukázal novou cestu, a poučil nás, 
jak touto cestou kráčet v duchu Nového zákona.“ 
Když se mě ptali: „Jak Ježíš může o mužích, kteří mají dvě ženy, 
říci, že se podobají vrahům a zlodějům? To o nás opravdu ne-
mluví hezky!“ Na to jsem vždycky odpověděl: „Ježíš říká, že 
druhá žena je vražedkyně, neboť zabíjí pokoj, radost a štěstí, jež 
první žena chovala ve svém srdci ke svému manželovi. První 
manželství je posvátné; je posvěcené svátostí manželskou, která 
se uděluje v rámci prvního (a jediného legitimního) sňatku. A 
Ježíš pravil, že druhá žena je zlodějka, neboť krade lásku, kterou 
by manžel měl věnovat pouze své první ženě. Mužova manžel-
ská láska náleží jeho první ženě, takže ať jí tuto lásku ukradne 
kdokoliv, stává se zlodějem. Ježíš říká, že muž, který žije 
v takovém dvojím svazku, je vrah a zloděj, jako kterýkoli jiný 
vrah a zloděj - vrah, protože zabíjí Boží přikázání a vraždí pokoj 
obou žen, a zloděj, protože bere, co mu nebylo dáno. Bude 
souzen jako zloděj, jestliže se nebude kát a nezřekne se hříšné-
ho jednání. Vrahům se tudíž podobají všichni, kteří vstupují do 
polygamních svazků, muži i ženy, neboť zabíjejí čistotu lásky, 
kterou muž a žena dostávají od Boha v okamžiku, kdy přijímají 
svátost manželskou.“        (z knihy Chlapec, který se setkal s Ježíšem) 

 

KOMÁR 
Komár usedl na stéblo trávy, které plavalo v louži oslí moči. 
Pomyslel si: „Tak a teď pluji v moři. A jaký mám nádherný ko-
ráb!“ 
Náhle se ozval vítr a lehce slámkou pohnul. Komár zvolal: „To 
jsem výborný mořeplavec!“ A řídil svůj koráb po louži moči, 
která mu připadala hluboká a nekonečná. Neboť svět každého 
z nás je veliký tak, jak ho vidí vlastníma očima. 
    (Úsměvy od ucha k uchu z Persie) 

 



DENNÍ STACIONÁŘ BRUMOV-BYLNICE  
Je to zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, 
které v Brumově-Bylnici úspěšně funguje již 17 let. Stacionář zajišťuje např. výchovné, vzdě-
lávací a aktivizační činnosti, dovoz a odvoz ze zařízení, pomoc při oblékání a svlékání, osobní 
hygieně, při přesunu na lůžko nebo vozík, zprostředkovává kontakt se společenským pro-
středím. Nabízí také sociální poradenství - poskytuje informace přispívající k řešení nepříz-
nivých situací. Při tvoření programu jsou vždy zohledněny schopnosti a zájmy klientů. Mezi 
aktivity ve stacionáři patří trénink paměti, cvičení, ruční práce, pečení vdolečků, chleba, 

housek a jiné. Velmi oblíbené jsou i společné akce jako fašanky, kácení máje, výlety apod. Chtěli bychom vás ujistit, že Denní stacionář je i 
v této době stále otevřen. Čeká vás příjemné prostředí. Těšíme se na vás. V případě zájmu nás můžete  kontaktovat na tel. 605 063 239.                                                                                   
(www.valklobouky.charita.cz) 

 

 
 
 

 
 
 
ROK RODINY AMORIS  LAETITIA  
 

Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodinu 
Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i 
na zemi, Otče, který jsi Láska a Život, učiň, aby se 
každá lidská rodina na zemi stala skrze Tvého 
Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy a skrze Ducha 
Svatého pramenem Boží lásky, skutečným chrá-
mem života a lásky pro generace, které se neustá-
le obnovují.  
Učiň, aby Tvá milost vedla myšlenky i skutky man-
želů k dobru jejich rodin i všech rodin na celém 
světě.  
Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině silnou 
podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce. 
Učiň, aby láska posílená milostí svátosti manžel-
ství, byla silnější, než každá slabost a každá krize, 
kterými někdy naše rodiny procházejí. 
A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, 
dej, aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny 
mohla plodně naplnit své poslání uprostřed všech 
národů země. Skrze Krista našeho Pána, který je 
Cesta, Pravda a Život na věky věků. 
Amen. 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA KVĚTEN 

Jelikož se ztratil ze zákristie papír s dodatečně zapisovanými úmysly, prosíme všechny,  
kteří si tímto způsobem úmysl na květen a červen v zákristii zapsali,  

aby jej dopsali ještě jednou, a to opět v zákristii. 
Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 

1. 5. (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za všechny milosti a přijatá dobrodiní, za dar života, s   
   prosbou o sílu a větší víru pro všechny rodiny 
2. 5. (NE) 7:15 Za živé a + hasiče z naší farnosti u příležitosti sv. Floriána 
  9:00 Za + Jana Pagáče, +rodiče z obou stran, + švagry a švagrové, + rodiče Daňovy a Valčíkovy, duše v očistci,  
   ochranu Boží pro živou rodinu, NL 150 
  10:30 Za farníky 
3. 5. (PO) 18:30 Za + Ludmilu Rybovou, za + P. Jana Janýšku, bývalého duchovního správce, a za všechny kněze působící v této 
   farnosti, za zdraví duše i těla pro jejich příbuzné 
4. 5. (ÚT) 7:00  
5. 5. (ST) 18:30 Za + Bohumila Řeháka, + syna, rodiče Surých, dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 9 
6. 5. (ČT) 18:30 Za + Petra Pacíka (20. výročí úmrtí), + rodiče Pacíkovy a Šánkovy, + sestru Marii, za + příbuzné, za duše v očistci, 
   za dar zdraví duše i těla, za ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 124 
7. 5. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + Marii Vaňkovou (1. výročí úmrtí) 
8. 5. (SO) 7:00 Za + Annu a Jana Bůbelovy, + rodiče z obou stran a ostatní + příbuzné, s prosbou o Boží ochranu pro živou  
   rodinu, Ne 218 
9. 5. (NE) 7:15  
  9:00 Za + Jana a Anežku Káňovy, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ná 97 
  10:30 Za farníky 
10. 5. (PO) 18:30 Za + Františka Šenkeříka, rodiče z obou stran, bratra, švagrové, švagry a ochranu Boží pro celou rodinu, Ne 85 
11. 5. (ÚT) 7:00  
12. 5. (ST) 18:30 Poděkování za všechny milosti a dary, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu, ochranu pro děti a jejich 
   rodiny a odpočinutí věčné pro + rodiče a příbuzné, Ne 187 
13. 5. (ČT) 7:00 Za dobrodince 
  18:30  
14. 5. (PÁ) 18:30 Za + Vincence Miklase, dar zdraví, ochranu a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 280 
15. 5. (SO) 7:00 Za + Josefa Fojtíka, + manželku, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu Fojtíkovu, Ne 80 
16. 5. (NE) 7:15 
  9:00 Za + Františka Fojtíka, manželku, syna Josefa, rodiče z obou stran, Františku Šestákovou, manžela, dar zdraví, 
   ochranu a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 17 
  10:30 Za farníky 
17. 5. (PO) 18:30 Za + rodiče Macháčovy, syna Josefa, za rodiče z obou stran a za duše v očistci, s prosbou o pomoc a ochranu 
   Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 248 
18. 5. (ÚT) 7:00  
19. 5. (ST) 18:30 Za + rodiče Macháčovy, dceru, zetě, + Pavla, 2 + řeholní sestry, za nemocnou Marii a její zdraví, vytrvalost  
   ve víře, Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za duše v očistci, NL 117 
20. 5. (ČT) 18:30 Za + Františka Kolínka, + manželku Ludmilu, + syna Pavla, dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 249 
21. 5. (PÁ) 18:30 Za + syna Mariána, rodiče z obou stran, rodiče Masařovy, ostatní příbuzné a za celou živou rodinu, Ne 47 
22. 5. (SO) 7:00 Za + rodiče Josefa a Annu Kolínkovy, jejich rodiče a prarodiče z obou stran, za duše v očistci, ochranu Panny 
   Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu, Ne 73 
23. 5. (NE) 7:15 Za věřící z Návojné 
  9:00 Za mládež z Návojné 
  10:30 Za + rodiče Jelínkovy, syna Františka a jeho manželku, ostatní + příbuzné, za duše v očistci, s prosbou o ochranu 
   a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ná 46 
24. 5. (PO) 18:30 Za + Miloše Pykala (1. výročí úmrtí), rodiče Vaňkovy, dceru, syny, snachy, za rodiče Pykalovy, snachy a za duše v 
   očistci, s prosbou o pomoc a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 177 
25. 5. (ÚT) 7:00  
26. 5. (ST) 18:30 Za + Josefa Surého, dvoje rodiče a příbuzné, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 262 
27. 5. (ČT) 18:30 Mše svatá u kříže na Stráni - za živé a + kněze, kteří působili a působí v naší farnosti 
28. 5. (PÁ) 18:30 Na poděkování za 30 let společného života, za děti, celou živou rodinu a za duše v očistci 
29. 5. (SO) 7:00 Poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života, za dožití 70 let Anny, + příbuzné a ochranu Panny Marie 
   pro živou rodinu, NL 146 
30. 5. (NE) 7:15  
  10:00 Poutní mše svatá u kapličky v Návojné  
31. 5. (PO) 18:30 Za + Marii Fojtíkovou, + manžela, rodiče z obou stran  
   a ochranu Boží pro celou rodinu, Ne 37 

 
 

Úklid kostela - květen 2021 

01. 05. Ned. Lhota 

08. 05.  4. Nedašov 

15. 05.  2. Návojná 

22. 05.  Ned. Lhota 

29. 05. 5. Nedašov 


