
 

ČERVENEC 2021 
 

 5. 7.    Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy  

 4. - 5. 7.  Dny dobré vůle (Velehrad) 

 11. - 16. 7.  farní tábor 

_____________________________

Milí farníci,  
opět po roce jsme se dočkali tolik očekávaného času prázdnin, 
dovolených. Přejeme vám všem krásný a požehnaný čas odpo-
činku. Načerpejte hodně sil, fyzických i duševních. Objevte 
kouzelná místa naší vlasti. Potěšte někoho blízkého svojí dlou-
ho slibovanou návštěvou. Vezměte do ruky dlouho odkládanou 
knížku nebo Bibli. A hlavně nezapomínejte, že náš nebeský 
Otec je stále s vámi, nemá dovolenou a nikdy na vás nezapo-
míná….tak ani vy nezapomínejte o prázdninách a dovolených 

na Něho                                                                                     L+J 

 
PRÁZDNINOVÉ DESATERO 
 

1) Rozluč se se svými rodiči,  

ale ne s Bohem. 
2) Vezmi si do batohu všechny věci pro tělo,  

ale i pro duši. 
3) Obuj si boty,  

aby ti vydržely i do kostela. 
4) Choď po křižovatkách i po cestách,  

ale nezapomeň na cesty Boží. 
5) Házej smetí do odpadkového koše,  

ale ne do duše. 
6) Na cestu neházej kameny,  

ale úsměvy. 
7) Nasaď si sluneční brýle, ale takové,  

které by ti nezacláněly Boha. 
8) Nasycuj žaludek,  

ale nenech hladovět duši. 
9) Choď podle kompasu,  

ale i podle Písma svatého a nezabloudíš. 
10) Vrať se z dovolené nejen osvěžen,  

ale i lepší. 

 
PLÁNOVÁNÍ JE NEZBYTNÉ, ALE... 
Jsem člověk, který si vše plánuje 
Jsem člověk, který si vše plánuje. Obyčejně tak kolem června 
mám zaplněný svůj diář na další kalendářní rok, a to včetně 
soukromých cest. Jsem velmi organizovaný. Všechno má své 
místo a mám rád, když je všechno tak, jak má být. 
Spousta lidí tyhle vlastnosti považuje za dobré, ale i naše dobré 
vlastnosti nám mohou bránit v setkávání s Bohem. A je udivující, 
jak od nás děti tyto věci přejímají. V neděli večer se mě můj 
šestiletý syn při ukládání do postele obvykle ptá: „Tati, jaký je 
plán pro tento týden?“ A má rád, když pak procházím celý týden 
den po dni a probírám svůj rozvrh. 

Plánováním budoucnosti se někdy vyhýbáme přítomnosti 
Plánování je dobré a do určité míry nezbytné, ale Boha nachá-
zíme v přítomném okamžiku. Bůh žije ve věčném teď. Neustále 
nás zve, abychom se pohroužili do přítomné chvíle, abychom 
mohli být s ním. Právě teď a tady. 
Někdy se může stát plánování budoucnosti způsobem, jak se 
vyhnout přítomnosti. Ale když se vyhýbáme přítomnosti, vyhý-
báme se Bohu. Mít všechno na svém místě může být jednak 
snahou mít vše pod kontrolou, jednak únikem od záležitostí, na 
nichž právě teď skutečně záleží. Často nacházíme Boha v chaosu 
svého života, své povahy, svých nezdarů. 
Bůh je uprostřed nejobyčejnějších věcí 
Jednou z největších chyb v historii lidstva bylo snažit se najít 
Boha v mimořádnosti. Bůh příležitostně využívá mimořádné 
prostředky, aby upoutal naši pozornost, ale od počátku je nejra-
ději uprostřed nejobyčejnějších věcí. Dítě v Betlémě v jeslích – 
co může být obyčejnější? 
Chápat tuto skutečnost je pro život vůbec a život z víry velmi 
důležité. Většinou jsme schopni mnohé věci pochopit až při 
zpětném pohledu. Bůh ale nabízí, abyste věci nahlíželi a chápali 
v přítomném okamžiku. Chce, abyste chápali věci tehdy, když se 
skutečně dějí. Bůh chce, abyste si plně uvědomovali každý ná-
dech, každé sousto, každý dětský úsměv, každé slovo, které 
čtete, každou píseň, kterou slyšíte, každý polibek na rtech. 
Bůh miluje obyčejné věci. 
                                                      (Matthew Kelly, Nevzdoruj svému štěstí)  

 

KDO JE KATOLÍK? GLOSA ARCIBISKUPA JANA 
GRAUBNERA 
Jsem katolička a jsem pro stejnopohlavní sňatky i pro adopce 
dětí do takových rodin – zaznělo hrdě z úst političky na televiz-
ních obrazovkách. 
V mailové poště jsem si přečetl odsouzení papeže od pisatele, 
který se považuje za věrnějšího katolíka než sám papež. Už je-
nom čekám, kdy někdo prohlásí, že je katolík, ale ateista, který 
Boha neuznává a chce, aby církev uznávala práva svých členů na 
ateismus. To nejsou věci konzervatismu či pokroku ani víry, ale 
rozumu. 
Ano, do církve se vstupuje křtem, ale jako bychom nevěděli, že 
slovo církev je z řeckého „kyriaké“ a znamená „ta, jež patří Pá-
nu“. Biblickými slovy jsme ve křtu umřeli sobě, abychom žili pro 
Pána. Jestli se hlásíme k tak silným slovům, mělo by nám dojít, 
že občas musíme pohřbít své nápady a podřídit se tomu, které-
mu patříme. Jinak nejme pravdiví ani věrohodní. 
Naše sebestřednost a populistická politika nás přivedly 
k zadlužení dalších generací. To nám nestačí a chceme ještě 
zákonem upřít bezbranným dětem i právo na mámu a tátu? 
Opravdu chceme, aby nás jednou tyto děti odsoudily jako zlo-
čince? Vraťme se ke starodávné modlitbě našich předků, kteří 
prosili, „aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.“ 

https://www.doron.cz/obchod/detail/Nevzdoruj-svemu-stesti


SVATÁ LUDMILA - 1100 LET 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roce 2021 uplyne 1100 let od vraždy sv. Ludmi-
ly. Akce připomínající toto výročí vyvrcholí národ-
ní poutí v září 2021 na Tetín. 
Sv. Ludmila byla dcerou knížete Slavibora. Stala se 
manželkou prvního známého Přemyslovce Bořivo-
je a společně s ním přijala křesťanství. Spolu tak 
nasměrovali vývoj české státnosti vstříc evrop-
skému křesťanství, písemné kultuře a středově-
kému státu. Po smrti muže se Ludmila úspěšně 
přičinila o udržení moci Přemyslovců v Čechách a 
po smrti vládnoucích synů – Spytihněva a Vrati-
slava – se stala vychovatelkou vnuka Václa-
va. Spory o výchovu či přímo o politickou moc 
vedly ke konfliktu se snachou Drahomírou, která 
nechala svou tchyni zabít na hradě Tetín.  

 
PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ RODIN  
SE SVATOU LUDMILOU 
V tomto jubilejním roce si pro vás Arcidiecézní 
centrum pro rodinný život Olomouc připravilo 
zajímavou rodinnou aktivitu. Navštivte během 
prázdnin místa ve svém okolí, kde svatou Ludmilu 
uctívali naši předkové, kde je vyobrazena nebo 
kde jsou po ní pojmenované charitní či sociální 
služby.  
Během letního projektu se dozvíte spoustu zají-
mavostí z jejího života, uvidíte ji znázorněnou 
na obrazech či vitrážích. Na některých zastávkách 
najdete přímo sochu svaté Ludmily, jinde bude zobrazena nějaká spojitost, jako například křest knížete Bořivoje, a nebo si prohlédnete 
vzácný dar -  Palladium země české. Občas vás zavedeme i na místo spojené s úctou jejího vnuka - svatého Václava a kdo chce zažít dobro-
družství, může se zapojit do rodinné soutěže.  
Více informací o tomto zajímavém prázdninovém putování naleznete na internetových stránkách rodinnyzivot.cz 

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

POUŤ NAŠÍ FARNOSTI NA SVATÝ HOSTÝN 

Srdečně vás zveme na tradiční pouť naší farnosti  

na Svatý Hostýn, která se uskuteční v úterý 

 17. srpna 2021.  

Odjezd autobusu bude v 7:00 hodin,  

v 11:15 bude sloužena mše svatá.  

Přihlašovat se můžete v zákristii. 

Cena: 180 Kč. 

 



PĚŠÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 
Pěší pouť na Svatý Hostýn je velmi oblíbenou tradiční akcí naší 
farnosti již několik desítek let. Mnozí farníci měli možnost a od-
vahu tuto náročnou, ale nezapomenutelnou pouť prožít několi-
krát, někteří si ji prožili třeba jenom jednou, a jsou mezi námi i 
takoví „borci“, kterým jedna pouť za Pannou Marií v roce nesta-
čí, a vydají se třeba dvakrát za sebou. A jaká byla ta letošní 
pouť? Čtěte dál…… 
18. června se naše farnost vydala na tradiční pěší pouť na Svatý 
Hostýn. Jako předvoj šlo 8 statečných 28. května na jednodenní 
pěší pouť. Borci došli v plné sestavě a mají náš velký obdiv a 
poklonu. Prošli nám nové trasy, které jsme také vyzkoušeli. 
Vyrazili jsme v 6 h ráno od brumovských rybníků, naplněni od-
hodláním a úmysly, za které jsme tuto pouť obětovali. Vyrazilo 
nás 44. Pouť jsme začali modlitbou růžence. Po zdolání první 
zastávky, kterou byla kaple na Hložci, jsme se vydali do Vlacho-
vic, sluníčko nám už začalo pěkně svítit na cestu i hlavy :D. Další 
zastávkou na občerstvení byly Vlachovice. Nechyběla ani paní 
Reiterová, která nikdy nezapomene pozdravovat Pannu Marii. 
Tentokrát nás potkala u obchodu. Jindy čeká v okně. Vydali jsme 
se novu cestou směr Újezd. V Újezdě na nás čekalo milé překva-
pení v podobě uvítacího plakátku v hostinci u Maliňáků, kde 
jsme se občerstvili a zchladili. Po cestě se k nám přidalo ještě 5 
poutníků. Dále jsme pokračovali přes Vizovické vrchy do Vizovic 
a do Slušovic. Horko bylo neskutečné. Před námi byl nejtěžší 

úsek prvního dne, a to nekonečná rovina ve Slušovicích a hro-
bický kopec. Zasloužená odměna v podobě chladného „lhocana“ 
byla úžasná. Síly docházely, puchýře se množily a my se vydali 
na poslední část cesty prvního dne. U křížku před Kašavou jsme 
poděkovali za den, který jsme prožili, poprosili Pána o odpočinek 
a o nové síly do dalšího dne. V Kašavě jsme se ubytovali indivi-
duálně i společně v Orlovně.  V sobotu jsme vyrazili v 6 h ráno 
k našemu cíli. Rozhýbali jsme unavená těla, klouby a polepili 
všechny puchýře. Přidali se k nám další poutníci. Zdoláním ne-
konečné asfaltové cesty z Kašavy do Drškové začalo stoupání na 
Holý Vrch. Odtamtud už je na Hostýn co by kamenem dohodil a 
po chvilce jsme zahlédli kopuli baziliky. Do cíle jsme dorazili 
v 10:30 h. Společně jsme (od schodů) vyšli se zpěvem až 
k bazilice. Ve tři hodiny byla křížová cesta, po křížové cestě ná-
sledovalo tradiční umývání nohou. Ještě před ním jsme u vodní 
kaple předali Panně Marii pozdravy od všech, kteří nás o to 
prosili, a pomodlili se za všechny. Poděkovali jsme, že jsme pouť 
zvládli. Na závěr sobotního dne jsme si opekli špekáčky.  
Tento čas byl požehnáním pro nás všechny. Děkujeme Pánu 
Bohu a Panně Marii, že nás v tak horkém čase opatrovali a žeh-
nali nám.                                                                           
                  Pěší poutníci svatohostýnští 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                                                                                                                                                                        
 

 

 

 
 
 
 

Botičky tetičky Šeré do 
sucha i do vodičky 



ÚM YSLY MŠÍ SVATÝCH NA ČERVENEC
1. 7. (ČT) 18:30 Za + rodiče Fojtíkovy a + švagra a švagrovou, Ne 254 
2. 7. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + Annu Fojtíkovou (1. výročí úmrtí), NL 75 
3. 7. (SO) 7:00 Za živé a + poutníky Svatohostýnské 
4. 7. (NE) 7:15 Za + rodiče Vaňkovy a Filípkovy, + syny a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 18 
  9:00 Za + Josefa a Andělu Šenkeříkovy, + příbuzné a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ná 109 
  10:30 Za farníky 
5. 7. (PO) 7:15 Za + Aloise Kozubíka, + zetě Aloise, nemocnou manželku, + rodiče z obou stran a + příbuzné, s   
   prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu, Ne 18 
  10:00 Poutní mše svatá u kaple sv. Cyrila a Metoděje v NL 
6. 7. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Novákovy, Bartošákovy, Anežku a Milana Prekopovy, za duše v očistci, Boží požehnání  
   pro živé rodiny, NL 
7. 7. (ST) 18:30 Poděkování za 30 let společného života, s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie pro ž. rodinu, Ná 94 
8. 7. (ČT) 18:30 Za + Josefa a Kristýnu Fojtíkovy a za duše v očistci, NL 45 
9. 7. (PÁ) 18:30 Za + rodiče Šenkeříkovy, 2 + syny, snachu Anežku, za dar zdraví a pomoc Boží pro celou živou  
   rodinu, Ná 112 
10. 7. (SO) 7:00 Za + rodiče Štefancovy a živou rodinu, NL 66 
11. 7. (NE) 7:15 Za + Marii (10. výročí úmrtí) a Josefa Juřicovy, + Aloise Dořáka, Boží požehnání a ochranu Panny  
   Marie pro živou rodinu, NL 125 
  9:00 Za + Aloise Řeháka, 2 syny, s prosbou na přímluvu Panny Marie o dar zdraví a Boží požehnání pro  
   celou živou rodinu, NL 55 
  10:30 Za farníky 
12. 7. (PO) 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let života a + manžela Jana Měřičku, NL 144 
13. 7. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
14. 7. (ST) 18:30 Za + prarodiče Slaběňákovy a + rodiče Macháčovy, na poděkování za dožití 40 let Marie, s prosbou o  
   dar zdraví, Boží požehnání a sílu Božího milosrdenství do dalších let pro celou živou rodinu, NL 94 
15. 7. (ČT) 18:30 Za + Václava Lysáčka, + rodiče, sourozence, na poděkování za dožití 85 let života Anny, s prosbou o  
   Boží požehnání pro ni a živou rodinu, NL 198 
16. 7. (PÁ) 18:30 Za + Josefa, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 10 
17. 7. (SO) 7:00 Za + rodiče, jejich 2 + syny, + manžela a za dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 351 
18. 7. (NE) 7:15 Poděkování Pánu Bohu za dožití 90 let života, za + manželku, + syna, přijaté dary a milosti, s prosbou  
   o ochranu Boží a Panny Marie pro živé rodiny, Ná 142 
  9:00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50 let společného života, za dožití 70 let Marty, 
    dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, za rodiče z obou stran a duše v  
   očistci, NL 153 
  10:30 Za farníky 
19. 7. (PO) 18:30 Za + rodiče Řehákovy a Strýčkovy a živou rodinu, Ná 107 
20. 7. (ÚT) 7:00 Za + Milana Marmana, + rodiče z obou stran, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  
   Marmanovu a Švachovu, Ne 345 
21. 7. (ST) 18:30 Za + Josefa Naňáka, + příbuzné a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 169 
22. 7. (ČT) 18:30 Za + Karla a Jaroslava Macháče, + příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 133 
23. 7. (PÁ) 18:30 Za + rodiče Králíkovy, syna a dceru a za živou rodinu, Ná 26 
24. 7. (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 30 a 50 let společného života, s prosbou o zdraví duše a těla a  
   Boží požehnání do dalšího života 
25. 7.  (NE) 7:15 Na poděkování za 50 let života Jaroslava, + rodiče Dořákovy, snachu Františku a ochranu Panny Marie  
   pro živou rodinu, NL 89 
  9:00 Za + syna Pavla, + rodiče Macháčovy, + rodiče Macharovy, jejich + syna Zdeňka, + Boženu  
   Brachtlovou, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 74 
  10:30 Za farníky a za živé a + Anny z farnosti 
26. 7. (PO) 18:30 Za živou rodinu Fojtíkovi, za + Jozefa Matuščina, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou  
   rodinu Matuščinovu a Fojtíkovu 
27. 7. (ÚT) 7:00 Za živou a + rodinu Fojtíkovu, NL 78 
28. 7. (ST) 18:30 Za + Jaromíra Řeháka, + otce, rodiče Surých a za ochranu Boží a dar zdraví pro živou rodinu, Ne 9 
29. 7. (ČT) 18:30 Za + manžela, vnučku, + rodiče Vaňkovy, Suré, + bratra Aloise, 4 + švagry, ochranu a pomoc Boží a  
   Panny Marie pro celou živou rodinu, Ná 152 
30. 7. (PÁ) 18:30 Za + Josefa Naňáka, + manželku, + syna, + dceru a zetě Václava Jelínka, za všechny příbuzné a duše v očistci 
31. 7. (SO)  7:00 Za + rodinu Fojtíkovu, Ďulíkovu, Veskovu a Šenkeříkovu, za duše v očistci a ochranu Panny Marie  

 
  

 

Úklid kostela - ČERVENEC 2021 

03. 07. Ned. Lhota 

10. 07.  2. Nedašov 

17. 07.  1. Návojná 

24. 07.  Ned. Lhota 

31. 07. 3. Nedašov 


