
  

KVĚTEN 2022 
 

 zveme Vás na májové pobožnosti 
 2. - 8. 5.  Týden modliteb za duchovní povolání 
 15. 5 První svaté přijímání v naší farnosti 
 15. 5. Amoris Laetitia ve Slavičíně 
 15. 5. Milované město Zlín 
 26. 5 Slavnost Nanebevstoupení Páně 
 30. 5. Svátek Navštívení Panny Marie 

______________________________________________________

 
Milí naši farníci, 
To nám to zase uteklo! Na začátku postní doby jsme se 
už nemohli dočkat slavení Velikonoc a doba půstu a 
odříkání nám připadala nekonečně dlouhá. A najed-
nou i Velikonoce utekly jako voda…a je tady květen, 
měsíc zasvěcený Panně Marii; měsíc, kdy naši třeťáčci 
poprvé přijmou Pána Ježíše, měsíc, kdy slavíme Svátek 
matek, Den rodiny, Týden modliteb za kněžská a ře-
holní povolání. Přejeme vám ze srdce, ať tento krásný 
jarní měsíc prožijete plnohodnotně, ať Ježíš, jehož 
slavné zmrtvýchvstání jsme nedávno slavili, přetrvává 
dál ve všech radostech i starostech vašich životů.    L+J 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MARIA NEŘÍKÁ: VŠE VYŘEŠÍM 
Maria patří k velkému zástupu těch, kteří se nevyskytují v oficiál-
ních dějepisech, avšak Bůh s nimi připravil příchod svého Syna. 
Není lepší způsob modlitby 
Maria se modlí, když přichází archanděl Gabriel, aby jí v Nazare-
tě doručil poselství. Jejímu drobnému a nezměrnému přitakání 
předcházelo v dějinách spásy mnoho jiných přitakání, mnohá 
důvěřivá poslušnost a mnohá ochota vzhledem k Boží vůli. Není 
lepší způsob modlitby než stanout jako Maria v postoji otevře-
nosti, se srdcem otevřeným Bohu: „Pane, co chceš Ty, kdy chceš 
Ty a jak chceš Ty“. 
To znamená, že srdce se otevírá Boží vůli, a Bůh ustavičně odpo-
vídá. Kolik jen věřících takto prožívá svoji modlitbu! Ti, kteří jsou 
pokorného srdce, se takto modlí, v oné, dalo by se říci, podstat-
né pokoře; v pokoře jednoduchosti: „Pane, co chceš Ty, kdy 
chceš Ty a jak chceš Ty“. Lidé, kteří se takto modlí, se nerozčilují, 
protože dny jsou plné problémů, ale jdou vstříc realitě a vědí, že 
v pokorné lásce, v lásce nabízené za každé situace, stáváme se 
nástroji Boží milosti. „Pane, co chceš Ty, kdy chceš Ty a jak chceš 
Ty“. Je to prostá modlitba, která však vkládá náš život do Páno-
vých rukou, aby nás vedl. Všichni se takto můžeme modlit, takř-
ka beze slov. 

Každý den, který od Boha dostáváme, je povolání 
Modlitba umí ochočit neklid, který se nás zmocňuje, protože si 
vše nárokujeme dřív, než o to požádáme, a chceme to ihned. 
Tento neklid nám ubližuje, ale modlitba jej dokáže upokojit a 
proměnit v ochotu. Když mne ovládne neklid, modlím se a mod-
litba mi otevírá srdce a uschopňuje mne k přijetí Boží vůle. Pan-
na Maria v těch několika okamžicích Zvěstování, dovedla odmít-
nout strach, přestože tušila, že si svým přitakáním přivodí velmi 
těžké zkoušky. Chápeme-li v modlitbě, že každý den, který od 
Boha dostáváme, je povolání, pak svoje srdce rozšiřujeme a 
přijímáme všechno. Učme se tak říkat: „Pane, co chceš Ty. Slib 
mi jen, že budeš se mnou na každém kroku.“ Toto je důležité: 
požádat Pána o jeho přítomnost na každém kroku naší pouti; 

prosit, aby nás nenechal samotné, neopustil v pokušení a těžké 
chvíli. Onen závěr modlitby Otčenáš vyznívá takto: je to prosba 
o milost, o kterou nás Pána naučil žádat sám Ježíš. 

Maria provází modlitbou Ježíše a církev po celý život 
Maria provází Ježíše modlitbou po celý život, až do smrti a 
zmrtvýchvstání, a nakonec provází i první kroky rodící se církve 
(srov. Sk 1,14). Modlí se spolu s učedníky, kteří prošli pohorše-
ním kříže. Modlí se s Petrem, který podlehl strachu, a plakal z 
lítosti. Maria je mezi učedníky, muži a ženami, které povolal Její 
Syn, aby utvářeli Jeho společenství. Nedělá mezi nimi kněze, 
nikoli! Vystupuje jako Ježíšova Matka, která se s nimi modlí, ve 
společenství, jako jedna jeho členka. Modlí se s nimi a za ně. A 
Její modlitba předchází budoucnost, která se naplňuje: působe-
ním Ducha svatého se stala Matkou Boží a působením Ducha 
svatého Matkou církve. Když se Maria modlí se vznikající církví, 
stává se Matkou církve, v modlitbě provází učedníky při prvních 
krocích církve, očekávající Ducha svatého. Činí tak mlčky, a to 

ustavičně. 
Mariina modlitba je tichá. 
Evangelium vypráví pouze o 
jediné Mariině modlitbě, 
když v Káně prosí svého 
Syna za ony nebohé lidi, 
kterým hrozí, že při oslavě 
utrží ostudu. Jen si to před-
stavme – uspořádat svateb-
ní hostinu a v jejím závěru 
nalévat mléko, protože víno 
už došlo! To by ale byla 
ostuda! Maria se ale modlí a 
žádá Syna, aby ten problém 
vyřešil. Mariina přítomnost 
je již sama o sobě modlitbou 
a její pobývání ve Večeřadle 

mezi učedníky, kteří očekávají Ducha svatého, je spočinutím v 
modlitbě. Takto Maria rodí církev, je Matkou Církve. 

Maria je otevřena Božímu hlasu, který vede její srdce 
V Panně Marii je přirozená ženská intuice povýšena jejím zcela 
jedinečným sjednocením s Bohem v modlitbě. Proto při četbě 
evangelia zjišťujeme, že někdy jako by se vytrácela, aby se pak v 
zásadních chvílích znovu objevila. Maria je otevřena Božímu 
hlasu, který vede její srdce a kroky tam, kde je zapotřebí její 
přítomnosti. Tiché účasti matky a učednice. Je přítomna, poně-
vadž je Matkou, ale též protože je první učednicí, která si nejlé-
pe osvojila Ježíšovo učení. Maria nikdy neprohlašuje: „Pojďte, 
vše vyřeším“, ale vybízí: „Udělejte všechno, co vám řekne“, 
přičemž neustále ukazuje prstem na Ježíše. Toto je typický po-
stoj učedníka a Maria je první učednicí: modlí se jako Matka a 
jako učednice. 
»Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom« (Lk 
2,19). Takto evangelista Lukáš načrtává Matku Páně v evangeliu 
Ježíšova dětství. Všechno, co se děje kolem ní, má hluboký do-



pad na její srdce: dny naplněné radostí, stejně jako nejtemnější 
chvíle, kdy také ona stěží chápe cesty, kterými se má ubírat 
Vykoupení. Všechno končí v jejím srdci, aby bylo modlitbou 
důkladně vytříbeno a proměněno. Ať už jde o dary mudrců ane-
bo útěk do Egypta, až k onomu děsivému pašijovému pátku – to 
všechno Matka uchovává v srdci a vnáší do svého dialogu s Bo-
hem. Kdosi přirovnal Mariino srdce k perle nedostižné nádhery, 
utvořené a vyhlazené trpělivým přijímáním Boží vůle skrze Ježí-
šova tajemství, o nichž rozjímala v modlitbě. Jak by bylo krásné, 
kdybychom se mohli alespoň trochu připodobnit naší Matce! 
Srdcem otevřeným Božímu slovu, tichým a poslušným srdcem, 
srdcem, které dokáže přijímat Boží slovo a dává mu růst spolu s 
dobrou setbou církve.                                                   (papež František) 

 

MARIA, POMOZ 
(starobylá modlitba k Panně Marii – prosba o pomoc v těžkých 

až (z lidského hlediska) bezvýchodných  situacích. 

Maria, pomoz, přišel čas, 

Milostná Matko, slyš náš hlas! 

V nebezpečí a strádání 

Přímluva Tvá nás ochrání. 

Lidská kde síla bezmocná, 

Tvá kyne ruka pomocná; 

Neoslyš proseb dítek svých, 

K Tobě tak vroucně lkajících; 

Matkou ukaž se laskavou, 

Sešli nám v nouzi pomoc svou; 

Maria, pomoz, přišel čas, 

Milostná Matko, slyš náš hlas. 

Amen 

 

USTANOVENÍ NOVÝCH NOVÝCH  
MINISTRANTŮ V NAŠÍ FARNOSTI 

V neděli 3. dubna proží-
vala naše farnost malou 
slavnost. Po měsících 
pečlivých příprav se 
čtyři chlapci stali minis-
tranty. Tímto dnem 
chlapcům začala služba 
nejenom u oltáře.  
Slovo ministrant pochází 

z latinského slova ministrare, které znamená sloužit a tím je i 
vyjádřena podstata pojmu. Ministrant je ten, který slouží. Komu 
že to slouží? Pouhým pohledem by se zdálo, že slouží knězi. 
Podává konvičky, zvoní na zvonky, anebo drží misál. Ale to není 
opravdová podstata ministranta. Ve skutečnosti ministrant slou-
ží všem lidem. Jelikož se 
na liturgii účastní všichni 
lidé v kostele, tak minis-
tranti vlastně v jednotli-
vých úkonech zastupují 
každého přítomného. A 
z toho také vyplývá, že 
ministrant slouží také 
samotnému Bohu. Pro-
tože díky ministrantům může probíhat liturgie a ministranti jí 
přidávají na kráse. 
Takže ministrant není jen nějaký podavač rekvizit v pěkném 
oblečku, ale je důležitou součástí liturgie. 

I ministranti mají své svaté přímluvce v nebi. Jsou to přede-
vším svatý Tarsicius a svatý 
Dominik Savio. 
Ministrantem nejsem tím, 
co dělám, ale kým jsem. 
Není to o tom všechno 
zvládnout přesně podle 
liturgických pravidel. Jde 
ale o to, že si buduji své 
přátelství s Ježíšem, které 
má přetrvat,“ říká biskup-
ský delegát pro pastoraci 
ministrantů P. Jiří Kupka. 
Činnost ministrantů je ne-
smírně důležitá a ničím 
nenahraditelná. Vyprošuj-
me tedy ve svých modlit-
bách Vítkovi, Jakubovi, 
Vaškovi a Kryštofovi hojnost 

Božích milostí a požehnání, především horlivost, vytrvalost a 
pokoru. Ať při své ministrantské službě zažívají plno dobrodruž-
ství s Kristem i se svými kamarády ministranty.   

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDSTAVUJEME SI BOHA  
KDESI V OBLACÍCH 
Představujeme si Boha kdesi v oblacích, 
a přitom ho potkáváme každý den. 
Nevnímáme totiž Boha s tváří člověka…  
Při nanebevstoupení Kristus zemi neopustil. 
Neodešel od nás. 
Zůstal tu s námi, pouze ho nevnímáme očima. 
Krista jsme už nesčetněkrát potkali, 
a vůbec jsme si ho nevšimli, nepoznali jsme ho. 
Potíž je totiž v tom, že má až příliš známou tvář: 
tvář žebráka, 
tvář neposedného dítěte, 
tvář puberťáka, 
kolegy, kuchařky, bezdomovce, 
člověka, který ztratil práci, 
manžela, manželky, nadřízeného, 
paní na úklid, přistěhovalce, 
nemocného, pobudy, vězně... 
A má tvář i toho člověka, kterého nyní potkám  
po přečtení těchto řádků… 
Ježíš klepe i na dveře mého srdce. 
Otevřu mu? 
                      (podle knihy: Alessandro Pronzato – Provokující evangelia) 
 

MILÝ BOŽE….. 
Milý Bože to je moc dobře, že každé dítě má maminku i tatín-
ka. Jak moc dlouho ti trvalo než jsi na to přišel? (Anežka) 
Milý Bože, nejvíc ze všeho se mi líbí otčenáš. Psal jsi ho dlouho 
nebo se ti povedl hned napoprvé? Já musím přepisovat všech-
no co napíšu. (Lojza) 
Milý Bože, vsadím se, že je pro tebe velmi těžké milovat všech-
ny lidi na celém světě. V naší rodině jsme jenom čtyři a mně to 
tedy moc nejde. (Anežka) 
Milý Bože, paní učitelka říká, že severní pól není přesně na 
zeměkouli. Spletl ses i někde jinde? (Janek) 
Proč se v bibli nepíše i o paní Bohové? To jsi s ní ještě nebyl 
ženatý, když jsi to psal? (Jakub) 
Milý Bože, netušil jsem, že oranžová a fialová jdou tak dobře 
k sobě, až dokud jsem neviděl ten západ slunce, co jsi udělal  
 

http://catholica.cz/index.php?id=3732
http://catholica.cz/index.php?id=804
http://catholica.cz/index.php?id=804


v úterý. To nemělo chybu! (David) 
Milý Bože, opravdu jsi chtěl, aby žirafa vypadala takhle nebo jsi 
jí trochu zpackal? (Dora) 

 

                           (přepsáno včetně roztomilých chyb z knihy Děti píší Bohu) 

 
 

MILOVANÉ MĚSTO ZLÍN 
Projekt  nadačního fondu CREDO CZ, který se snaží vytvořit v 
centru Zlína atmosféru přijetí, ve které mohou lidé strávit hezké 
odpoledne s rodinou a přáteli. 
Vystoupí kapely: WAY TO GO, GEDEON, TIMOTHY. 
Program bude obsahovat promluvy na téma 5 jazyků lásky, pro 
děti jsou připraveny atrakce  - nafukovací hrady, elektrovozítka 
či balónkový klaun. 
Zástupci místních spolků, organizací a církví připravují stánky 
s občerstvením těla i duše.  
Začátek v 15 hodin, konec kolem 19. hodiny. 
 

AMORIS LAETITIA 

Srdečně zveme všechny přátele rodiny na další setkání v rámci 
děkanátního projektu k roku rodiny Amoris Laetitia. Setkání se 
tentokrát uskuteční 15. května 2022 v 15 hodin v  kos-
tele ve Slavičíně.  
Téma: Manželská a rodinná spiritualita. 
Těšíme se na vás. 
 

VZPOMÍNKA NA POSTNÍ DOBU  
A VIGILII VELKÉ NOCI 
Nad fotografiemi L. Fojtíkové, M. Naňákové a mládeže 
naší farnosti krátce zavzpomínejme na to, jak jsme 
v našem farním společenství prožívali postní dobu a 
velikonoční vigilii. Ani nízké teploty nás neodradily 
prožít hned dvě křížové cesty v přírodě. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA KVĚTEN 
1. 5.  (NE) 7:15 Za živé a + hasiče z naší farnosti u příležitosti sv. Floriána 

9:00 Za Vojtěcha Nováka, rodiče, prarodiče, vnuka Vojtíška, Jana Kozubíka, příbuzné a dar zdraví a Boží požehnání 
pro živou rodinu, Ne 114 

  10:30 Za farníky 
2. 5. (PO) 18:30 Poděkování za 25 let společného života, za + rodiče Bartošákovy, + Františka Bařinku a za živou + rodinu Barto- 
                                               šákovu, Bařinovu a Juřicovu, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie, NL 96                                       
3. 5. (ÚT) 7:00 Za + Františku Naňákovou, + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci, Ná 165 
4. 5. (ST) 18:30 Za + rodiče Vaňkovy, + 2 syny a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 36 
5. 5. (ČT) 18:30 Za + Josefa Káňu, + příbuzné, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 103 
6. 5.  (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 

18:30 Za + Josefa Fojtíka, + sestru Marii, + rodiče Šánkovy, Fojtíkovy, Ivánkovy, + příbuzné, za duše v očistci, za dar 
zdraví duše i těla, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 263 

7. 5. (SO) 7:00 Za rodiče Kolínkovy, syna Josefa a ochranu Boží pro celou rodinu Kolínkovu, Ne 51 
8. 5.  (NE) 7:15 Za rodiče Fojtíkovy, příbuzné, dar zdraví pro živou rodinu Fojtíkovu, Ne 80 
  9:00 Za + Annu a Jana Bůbelovy, + rodiče z obou stran, + sourozence, švagry a švagrové a za duše v očistci, Ne 218 
  10:30 Za farníky 
9. 5. (PO) 18:30 Poděkování za přijaté milosti a dary, za ochranu P. Marie a Boží požehnání pro naše rodiny a za + rodiče, Ne 187 
10. 5. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
11. 5. (ST) 18:30 Za + Bohumila Řeháka, + syna, + rodiče Surých, ochranu Boží, dar zdraví pro živou rodinu, Ne 9 
12. 5. (ČT) 18:30 Za + Anežku Prekopovou, + manžela Milana, + rodiče z obou stran a ochranu a pomoc Panny Marie pro celou  
   živou rodinu, Ne 328 
13. 5.  (PÁ) 7:00 Za + rodiče Novákovy, + děti, za duše v očistci a ochranu Panny Marie a za živé rodiny, Ne 42 
14. 5. (SO) 7:00 Na poděkování za 40 let společného života Lubomíra a Aleny, ochranu a pomoc Boží pro celou ž. rodinu, NL 181 
15. 5.  (NE) 7:15 Za + Františka Bartošáka, + rodiče Lalošákovy, + Ludmilu, + Jitku, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu, NL 86 
  9:00 Za děti, které přistupují k Prvnímu svatému přijímání 
  10:30 Za farníky 
16. 5. (PO) 18:30 Za + Vincence Miklase, za dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 280 
17. 5.  (ÚT) 18:30 Za živou rodinu Fojtíkovu a Matuščinovu a poděkování Bohu za společných 22 let života manželů Fojtíkových,  

za jejich děti a duše v očistci, Ne 307 
18. 5. (ST) 18:30 Za + manžela, + sestru Marii, + rodiče z obou stran, příbuzné a ochranu Panny Marie pro celou ž. rodinu, NL 124 
19. 5. (ČT) 18:30 Za + Františka Kolínka, + manželku Ludmilu, + syna, dar zdraví, ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 249 
20. 5. (PÁ) 18:30 Za + syna Mariana, sestru M. Teklu Krahulcovou, + rodiče z obou stran, + příbuzné, rodiče Masařovy a celou 

živou rodinu, Ne 47                                                                                                                      
21. 5. (SO) 7:00 Za + rodiče Josefa a Annu Kolínkovy, jejich + rodiče a prarodiče, za duše v očistci a ochranu Panny Marie pro 

celou živou rodinu, Ne 73 
22. 5. (NE) 7:15 Za + Jana Fojtíka, + a živou rodinu, Ne 250 
  9:00 Za + rodiče Gašpárkovy, vnoučka a pomoc Boží pro živou rodinu 
  10:30 Za farníky 
23. 5. (PO) 18:30 Poděkování Pánu Bohu za prožitých 50 let společného života, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro 
    celou živou rodinu a za + rodinu Vaňkovu a Novákovu, NL 113 
24. 5. (ÚT) 7:00 Za + Aloise Slaběňáka (1. výročí úmrtí) 
25. 5. (ST) 18:30 Mše svatá s májovou pobožností v přírodě – za živé a + kněze, kteří působili a působí v naší farnosti  
26. 5.  (ČT) 7:00 Na poděkování za 80 let života, za + rodiče z obou stran, + sourozence a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
   Novákovu, Ne 56 
  18:30 Za + Josefa Surého, + rodiče z obou stran, + příbuzné a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 262 
27. 5. (PÁ) 18:30 Za + Marii Bordovskou, + manžela, sourozence, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání pro živé 

rodiny 
28. 5.  (SO) 7:00 Za manžele Kořenkovy, děti, kmotřence, s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie 
29. 5. (NE) 7:15 Za + rodiče Bartošákovy a + zetě, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny, Ne 205 
  9:00 Za + Josefa Solaře, dvoje rodiče, Karla Slaběňáka, ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 256 
  10:30 Za farníky 
30. 5. (PO) 18:30 Za + rodiče Macháčovy, dceru, zetě a Pavla, 2 + řeholní sestry, za nemocnou Marii a nemocné v rodině,  
   vytrvalost ve víře, Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za duše v očistci, NL 117 
31. 5. (ÚT) 7:00 Za manžele Fryštacké, rodinu Gašpárkovu, Holbovu, Fojtíkovu,  
   + rodiče, + tatínka a + syna Toníčka, NL 46 
 

 
 
 

ÚKLID KOSTELA - KVĚTEN 2022 

07. 05. 3. Návojná 

14. 05. 1. Nedašov 

21. 05. Ned.Lhota 

28. 05. 4. Návojná 


