
 

ZÁŘÍ 2021 
 1. 9.  Světový den modliteb za péči o stvoření 
 3. 9. akce V RADOSTI na náměstí ve Val. Kloboukách 
 4. 9.  konference POSLANÝ  
 8. 9. Svátek Narození Panny Marie 
 14. 9.  Svátek Povýšení sv. Kříže 
 18. 9. chvály v 19 hod. na téma Odevzdávám  
 28. 9. Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého  
  národa 
 29. 9.  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

_____________________________
Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete,  
pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi …. 
Pojďte ke mně všichni, kteří studujete,  
pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi ….. 
……a já vám, praví Pán, já vám odpočinek dám! 
Takto jsme si mohli pobrukovat před dvěma měsíci, na závěr 
školního roku, kdy začínalo to krásné období léta, prázdnin a 
dovolených. Ano, dva měsíce utekly jak voda a my odpočatí se 
vracíme do škol, zaměstnání, do období povinností. Něco krás-
né končí a něco krásné zase začíná. Konec prázdnin přece ne-
znamená konec příležitostí k setkávání se s našimi blízkými. 
Třeba hned první zářijový víkend můžeme strávit na jedinečné 
akci V RADOSTI a konferenci POSLANÝ. A nebo přijďte chválit 
Pána do našeho kostelíka, určitě nebudete litovat.            L+J 

 

VELMI KONKRÉTNÍ VÁCLAVŮV ODKAZ  
PRO KAŽDÉHO Z NÁS 

Jak promlouvá svatý Václav 
do našeho života? Asi ne-
budeme následovat tohoto 
světce zrovna v statečném 
hájení českého území, ani 
nebudeme připravovat 
přímo z vlastní vinice nápoj 
k slavení eucharistie. Jak 
tedy následovat "dědice" 
české země? Na pomoc nám 
přicházejí slova známé kan-
cionálové písně: "Nikdy 
nezahyne národ…., dokud 
bratr bude bratru odpouš-
tět". Tento Václavův odkaz 
je velmi konkrétní, pro kaž-

dého z nás. Nakolik je však praktický, natolik je těžko uskutečni-
telný. Kdo z nás se nepotýkal s tím, jak odpuštění "nejde", jak se 
stále vrací zahořklost a touha oplatit stejnou mincí? Tyto zkuše-
nosti, společné nám všem, vedou k zjištění, že odpuštění je 
jakési mučednictví! Vždyť vyžaduje sebezapření, úsilí vzdát se 
nároků na pomstu, ochotu neoplatit druhému zlým, ale dobrým. 
A toto vše je skutečným mučednictvím, i když nekrvavým. Od-
puštěním tedy následujeme našeho národního patrona. 
Pokud sv. Václav není jen na piedestalu na náměstí v centru 
Prahy, ale také na piedestalu v té naší "galerii" s lidmi ukazující-
mi perspektivní cestu do budoucnosti, pak nepřeslechněme jeho 
hlasitou výzvu k odpuštění - odpuštění těm, kteří se v našem 
národě dopustili velkých přehmatů a poškodili třeba naši rodinu 
(odpustit však neznamená nechat stranou spravedlnost! Odpus-
tit znamená vzdát se zloby vůči druhému, nepřát mu zlo, ale 
dobro - i když toto dobro bude pro viníka zprostředkované spra-
vedlivým trestem), odpustit komunistům, polistopadovým poli-
tikům, nepříjemným sousedům… 

Toto odpuštění, projevené nekrvavým mučednickým sebepře-
máháním, je tou správnou odpovědí na křivdy ze strany našich 
spoluobčanů a blízkých. A tak budeme skutečně následovníci sv. 
Václava a budeme se k němu hlásit nejen slovy písně, ale i svým 
životem. 
 
MODLITBA KE SVATÝM ARCHANDĚLŮM  

 
29. září si připomínáme svaté 
archanděly Michaela, Gabriela a 
Rafaela.  
O všech třech se dozvídáme ze 
svědectví Písma svatého. Michael 
je znázorňován jako bojovník, vůd-
ce nebeského vojska, Gabriel jako 
zvěstovatel narození Krista a Jana 
Křtitele, Rafael jako ten, který 
uzdravuje a provází na cestě. 
 

 
Svatý archanděli Rafaeli, 

ochránce všech pocestných, 
doprovázej nás se svými andělskými sbory 

a zachraň nás ze všech nástrah temnot. 
Ochraňuj na každé naší cestě nás i všechny, 

s nimiž se potkáme. 
Svatý archanděli Michaeli, 

chraň nás před mocnostmi temnot 
a na naše prosby a na přímluvu našich andělů strážných 

svrhni je do propasti pekla, 
aby neuškodily nám ani těm, kdo jsou na cestě s námi. 

Svatý archanděli Gabrieli, 
se všemi svými anděly i našimi anděly strážnými 

vzdej nebeské pozdravení trojnásobně milostiplnému, 
neposkvrněnému srdci Královny andělů 

a vypros nám bezpečnou a šťastnou cestu. 
Amen. 

 

 
 
 
 
 
 
 



NA KOHO SE MÁME USMÍVAT? 

Usmívat se na Boha, od něhož se nám dostává všech darů. 
Usmívat se na Boha Otce a na Ducha svatého stále dokonalejší-
mi modlitbami. 
Usmívat se na Ježíše při mši svaté, přijímání, při návštěvě  
kostela. 
Usmívat se na toho, kdo ztělesňuje Krista, na papeže, který 
zosobňuje Boha, na zpovědníka, i když nám dává těžká pokání. 
Usmívat se na Pannu Marii, podle níž bychom měli utvářet svůj 
život, aby v druhých vzbuzoval svaté myšlenky. 
Usmívat se na svého anděla strážného, jehož nám dal Bůh, aby 
nás dovedl do království nebeského. 
Usmívat se na rodiče, bratry a sestry, abychom byli radostnou 
hořící pochodní, třebaže od nás vyžadují povinnost zraňující naši 
pýchu. 
Usmívat se stále a odpouštět příkoří. 
Usmívat se na spolupracovníky a snášet veškerou kritiku a po-
mluvy. 
Usmívat se na všechny, které nám Bůh během dne posílá 
vstříc. 

 
VÝZVA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ 
VĚŘÍCÍM K NADCHÁZEJÍCÍM PARLAMENT-
NÍM VOLBÁM  
Přinášíme prohlášení českých a moravských biskupů k říjnovým 
volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které je urče-
no pro věřící.  

Milí bratři a sestry,  
na podzim nás čekají parlamentní volby. Nejsou jen jedněmi 
z mnohých, každé volby jsou jedinečné a důležité, možná něčím 
významné a přelomové, protože zajišťují naší zemi další směřo-
vání.  
Kardinál František Tomášek - blahé paměti - prohlásil v listopadu 
1989: „V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost 
v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa.“ Opaku-
jeme tato jeho slova jako závazek, který trvá. Katolická církev 
v této zemi chce i v tomto okamžiku stát na straně národa. Co to 
ale znamená dnes, více než třicet let po Sametové revoluci? 
Znamená to, že jestliže jsme křesťané - katolíci, máme být také 
dobrými občany a sousedy. Pro společné dobro naší země 
chceme udělat všechno to, co můžeme.  V první řadě je třeba jít 
k volbám. Křesťan by neměl volit jen podle osobních preferen-
cí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím i křesťan-

skou lásku k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad prezento-
vanými volebními programy a prohlášeními, abychom nepod-
porovali ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, 
například v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry Stvořitele 
s člověkem. Dále je důležité autenticky žít křesťanský život a 
poctivě pracovat. V neposlední řadě pak je naší čestnou povin-
ností modlitba za naši zem a všechny, kteří zde žijí. 
Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme k tomu, abychom přispě-
li k obnově naší země osvědčenými prostředky: modlitbou a 
postem. Čtyřicet dní před volbami se vytrvale modleme za jejich 
dobrý výsledek. Může se tak například dít společnou modlitbou 
desátku růžence „Který Ducha Svatého seslal“ ve farnostech či 
v rodinách, přímluvami za dar moudrosti pro voliče i kandidáty 
během bohoslužeb, stejně jako při společné modlitbě doma. 
První pátek v měsíci říjnu by bylo velmi vhodné se společně 
postit na tento úmysl. Kromě těchto podnětů je samozřejmě 
možné ve prospěch budoucnosti naší země udělat mnoho další-
ho, kreativitě se meze nekladou. 
K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím Vám 
ze srdce žehnáme! 
   Biskupové Čech, Moravy a Slezska 
   Velehrad, 7. července 2021 

 
JEDINEČNÝ VZTAH S BOHEM,  
JEDINEČNÁ VÍRA 
Víra je věc naprosto individuální. Každý z nás ji vnímáme a proží-
váme jinak, protože každý vztah s Bohem je unikátní. Proto se o 
tom těžko hovoří a je vlastně nemožné to nějak sdílet. Víra je 
prostě v celé své šíři nesdělitelná. Podstatu každého intimního 
vztahu znají jen jeho aktéři. Každý z nás je originál a je moc 
dobře, že k nám Bůh podle toho přistupuje. 
Mám k tomu jedno trefné podobenství. Kolem nás rostou různé 
ovocné stromy - švestky, třešně, višně, jabloně, hrušně, ořechy a 
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já nevím co ještě. I když rostou ve stejné půdě a podnebí a mají 
identický podmínky, každý z nich nese jiné ovoce. Stejně je to i 
s námi lidmi. Každý z nás je jedinečný, a jedinečná je i naše víra. 
Víš, s vírou je to podle mě podobné jako s řízením auta. Příleži-
tostně mě vozí skvělý řidič jménem Radim a ten mi vysvětlil, že 
nejnebezpečnější jsou za volantem ti, kteří pořád sledují tacho-
metr. Nestačí jenom kontrolovat si rychlost, musíš hledět před 
sebe, za sebe a reagovat na okolní provoz. Podobně těm, kteří 
neustále přepjatě akcentují dodržování náboženských pravidel, 
taky mnoho podstatného uniká. Například radost z víry a vztahu 
s Bohem. Můžeme je také přirovnat k lidem, kteří si potraviny 
vybírají zásadně jen podle nutričních hodnot. Jedno, jak to chut-
ná, hlavně že to nemá moc kalorii. Myslíš, že si pak pochutnáva-
jí?                  (Zbigniew Czendlik) 

 

KŘESŤANSKÝ FOTBALOVÝ KLUB 
Každý fanda je pyšný na svůj fotbalový klub, Slávisté, Sparťani, 
Plzeňáci... A já musím říct, že jsem hrdý na ten náš mančaft, 
kterému říkáme křesťané. Máme už docela slušnou tradici. Hra-
jeme už nějakých dva tisíce let a nastupují za nás docela slušní  
hráči. Tedy z toho českého nároďáku například: sv. Václav, Karel 
IV., Antonín Dvořák. Dokonce i Jan Hus. On se ale občas hádal 

s trenéry. Někdy dáváme báječné góly, někdy si dáme vlastňáka. 
Některé sezony jsou úžasné a daří se, někdy málem propadáme 
do druhé ligy, ale vždy usilujeme o fair play. Máme celkem hez-
ké stadiony. Stavěli nám je nějaký Petr Parléř nebo Santini. Ne-
hrajeme sice o medaile nebo poháry, ale hrajeme o lidskost, 
lásku a věčnost. A ten náš klub má jednu fantastickou věc: má 
Božího majitele. A u Něho je jistota, že nás nikdy neprodá. Takže 
zkrátka a dobře, tenhle mančaft Stracha baví, a jsem rád, že do 
něho patřím.                                                                      (Jiří Strach) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ZÁŘÍ
1. 9.  (ST)  18:30  Za + rodinu Doležalovu a Novákovu, + syna Františka a za živou rodinu, Ne 271  
2. 9.  (ČT) 18:30  Za + rodiče Holbovy, syna Františka a živou rodinu, Ne 215  
3. 9.  (PÁ)  7:00  Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30  Za + Anežku Šenkeříkovou (1. výročí úmrtí), + manžela Josefa, dvoje + rodiče, za dar zdraví a pomoc  
   Boží pro celou živou rodinu, Ná 112 
4. 9.  (SO)  7:00  Za + rodiče Matúšů, + rodiče Holbovy, jejich + syna Josefa a ochranu a pomoc Boží pro ž. rod., Ná 11  
5. 9.  (NE) 7:15  Za + rodiče Aloise a Annu Vaňkovy a jejich děti, pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  
   Vaňkovu, NL 64  
  9:00  Za + rodiče Annu a Františka Vaňkovy, + tetu Marii, Anežku a Emila Dohnanských, + rodiče z obou  
   stran, pomoc Boží a ochranu Panny Marie, NL 161  
  10:30  Za farníky  
6. 9.  (PO)  18:30  Za + Aloise a Anežku Fojtíkovy, + Jana a Annu Fojtíkovy, + Františka a Anežku Paholkovy a Boží  
   požehnání pro celou živou rodinu, NL 172  
7. 9.  (ÚT)  7:00  Za + Ludmilu Kostkovou (1. výročí úmrtí), NL 7  
8. 9.  (ST)  18:30  Za + rodiče Novákovy, Bartošákovy a + Anežku a Milana Prekopovy, + tetu Rozalii, 3 sestry a ostatní +  
   příbuzné, za duše v očistci, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro celé živé rodiny, NL 167  
9. 9.  (ČT)  18:30  Za + Ludmilu Steckmeierovou (1. výročí úmrtí), Ná 59  
10. 9.  (PÁ) 18:30  Za + manžela Jána Kuvika, (1. výročí úmrtí), NL 69  
11. 9.  (SO)  7:00  Za + Jaroslava Fojtíka, za + rodiče z obou stran, sourozence, Melánii Križákovou a duše v očistci, Ne 257  
12. 9.  (NE) 7:15  Za + rodiče Holbovy, syna Josefa, dvoje + prarodiče, všechny jejich sourozence, + rodiče Gašpárkovy a  
   dar zdraví, víry a Boží ochranu v rodinách, Ne 105  
  9:00  Za živé a + spolužáky z ročníku 1963  
  10:30  Za farníky a za živé a + Marie z naší farnosti  
13. 9.  (PO)  7:00  Za + Josefa Šenkeříka a dvoje rodiče, 5 sourozenců, švagrové a švagry, s prosbou o ochranu Boží a  
   Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 268  
14. 9.  (ÚT)  7:00  Za dobrodince  
15. 9.  (ST)  18:30  Za + Josefa Fojtíka, + sestru Marii, + rodiče z obou stran, + příbuzné, za duše v očistci, za dar zdraví duše  
   i těla, za ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 263  
16. 9.  (ČT)  18:30  Za + manžela Josefa, + rodiče Krahulcovy a Šuráňovy a + příbuzné, s prosbou o Boží ochranu pro celou  
   živou rodinu, Ne 55  
17. 9.  (PÁ)  18:30  Za + Aloise Fojtíka (nedožitých 80 let), + rodiče Vaculíkovy, + rodiče Fojtíkovy, + bratra Josefa,  
   + synovce Zdenka a pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 102  
18. 9.  (SO)  7:00  Za + rodiče Trochtovy, syny Františka a Milana, rodiče Lorencovy, + Josefa Turenu a za duše v očistci, Ná 30  
19. 9.  (NE) 7:15  Za + manžele Dorňákovy, za rodiče Macháčovy, švagrovou a švagra a za ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 336  
  9:00  Za + Karla Šerého (10. výročí úmrtí), + rodiče, + bratra a švagrovou Marii, s prosbou o posilu v nemoci pro sestru 
   Marii a za živou rodinu, NL 13  
  10:30  Za farníky  
20. 9.  (PO)  18:30  Za + Antonína Janáče, + rodiče z obou stran, za + rodinu Čermákovu, pomoc a ochranu Boží pro živou  
   rodinu Janáčovu, Ná 140  
21. 9.  (ÚT)  7:00  Za + syna Lubomíra Marka a + rodiče Markovy a za duše v očistci  
22. 9.  (ST) 18:30  Za + manžela, vnuka, rodiče z obou stran a 3 sourozence, s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie pro živou 
   rodinu, Ne 261  
23. 9.  (ČT)  18:30  Za + Augustina Ručka, + syna Gustáva, + rodiče Ručkovy a Fojtíkovy, NL 164  
24. 9.  (PÁ)  18:30  Za + rodiče Fojtíkovy, + dceru, + bratry a sestry, za duše v očistci, + kněze, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu 
   pro živou rodinu, NL 94  
25. 9.  (SO)  7:00  Za živé a + kněze a za duše v očistci  
26. 9.  (NE)  7:15  Za + Jana Měřičku, + rodiče Měřičkovy a Holbovy a + rodinu, Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 144  
  9:00  Za + rodiče Novákovy, prarodiče, + zetě, s prosbou o pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou ž. r., Ne 109  
  10:30  Za farníky  
27. 9.  (PO)  18:30  Za dvoje + rodiče Fojtíkovy a živou rodinu Fojtíkovu a jejich příbuzné, NL 121  
28. 9. (ÚT)  7:00 Za Jiřího Kročka, Františka Patockeho, Zdeňka Macháče, rodiče Františka a Františku Macháčovy  
   a Boží požehnání pro živou rodinu Macháčovu a Patockou, Ne 323  
  18:30  Za živé a + Václavy z naší farnosti  
29. 9.  (ST)  18:30  Za + Františka Janáče, + dceru, syna, + rodiče, sourozence a + rodiče Fojtíkovy, Ná 17  
30. 9.  (ČT)  18:30  Za + manžela Aloise, + švagrovou Marii, + rodiče Macháčovy, + tatínka, s prosbou o ochranu a pomoc Panny 
   Marie pro živou rodinu, Ne 331  

 
  

 

Úklid kostela - ZÁŘÍ 2021 

04. 09. Ned. Lhota 

11. 09.  5. Nedašov 

18. 09.  4. Návojná 

25. 09.  Ned. Lhota 


