
 
 

SRPEN 2022 
 6. 8. Svátek Proměnění Páně 
 9. 8. Svátek sv. Terezie od Kříže, patronky Evropy 
 9.-14. 8.  Celostátní setkání mládeže (Hradec Králové) 
 10. 8.  Svátek sv. Vavřince, jáhna a učedníka 
 14. 8. Dožínky 
 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
 17. 8. Farní pouť na sv. Hostýn 
 18.-20. 8.  Festival UNITED (Vsetín) 
 20. 8.  Vzpomínková akce na otce Marka Martišku na Kaňůře 
 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
 27. 8.  Arcidiecézní pouť rodin na sv. Hostýně 

__________________________________________________
Milí farníci, 
jsme v polovině prázdnin. Mnozí z vás už mají dovolenou za 
sebou, jiné chvíle odpočinku teprve čekají. Nezapomínáme na 
Boha a nebereme si dovolenou od naší víry? Nebo se naopak 
snažíme se v této oblasti vzdělávat a účastnit se různých křes-
ťanských akcí? I v srpnu k tomu máme několik příležitostí.  
Děkujeme touto cestou všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
zúčastnili organizace farního dne, šikovným hospodyňkám, i 
těm, kteří „jenom“ přišli a zúčastnili se. Za každého z vás sr-
dečné Pán Bůh zaplať, byl to požehnaný a příjemně prožitý čas.                                                                                                                                                                              
                                                                                                            L+J 

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

Srdečně vás zveme 20. srpna v 16 hodin na Kaňůr, 
kde proběhne vzpomínková akce k 4. výročí úmrtí  
otce Marka Martišky MIC. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

KDE JE MARIA, JE I DUCH SVATÝ 

Maria byla plná Ducha svatého. Jeho mocí počala Ježíše a skrze 
jeho moc žila každodenně svoje „fiat“. Bez Ducha svatého by se 
nikdy nebyla zcela podřídila vůli Boha Otce. Potřebovala sílu, 
aby mohla čelit krizi s Josefem, který se ji chystal propustit; sílu k 
rozhodnutí utéct do Egypta a žít tam jako uprchlice; sílu snášet 
utrpení, když se dvanáctiletý Ježíš ztratil v chrámě; sílu dát Ježíši 
požehnání, když ji opouštěl, aby začal veřejně působit. 
A tak nám Maria může pomoci otevřít se úplnému přijetí Ducha 
svatého a jeho síly. Kde je Maria, tam je i Duch. 
Když Maria navštívila Alžbětu, naplnil tuto svatou ženu Duch 
svatý a potvrdila, že Maria je matkou Spasitele. A Jan, ještě stále 
v lůně své matky, poskočil radostí… rovněž plný Ducha. 
Když se Maria dostavila s malým Ježíšem do chrámu, prorok 
Simeon v ní poznal matku Mesiáše a veden Duchem svatým 
zvolal:„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka …“ (Lk 
2,29–32). Po chvíli vstoupila do chrámu i prorokyně Anna, rov-
něž plná Ducha. 
Všude, kde se objevuje Panna Maria, je i Duch svatý. Kdo z lidí 
může lépe otevřít vaše srdce pro přijetí Ducha svatého než 
Maria?                                    (Elias Vella, Na orlích křídlech) 

 
SLOVO, KTERÉ SE VYSLOVUJE NEJHŮŘE: 
„PROMIŇ“ 
V každém vztahu existují problémy 
V každé rodině a ve všech dalších vztazích existují mnohé pro-
blémy a někdy dojde i na hádku a ošklivá slova. Jistě, jsme lidé, 
jsme slabí a všichni máme zkušenost s tím, že jsme nějak přispěli 
k hádce. Chtěl bych však říci: pokud se v rodině pohádáme, 
nedovolme, aby den skončil bez usmíření. Dříve než skončí den, 
usmiřme se! A víte proč? Protože studená válka nastupující den 
poté je pro vztahy velmi nebezpečná a může být jako neošetře-

ná otevřená zanícená rána, ve které se šíří infekce dál. Vztah tak 
churaví a chřadne. 
Tři naprosto důležitá slova do všech vztahů 
Existují tři slova, která musíme vždycky střežit a naučit se použí-
vat: „dovolíš“, „děkuji“ a „promiň“. 
Dovolíš – abychom nevstupovali do života druhých dotěrně. 
„Dovolíš, mohu udělat to či ono, myslíš, že bych mohl udělat 
toto?“ „Dovolíš?!“ „Dovolíš“ tedy slouží vždy k tomu, abychom 
nebyli dotěrní. 
Děkuji náleží k pomoci, k tolikeré službě, kterou si v rodině na-
vzájem prokazujeme. Vždycky poděkuj! Vděčnost je krví ušlech-
tilé duše a mízou životodárného vztahu.  
A pak, slovo, které se vyslovuje nejhůře: Promiň. Pravidelně se 
dopouštíme ošklivých věcí a často se někdo může cítit dotčen. 
Proto nezapomínejme říkat: „Promiň mi to!“ 
Nezapomínejte na tato tři slova: „Dovolíš“. „děkuji“, „promiň“. 
Pokud se v rodině používají tato tři slova, rodina je v pořádku. A 
platí to samozřejmě i pro širší rodinu a další vztahy. Nenavykne-
li si rodina na odpouštění, roznemůže se a postupně se hroutí. 
Přecitlivělost na jakékoliv pochybení 
Jestliže svolíme, aby zlé smýšlení a neodpuštění proniklo do 
našeho nitra, dáváme prostor zášti, která se zahnízdí v našem 
srdci a začne se šířit. V člověku pak tato zášť nepozorovaně 
narůstá a přidává se k ní i nevědomá touha po odplatě a mstě. 
Opakem zášti je ale právě odpuštění, které se zakládá na pozi-
tivním postoji, na úsilí pochopit slabost druhého a snaze najít 
pro něj omluvu podle příkladu Ježíše, který říká: „Otče, odpusť 
jim, neboť nevědí, co činí“ (Lk 23,34). Ale my máme často sklon 
vyhledávat stále víc vin, představovat si větší zla, předpokládat 
všelijaké druhy zlého úmyslu, a tak zášť narůstá a zakořeňuje se 
v nás. Tímto způsobem může jakýkoli omyl nebo pád partnera 
poškodit pouto lásky a stabilitu rodiny. Někdy je problém v tom, 
že se všem věcem připisuje stejná závažnost, což s sebou nese 
nebezpečí, že se staneme neúprosnými vůči jakémukoli pochy-
bení. 
Každá rodina ví, jak slepá sebeláska, nesvornost, napětí a kon-
flikty těžce zraňují její společenství a mnohdy je i smrtelně za-
sáhnou. Odtud ony mnohonásobné a rozmanité formy rozvratu 
v rodinném životě. 
Nikdo neříká, že odpuštění je snadné 
Když se nám dostalo urážky nebo zklamání, je odpuštění možné 
a žádoucí, nikdo však neříká, že je snadné. Je pravda, že „rodin-
né společenství“ se může udržet a zdokonalovat jenom s velkým 
duchem sebezáporu a obětí. Vyžaduje skutečně velkodušnou 
ochotu všech a každého jednotlivce k porozumění, k snášenli-
vosti, k odpuštění, k smíření. 
Dnes víme, že abychom mohli odpustit, musíme projít osvobozu-
jící zkušeností pochopení a odpuštění sobě samým. Naše chyby 
nebo kritický pohled lidí, které milujeme, často způsobily, že 
jsme k sobě ztratili úctu. Tak si nakonec začneme na ostatní 



dávat pozor, vyhýbáme se náklonnosti k nim a v osobních vzta-
zích se projevujeme ustrašeně. Ale svalování viny na druhé nám 
poskytne jen falešnou úlevu. Je třeba se modlit nad vlastním 
příběhem, přijmout sebe, umět žít se svými limity a také si od-
pustit, abychom měli stejný postoj odpuštění také k druhým. 
To ale předpokládá zakusit, že nám odpustil Bůh. Přijmeme-li, že 
Boží láska k nám je bezpodmínečná, že Otcovu náklonnost si 
nelze koupit ani zaplatit, pak budeme moci milovat nade všecko, 
odpouštět druhým i v případě, že se k nám zachovali nespraved-
livě. V opačném případě náš rodinný život přestane být prosto-
rem porozumění, podpory a povzbuzení, a stane se místem 
ustavičného napětí a vzájemného trestání se. 
Vhodná slova chrání a živí dobré vztahy 
Láska spojuje a pomáhá členům rodiny jít ve všech obdobích 
vpřed. Proto je třeba ustavičně pečovat o gesta, která tuto lásku 
vyjadřují bez skrblení, hojným užíváním ušlechtilých výrazů. A 
opět opakuji: V rodině je nezbytné používat tři slova.  
T ř i   s l o v a: dovol, děkuji, promiň. Tři klíčová slova! 
Když členové rodiny nejsou neomalení a žádají o ‘dovolení’, když 
v rodině nejsou sobci a naučí se říkat ‘děkuji’ a když si v rodině 
někdo uvědomí, že udělal něco ošklivého, a umí požádat ‘odpusť 
mi’, ’promiň’, v takové rodině je pokoj a radost. 
Nebuďme skoupí v užívání těchto slov, buďme štědří a opakujme 
je každý den, protože mnohé mlčení tíží, často i v rodině, mezi 
mužem a ženou, mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci. Zato 
vhodná slova, řečená ve správnou chvíli, chrání a živí dobré 
vztahy a lásku každý den.     (zpracováno dle textů papeže Františka) 

 

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 
OČIMA FARNÍKŮ 
Po dvouleté pauze se na brněnském výstavišti od 6. července 
konal další ročník katolické charismatické konference. Jejím 
pořadatelem je hnutí charizmatické obnovy v katolické církvi. 
Tématem byl verš z Bible:„V něm je náš pokoj...“ (Ef 2,14–22) Na 
akci se objevilo několik známých řečníků, jako například Pavol 
Strežo, Milona von Habsburg, Katka Lachmanová, J. Prokeš a 
mnoho dalších. Kromě příležitosti prohloubit svůj vztah s Bohem 
jsme si letos více než kdy jindy vážili možnosti být spolu a obno-
vit přátelské i rodinné vztahy, které byly v minulých letech ne-
příjemně narušeny. 
Proč se mi tam nechtělo: Brno? Taková dálka! Kde budu parko-
vat? To zase bude horor! Ubytování na koleji? Vždyť mladí tam 
zase budou dělat v noci lomoz! A ty nekonečné fronty na jídlo, 
na zpověď a přímluvnou modlitbu. Otlačený zadek, nepříjemná 
klimatizace.... 
Proč jsem ale nakonec jel: Brno není zas až tak daleko, a dokon-
ce se našlo i skvělé parkování přímo v areálu BVV za pár  

 
 
 
 

korun. I ubytování jsme sehnali pár metrů od BVV za přijatelné 
ceny. 
Výsledek? Úžasný zážitek se společenstvím až 6000 věřících, z 
nichž dost přijelo i z naší farnosti. Potkal jsem taky hodně dalších  
účastníků z celého našeho děkanátu. Zúčastnily se i rodiny s 
velmi malými dětmi. O ty větší od 4 let se starala velká armáda 
mladých pečovatelů. 
Program byl opravdu bohatý: parádní přednášky (zájemci si 
mohou všechny přednášky shlédnout na internetu), dopolední a 
večerní chvály, úžasné přímluvné modlitby a možnost svátosti 
smíření, kdy si můžete vybrat klidně i z dvaceti zpovídajících 
kněží. Mše svaté každý den, dětská konference, divadla pro děti 
(i pro dospělé), možnost koupě knih, triček a fůru dalších před-
mětů s křesťanskou tématikou. Hodně silný byl ekumenický 
večer chval, svědectví a odpouštění mezi katolíky a protestanty. 
Velkou část akcí doprovázela skvělá chválová kapela GedeOn a 
další hudební seskupení Chapela. 
Věřím, že každý účastník byl obohacen ať už Božím slovem, 
osobním svědectvím nebo výborně načasovaným programem. 
Tam se o Duchu svatém nejenom mluvilo, On tam skutečně 
byl! Když různě čekáte ve frontách, tak si najdete třeba i nové 
známé, stihnete si vzájemně sdílet mnoho zajímavých informací 
a zkušeností…A na ten otlačený zadek nemáte čas ani pomyslet. 
Závěrem bych chtěl tuto akci všem z celého srdce doporučit.    I. 
____________________________________________________ 
Ve dnech 6.-10.7.2022 se na brněnském výstavišti po dvouleté 
pauze uskutečnil další ročník katolické charismatické konferen-
ce. Měli jsme tu možnost, a především milost od Pána prožít do 
větší hloubky všechny přednášky, které byly inspirovány mot-
tem: „V NĚM JE NÁŠ POKOJ…“ (Ef 2,14-22). Zúčastnilo se nás 
celkem 6 000 včetně asi 700 dětí. O nás a naše děti se po celou 
dobu staralo přibližně 150 dobrovolníků. Mě osobně velmi mile 
potěšila skupina GedeOn z Valašských Klobouk, která nás po 
celý páteční den hudebně doprovázela. 
Velmi silný a osvobozující zážitek jsem si odvezla z pátečního 
večera smíření. Probíhalo zde osobní smíření laiků a kněží, pro-
testantů a katolíků, očkovaných a neočkovaných. Omluva za 
vzájemné neuznání, pohrdání, kritiku. Za šíření nepravdivých 
informací. Za nátlak. Bohu díky za milost odpouštění a přijetí 
požehnání. Byl to čas uzdravující milosti skrze Ježíše Krista a já 
jsem v tento okamžik pocítila velký pokoj v srdci. V hlavě mi 
rezonovalo: „Když Bůh odpustil vám, opouštějte i vy“. Tyto po-
žehnané dny, které byly naplněné bohatým duchovním progra-
mem, setkáním s přáteli, a především setkáním se samotným 
Ježíšem v eucharistii a také celkovým osobním ztišením, se pro 

nás staly posilou do dalších dní.                                               P.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



JAKÁ DISKUSNÍ TÉMATA PŘINESE LETOŠNÍ 
FESTIVAL UNITED?  

Ve Vsetíně se v závěru srpna uskuteční křesťanský festival UNI-
TED. Důležitou součástí jeho programu jsou tematic  ké semináře 
a promluvy hlavních řečníků. Právě ty mohou být podnětem k 
diskuzi účastníků. Mezi pozvané hosty patří řádová sestra Ange-
lika Pintířová, psycholog Dalimil Staněk, novinář Petr Vizina, 
salesián Libor Všetula, religionisté Pavel Hošek a Zdeněk Vojtí-
šek. 
Letošní ročník festivalu UNITED nese název Opravdový. Toto 
téma ve svých promluvách přiblíží lektorka Ida Pencová, salesián 
Libor Všetula a pracovník s mládeží Jakub Vejmělka. 
Organizátoři k výběru názvu dodávají: „Kdybychom hledali něja-
ký název pro dnešní dobu, tak by to byla možná doba postfaktic-
ká nebo postpravdivá. A to právě proto, že pravda anebo fakta 
se zdají být něčím, co už není to hlavní, podle čeho se jako lidé v 
dnešní době řídíme. Pravda na sociálních sítích, autenticita, 
pravda ve vztahu k druhým lidem, sám k sobě, ale taky opravdo-
vost ve víře či ve vztahu k Bohu, to jsou velká, a hlavně aktuální 
témata.” 

Část seminářů je zaměřena na oblast duchovního světa: Povolání 
a odvaha jít za Božím hlasem (Angelika Pintířová), Cesta k pra-
meni života. Ale kudy? (Pavel Hošek). Pamatováno je také na 
současná témata: Gender chaos (Dalimil Staněk), Pravda jako 
fetiš (Petr Vizina), Moderní sekty (Zdeněk Vojtíšek), Odvrácená 
strana pornografie (PeteLupton). Oblasti vztahů se dotknou 
semináře: Je manželství out? a K čemu je chození? (manželé 
Guttnerovi). Seberozvoji se budou věnovat: Vyhraj válku ve své 
mysli (Jana Polehna), Jak být sám se sebou aneb Vítej opět doma 
(Libor Všetula). 
Praktické dovednosti mohou účastníci získat na workshopech. Ty 
jsou zaměřeny na umění, kreativitu, tanec, zážitkové hry nebo 
kurz přežití. Mezi hudební hosty patří slovenská zpěvačka Sima 
Magušinová a brazilská zpěvačka Thabata Oliver. Poprvé se na 
UNITED představí polská formace Luxtorpeda a moldavská sku-
pina Not an Idol. Z česko-slovenské křesťanské scény vystoupí 
formace BCC Worship, ESPÉ, Way To Go, písničkář Pavel Helan, 
violoncellista Petr Špaček a další. 
UNITED je křesťanský multižánrový festival s dramaturgicky 
různorodým programem. Ten kromě hudebních vystoupení 
zahrnuje semináře, workshopy, službu modliteb a duchovního 
poradenství, divadlo, filmové projekce, divadelní představení a 
sportovní aktivity. Festival proběhne od čtvrtka 18. 8. do soboty 
20. 8. 2022. Místem konání je město Vsetín. Aktuality a další 
informace ohledně příprav jsou zveřejňovány na internetových 
stránkách www.festivalunited.cz a na profilu sociální sítě Face-
book. 

 

 
 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA SRPEN 
1. 8. (PO) 18:30 Za + rodiče Macháčovy, 2 syny, s prosbou o ochranu Boží pro celou živou rodinu, NL 189 
2. 8. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Měřičkovy, Míšovy a Naňákovy a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny, Ná 150 
3. 8. (ST) 18:30 Za + rodiče Markovy, rodiče z obou stran a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 49  
4. 8. (ČT) 18:30 za + rodiče Novákovy, syna Jarolíma, příbuzné a za duše v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou 
   rodinu, Ne 181 
5. 8. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 

18:30 Za + rodiče Anežku a Josefa Kolínkovy, sestru Raimundu, + rodinu Jakubíkovu a za Boží požehnání pro celou  
 živou rodinu Kolínkovu, Ne 274 

6. 8. (SO) 7:00 Za + manžela, rodiče z obou stran, za duše v očistci a poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za zdraví  
v celé rodině, Ne 231 

7. 8. (NE) 7:15 Za + rodiče Kolínkovy, syna, + rodiče Šánkovy, dceru, 2 zetě, příbuzné a duše v očistci, s prosbou o ochranu, 
zdraví a pomoc Boží pro živé rodiny, Ná 162 

  9:00 Za + Josefa Miklase, + rodiče Miklasovy a Fojtíkovy a ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro ž. rodinu, Ne 332 
  10:30 Za farníky 
8. 8. (PO) 18:30 Za + rodiče Jana a Annu Novosádovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ná 110 
9. 8. (ÚT) 7:00 Za Jiřího Kročka, Františka Patockiho, Zdeňka Macháče, rodiče Františka a Františku Macháčovy a za dar zdraví a 

ochranu Panny Marie pro živou rodinu Macháčovu a Patocki 
10. 8. (ST) 18:30 Za + Jana Vaňka, + manželku Annu, dceru Marii a + rodiče z obou stran, ochranu a pomoc Panny Marie pro 

celou živou rodinu, Ne 245 
11. 8. (ČT) 18:30 Za + Petra, + otce, ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro celou rodinu Holbovu, Ne 278 
12. 8. (PÁ) 18:30 Za + Pavla Šenkeříka (1. výročí úmrtí), za jeho rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 52 
13. 8. (SO) 7:00 Za + Marii a Josefa Bělejovy, Václava Havlenu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
14. 8. (NE) 7:15 Za + Marii Solařovou (1. výročí úmrtí), + manžela a syna a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 222 
  10:00 Slavnostní mše svatá s poděkováním za úrodu a požehnáním dožínkového věnce 
15. 8. (PO) 7:00 Za farníky 
  18:30 Za + rodiče Fojtíkovy, + rodinu Roncovu a Vlčkovu, za ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny, NL 44 
16. 8. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
17. 8. (ST) 18:30 Za + rodiče Zádrapovy, manžela Aloise, sestru Annu a prarodiče, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a 

ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 13 
18. 8. (ČT) 18:30 Za živou a + rodinu, Ná 107 
19. 8. (PÁ) 18:30 Za + Jana Vašinu (1. výročí úmrtí) a + manželku Marii 
20. 8. (SO) 7:00 Za + rodiče Hořákovy, + bratra a + příbuzné z obou stran, s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu 

Hořákovu, Ne 344 
21. 8. (NE) 7:15 Za + rodiče Aloise a Annu Vaňkovy a jejich děti, Aloise, Marii a Vojtěcha, ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

Vaňkovu, NL 64 
  9:00 Za + Ludmilu Mišovou, za + bratry a rodiče z obou stran a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 241 
  10:30 Za + P. Marka Martišku, MIC; při příležitosti 4. výročí úmrtí, a za + kněze P. Stanislava Malinského  

a P. Wladislawa Ciaglo 
22. 8. (PO) 18:30 Za Aloise a Josefu Slaběňákových, bratra Karla, jejich rodiče a za duše v očistci, poděkování Panně Marii za dar 

zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 376 
23. 8. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Cíchovy, + rodinu a duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 33 
24. 8. (ST) 18:30 Za + Annu Novákovou a za živé a + spolužáky z ročníku 1944 
25. 8. (ČT) 18:30 Za + manžela Františka, + syna Pavla, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 6 
26. 8. (PÁ) 18:30 Za + rodiče Šenkeříkovy, jejich 2 + syny, snachu Anežku, pomoc a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ná 112 
27. 8. (SO) 7:00 Za + Andělu a Josefa Šenkeříkovy, dceru Marii, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou  

rodinu, Ná 172 
28. 8. (NE) 7:15 Za + rodinu Kolínkovu a duše v očistci, Ne 69 
  9:00 Poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života, za + syna a ochranu a pomoc Boží pro celou ž. rod., NL 179 
  10:30 Za farníky 
29. 8. (PO) 18:30 Za + rodiče Macháčovy, + sourozence, + syna Josefa, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví, ochranu Boží  

a Panny Marie pro živou rodinu, Ne 248 
30. 8. (ÚT) 7:00 Za + Aloise Šerého a Olgu Šerou a za duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 132 
31. 8. (ST) 18:30 Za + Josefa a Andělu Šenkeříkovy, příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny, Ná 109 
 

ÚKLID KOSTELA 
SRPEN 2022 

06. 08. 5. Nedašov 
13. 08. 2. Ned. Lhota 

20. 08. 4. Návojná 

27. 08. 1. Nedašov 


