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Kdo věří, není nikdy sám - ani v životě, ani ve smrti. 
Benedikt XVI. 
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Úvodní slovo 
 

Bratři a sestry, 

 

Když vyslovíme slovo „dušičky“, každý z nás ví, co nastane. 

Návštěva hrobů našich příbuzných, přátel a dobrodinců. K tomu patří 

sehnat nějaký slušný věnec, květinu nebo alespoň svíci a upravit 

místo posledního odpočinku. Je to dojímavé a člověka někdy až 

zamrazí při pohledu na podzimní večerní hřbitov, zalitý světlem 

plápolajících svící. 

Právem si také můžeme položit otázku: Proč to vlastně děláme? 

Z tradice, ze zvyku, protože se to tak dělá nebo je to hezké, důstojné 

apod. Co ale opravdu světlo svíce vyjadřuje?  

Malé nepatrné světélko i té nejmenší svíčky prozařuje i tu 

nejtemnější temnotu. Proto je každá svíce krásným obrazem  

pro lidský život. Aby dávala světlo, musí se její vosk rozpouštět - je 

přetvořen v něco krásného: světlo. Stejně tak i život člověka přináší 

úžasné plody jako ta svíce, když ho prožívá pro lásku k druhým. Když 

vidí, že chce-li být šťastný, musí šťastnými udělat ty druhé. 

 Jako křesťané věříme, že lidský život naplněný touto láskou 

nezaniká tělesnou smrtí, ale že člověk v ní přijímá nový život – 

duchovní. Přes všechno dobro, které je člověk ve svém životě schopen 

vykonat, víme, že koná i věci zlé… Proto se zvláště v této době 

modlíme za naše zemřelé k Bohu, aby jim byly všechny hříchy 

odpuštěny a mohli dojít do nebeského domova, který tak toužebně 

očekávají. A právě vnějším projevem této naší víry mají být  

i rozsvícené svíce. Tyto nám připomínají, že se jednou s našimi 

zemřelými budeme moci setkat. 

 

otec Marián 
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Společné „dětské“ mše v naší farnosti  
 

Nový školní rok jsme zahájili ve farnosti v pondělí 16.9. společnou dětskou 

mší svatou. Mše svaté a následně táboráku na farní zahradě se zúčastnilo přes  

50 dětí. Od letošního roku jsou z organizačních důvodů mše svaté pro děti slou-

ženy pouze ve farním kostele. Děti při nich mohou zpívat v doprovodu kytary  

a kláves, texty písní jsou pro všechny promítány na plátno, kázání je také 

přizpůsobeno dětem. Eucharistická modlitba je zpívaná a její texty jsou upraveny 

tak, aby jim děti lépe porozuměly. Dětské mše svaté jsou zároveň i jednou z částí 

přípravy dětí k 1. svatému přijímání. Výhodou společné dětské mše svaté je 

především širší společenství dětí - křesťanů, které se postupně vytváří. 

Děkujeme všem, kteří se podílí na přípravách těchto mší svatých 

i ve dnech, kdy se po mši svaté setkáváme na farní zahradě k táboráku. 

Děkujeme všem rodičům, jejichž děti jsou z Týnce nebo z Hrušek, kteří ochotně 

vozí děti na tyto mše svaté. Je dobré, že někteří z vás se nabídli přivést i ty děti, 

které s dopravou mají problém. Těšíme se na další společná setkání!  

otec Marián 

 

  

Liturgické okénko 
 

Svátosti – XV. část 

Účinky slavení svátosti pomazání nemocných – Katechismus 

katolické církve 
 

Zvláštní dar Ducha Svatého 

     Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk 

překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost ve stáří. Tato milost je 

darem Ducha Svatého, který obnovuje důvěru a víru v Boha a posiluje proti 

pokušení zlého ducha, to je proti pokušením malomyslnosti a úzkosti před smrtí. 

Tato podpora Pána prostřednictvím síly jeho Ducha chce přivést nemocného 

k uzdravení duše i těla, je-li to Boží vůle. Kromě toho, „jestliže se dopustil 

hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,15). 

 

Spojení s Kristovým utrpením 

     Skrze milost této svátosti dostává nemocný sílu a dar spojit se mnohem 

důvěrněji s Kristovým utrpením: je jistým způsobem posvěcen, aby přinášel 
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plody připodobněním k výkupnému utrpení Spasitele. Utrpení, následek 

dědičného hříchu, dostává nový smysl: stává se účastí na Ježíšově spasitelném 

díle. 

 

Milost církve 

     Nemocní, kteří přijímají tuto svátost a „dobrovolně se přidružují ke Kristovu 

utrpení a k jeho smrti“, jsou tak „prospěšní Božímu lidu“. Slavením této svátosti 

ve společenství svatých se církev přimlouvá za zlepšení stavu nemocného.  

A nemocný opět milostí této svátosti přispívá ze své strany k posvěcení církve  

a dobru všech lidí, pro které církev trpí a obětuje se skrze Krista Bohu Otci. 

 

Příprava na poslední přechod 

     Je-li svátost nemocných udělována všem, kteří trpí těžkou nemocí nebo 

slabostí, tím spíše ji dostávají ti, kteří se chystají opustit tento život. Pomazání 

nemocných dokonává naše připodobnění se Kristově smrti a vzkříšení, započaté 

křtem. Doplňuje svatá pomazání, která poznamenávají celý křesťanský život: 

křestní pomazání, které v nás zpečetilo nový život, a biřmovací pomazání, které 

nás posílilo pro životní boj. Toto „poslední“ pomazání ochraňuje konec naší 

pozemské existence jakoby pevnou hradbou se zřetelem na poslední boje před 

vstupem do Otcova domu. 

 

Pomazání nemocných nebo léčitelé? 
      
     Zdraví je krásným Božím darem, po kterém je přirozené a správné toužit. 

Avšak zdraví není absolutní hodnotou: není více, než život s Bohem, není více, 

než život podle evangelia. Zatímco o svátosti pomazání nemocných vždy platí, 

že je znamením uzdravujícího Božího doteku, u léčitelů je třeba mít se na velkém 

pozoru, neboť nemálo z nich může využívat nejen znalostí přírody, ale též 

okultních sil, které člověku ve skutečnosti neprospívají, ale škodí. 

     Katechismus katolické církve k tomu jasně říká:  

    Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si 

skryté síly, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, byť 

by to směřovalo i k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti.(…) 

Proto církev věřící před nimi varuje. Uchylování se k tzv. přírodním léčebným 

metodám nesmí vést ani ke vzývání zlých mocností, ani ke  zneužívání důvě-

řivosti druhých. 

     Pozor, pomazání nemocných nenahrazuje odbornou péči lékařů! Ale když je 

tato svátost udělována, Duch svatý skutečně a jistě působí. Svátost, která je 

účinným znamením Boží milosti, lásky a moci, je - spolu s lékařskou pomocí - 

nejjistějším a nejslibnějším prostředkem v našem zápase s nemocí. 

http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=2117
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Překvapující tajemství duší v očistci - III. část 
…pokračování z loňského roku 

 

Obětování bolestí 
Existuje ještě i jiný velmi účinný prostředek pomoci duším v očistci, a to je 

dobrovolné obětování našich bolestí, pokání, půst, zříkání se a také obětování 

našeho nedobrovolného utrpení a bolestí jako nemoc, smutek za někým, kdo nás 

opustil nebo zemřel. 

Sestra Emmanuela: „Marie, vy jste byla vícekrát vyzvaná trpět za duše 

v očistci, aby byly vykoupené. Co jste v těch chvílích prožívala a cítila?“ 

Marie Simma: „Poprvé, když se mě duše zeptala, zda chci skutečně za ni 

tělesně trpět po dobu třech hodin a potom budu moci znovu pracovat, jsem řekla, 

že když bude po třech hodinách po všem, můžu to snad přijmout. Po dobu těch 

tří hodin jsem měla pocit, jako by to trvalo spíš tři dny, natolik to bylo bolestivé. 

Avšak nakonec, když jsem se podívala na hodinky, viděla jsem, že to doopravdy 

trvalo jen tři hodiny. Duše mi řekla, že tím, že jsem přijala toto utrpení s láskou 

po dobu tří hodin, ušetřila jsem jí dvacet roků očistce.“ 

Sestra Emmanuela: „Proč tři hodiny utrpení na zemi za dvacet roků utrpení 

v očistci? Proč mělo vaše utrpení větší cenu?“ 

Marie Simma: „Utrpení na zemi nemá vždy tu stejnou cenu. Když trpíme  

na zemi, můžeme dál růst v lásce, můžeme získat zásluhy, což není případ 

utrpení v očistci, protože tam slouží utrpení pouze na očištění se od hříchu.  

Na zemi máme všechny milosti a svobodu vybrat si. Toto může dát mimořádný 

význam našemu utrpení. Když tyto bolesti obětujeme a přijímáme s trpělivostí  

a skromností, tak i celkem malé oběti, co nabízíme, mohou mít neslýchanou moc 

v pomoci duším. Nejlepší je spojit naše utrpení s utrpením Ježíše a svěřit je  

do rukou Marie, protože ona bude nejlépe vědět, jak ho použít, protože my sami 

často nepoznáme naléhavé potřeby těch, co jsou okolo nás. Toto všechno nám 

Maria vrátí v hodině smrti a bolesti, co jsme jí obětovali, bude našim 

nejcennějším pokladem na druhém světě “ 

Sestra Emmanuela: „Často nás přítomnost utrpení v našem životě pobuřuje  

a dělá nám těžkosti ho přijmout a dobře ho prožívat. Jak tedy prožívat utrpení, 

aby mohlo přinášet ovoce?“ 

Marie Simma: „Utrpení je největším důkazem Boží lásky. Když ho dobře 

obětujeme, můžeme získat hodně duší.“ 

Sestra Emmanuela: „Co je potřeba dělat, abychom přijali utrpení jako dar  

a ne jako bolest, jak to často bývá?“ 

Marie Simma: „Třeba všechno odevzdat Panně Marii, protože Ona nejlíp ví, 

kdo potřebuje takovou nebo jinou oběť svého utrpení, aby byl zachráněný.“ 
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     Zásluha utrpení 
Pokud jde o utrpení, Marie nám pověděla překvapivé svědectví. Stalo se to 

v roce 1954. Celá série smrtelných lavin se zřítila na sousední vesnici, kde 

bydlela Marie Simma. Dozvěděli jsme se později, že se objevily další laviny, 

které byly zastavené úplně zázračným způsobem nad vesnicí tak, že nezpůsobily 

vůbec žádné škody. Ve vesnici zemřela jedna žena, která byla nemocná už třicet 

let a protože ji špatně ošetřovali, nesmírně trpěla. Obětovala celé své utrpení  

a snášela ho trpělivě za dobro své vesnice. Duše pověděly Marii Simmě, že díky 

oběti této ženy byla celá vesnice zachráněná od lavin. Když by byla tato žena 

zdravá, nemohla by takto zachránit celou vesnici. Tím, že snášíme trpělivě svoje 

utrpení, můžeme zachránit více duší nežli modlitbou (avšak modlitba pomáhá 

snášet utrpení!). Nenahlížejme vždy na utrpení jako na trest. Může být přijato 

jako smírná oběť nejen pro nás samotné, ale především za jiné. Kristus byl čistý, 

nevinný a on trpěl nejvíc jako smírná oběť za naše hříchy. Až v nebi se dozvíme, 

co všechno jsme obsáhli trpělivým snášením našeho utrpení ve spojení 

s Kristovým utrpením. 

Sestra Emmanuela: „Marie, existuje v očistci mezi dušemi pobouření nad jejich 

utrpením?“ 

Marie Simma: „Ne, ony samy se chtějí očistit. Chápou, že je to potřeba.“ 

 

Záchranná modlitba 
A vlastně jakákoliv modlitba a všechny druhy modliteb nebo náboženských 

povzdechů jsou též účinným prostředkem pro duše v očistci. Uvedu tu svědectví 

Hermana Cohena, židovského umělce, obráceného na katolickou víru, který 

velmi uctíval Eucharistii. Stalo se to v roce 1864. Stáhl se ze světa a vstoupil  

do velmi přísného řeholního řádu. Často adoroval před Svátostí Oltářní, kterou 

velmi uctíval. Po dobu adorace úpěnlivě prosil Pána, aby obrátil jeho matku, 

kterou velmi miloval. Jeho matka však zemřela bez toho, aby se obrátila. Cítil 

z toho takovou velkou bolest, že se skoro zbláznil. Hodil sebou o zem před 

Svátostí Oltářní a nechal volný průběh svému nářku a takto se modlil: „Pane, 

vděčím Ti za všechno, to je pravda, ale odmítl jsem ti někdy něco? Moje mládí, 

moje naděje ve světě, můj blahobyt, radost z rodiny, odpočinek – možná 

 i zasloužený? Všechno jsem obětoval hned, jak jsi mě zavolal. Mou krev?  Byl 

bych ji též vylil a Ty, Pane, Ty věčná Dobrota, který jsi mi přislíbil stonásobně 

mi to vrátit, odmítl jsi mi duši mojí matky… Můj Bože, oddávám se tomuto 

mučení, šeptání bude vycházet z mých rtů.“ Vzlykot dusil toto ubohé srdce. 

Najednou záhadný hlas zaklepal na jeho uši a řekl: „Člověku slabé víry, tvoje 

matka je zachráněná, věř, že tvoje modlitba zmůže u mě všechno. Přijal jsem 

všechny tvoje modlitby, které jsi ke mně vyslal za tvoji matku a moje 

Prozřetelnost na to pamatovala v její poslední hodině. V momentě, kdy vydechla 
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naposled, jsem se jí představil, uviděla mě a zvolala: Můj Bůh a Pán!“ Pozdvihni 

se s odvahou, tvoje matka se vyhnula zatracení a tvoje úpěnlivé prosby čím dřív 

osvobodí její duši z vězení očistce.“ 

     Víme, že otec Herman Cohen se o něco později dozvěděl při dalším zjevení, 

že jeho matka se dostala do nebe. Ještě jedna věc je důležitá: duše v očistci 

nemohou pro sebe nic udělat! Jsou úplně bezmocné zmírnit svoji bolest. Když  

se živí nebudou za ně modlit, zůstanou opuštěné! Důležité je proto si uvědomit 

neuvěřitelnou moc každého z nás, kterou máme v našich rukách; je to žhavá moc 

na ulehčení a osvobození duší, co trpí. Například někdo by ani myšlenkou 

neodmítl pomoci dítěti, které spadlo ze stromu rovnou před nás a celé  

by se hrozně dolámalo. Samozřejmě, že bychom pro něj udělali všechno,  

co můžeme. Podobně si musíme vzít k srdci i osud těchto duší, které čekají  

na všechno od nás i na tu naši nejmenší oběť, na každou naši modlitbu, aby  

se jejich bolesti ulevilo. Možná je to i pro nás vhodná příležitost prokázat lásku 

k bližnímu. Myslím tak například milosrdného Samaritána z evangelia a na to,  

co udělal pro toho polomrtvého člověka, který krvácel na kraji cesty. 

 

Sestra Emmanuela: „Marie, proč už duše v očistci nemůžou získat žádné 

zásluhy, když my na zemi je ještě můžeme mít?“ 

Marie Simma: „Protože v momentě smrti je už konec možnosti získat zásluhy. 

Pokud žijeme na zemi, můžeme napravit zlo, které jsme způsobili. I andělé na 

nás „žárlí“, protože my máme možnost růst do té doby, když jsme ještě na zemi.“ 
 

zpracovala P. Švancarová 

 

Jambo sana, muzungu 

 
     „Jambo sana, muzungu!“ Tak tento 

svahilský pozdrav „Dobrý den, běloško!“ 

jsem během své dobrovolné služby v Africe 

slýchávala na každém kroku. V Kongu se 

totiž kromě francouzštiny, která je úředním 

jazykem, používá ještě asi 240 jazyků.  

A mezi nimi je nejrozšířenější právě 

zmiňovaná svahilština. 

     U nás oblíbené knedlo, vepřo, zelo nebo guláš byste si v Kongu k obědu 

nedali. Zato tady k žádnému jídlu nesmí chybět „bukari“,  což je taková hustá 

kukuřičná kaše, ze které se tvarují koule a ty se pak jí rukama. Bukari si dopřá-

vají ke snídani, k obědu i k večeři a jako přílohu si k tomu dají třeba housenky. 
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Vadí vám nedochvilnost? Tak to raději do 

Konga nejezděte… Když si s někým 

domluvíte sraz například ve tři, tak neče-

kejte, že se ho dočkáte dříve než ve čtyři. 

Čas je tady opravdu jen relativní pojem.  

     To je jen pár charakteristik Demokra-

tické republiky Kongo, kde jsem strávila 

skoro rok jako dobrovolnice. Ano, učila 

jsem se svahilsky, jedla jsem bukari i hou-

senky a na schůzky jsem začala i já chodit 

zásadně později   

     Pracovala jsem v Bakanja centre ve městě Lubumbashi na jihu země. 

V Bakanja centre najdete školu a internát pro kluky, kteří se z různých důvodů 

ocitli na ulici -  tzv. enfants de la rue. Školu navštěvuje něco málo přes 200 žáků, 

ale interních jsme měli kolem 60. 

     Možná se ptáte, jak je možné, že dítě 

skončí na ulici? Pro nás v Česku něco 

zcela výjimečného je v Kongu běžným 

jevem. Není nic zvláštního, když se dítě 

ocitne na ulici po smrti obou rodičů. 

Často se také například po smrti matky 

otec znovu ožení a nová matka odmítne 

přijmout děti za své a místo toho je týrá  

a vyžene z domu. Běžně k nám přicházeli 

kluci s popáleninami či jinými zraně-

ními... Ovšem zranění na těle nejsou nic 

v porovnání s tím, co toto chování zanechá na křehké dětské duši... Ač je to 

překvapivé, velmi rozšířené je v Kongu čarodějnictví, které je právě častým 

důvodem toho, že je dítě vyhnáno z domu a skončí na ulici. 

     A právě s těmito kluky, kteří v životě neměli štěstí a často nepoznali lásku 

vlastní rodiny, jsem bydlela a pracovala. Snažila jsem se pro ně být starší 

sestrou, učitelkou, vychovatelkou i kamarádkou zároveň. A věřte mi, ne vždy to 

bylo jednoduché. Já jsem ale nejela měnit jejich svět, kulturu či hodnoty. 

Jednoduše jsem je jela mít ráda… a i díky tomu teď vím, že v životě je opravdu 

nejdůležitější dělat „malé věci s velkou láskou.“ 

Klára Sobotková 

 
     Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o misijní dobrovolné službě či byste měli 

zájem například finančně přispět (třeba i přímo na kluky ulice v Bakanja centre), můžete 

navštívit tyto webové stránky: www.adopcenablizko.cz, www.darujmevzdelani.cz  

http://www.adopcenablizko.cz/
http://www.darujmevzdelani.cz/
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POŘAD BOHOSLUŽEB V DUŠIČKOVÉM TÝDNU 
 

 

MORAVSKÁ 

NOVÁ VES 
TÝNEC HRUŠKY 

SLAVNOST 

VŠECH SVATÝCH 
1.11. 18:00 17:00 19:00 

VZPOMÍNKA NA 

VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ 
2.11. 9:00 

8:00 
10:00 

17:45 pouť 

NEDĚLE 3.11. 9:15* 10:45* 7:45* 

PONDĚLÍ 4.11. 16:00 † - - 

ÚTERÝ 5.11. - 16:00 † - 

STŘEDA 6.11. - - 16:00 † 

ČTVRTEK 7.11. 7:00 - - 

PÁTEK 8.11. 18:00 - - 

SOBOTA 9.11. 8:00 - - 
 

* při bohoslužbách v neděli 3.11. nás navštíví R.D. Pavel Kafka z biskupství  

a představí nám projekt fondu Puls, který má být ozvěnou žijícího srdce naší diecéze 

i naší farnosti 
 

† mše svaté spojené s následnou pobožností za zemřelé na místním hřbitově 
 

V sobotu 2.11. bude při mši svaté ve všech kostelích sbírka na udržování  

a úpravu kněžských hrobů v naší farnosti. 

      

V období od 2. do 8. 11. mohou věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených 

podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné 

hříchy a uzdravení jejich následků. Apoštolská penitenciárie udělila na žádost 

místních biskupů českým a moravským diecézím výjimku a věřící v ČR mohou tedy 

získat pro duše v očistci odpustky už v týdnu před Památkou všech věrných 

zemřelých. K obvyklým podmínkám získání těchto odpustků v dušičkovém týdnu 

(svatá zpověď, přijetí Eucharistie, modlitba na úmysl Svatého Otce a návštěva 

hřbitova) přibývá pro prodloužené období (od 25. října do 2. listopadu) podmínka: 

vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době. 
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Ukončení varhanního kurzu v Břeclavi 
 
     V letech 2016-2019 jsme se my, varhanice z naší farnosti, účastnily tříletého 

vzdělávacího kurzu pro chrámové varhaníky v Břeclavi. Tento kurz pořádala 

MUSICA SACRA (Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě) pod 

záštitou Biskupství brněnského. Tento kurz jsme navštěvovaly celkem čtyři. 

Katka Rácová a Hana Urbánková z Týnce a Magda Čerešnová s Petrou 

Švancarovou z Moravské Nové Vsi. V červnu tohoto roku jsme všechny úspěšně 

složily závěrečné zkoušky a dosáhly jsme tak kvalifikačního stupně D.  

     Dne 23.6. proběhlo v kostele Navštívení P. Marie v Poštorné slavnostní 

předávání dekretů otcem biskupem. Z naší farnosti jsme se tohoto ceremoniálu 

účastnily dvě, ale s námi všichni ti, kteří vytrvali až do konce. A že nás bylo!  

     Při liturgii slavnostních nešpor nám otec biskup Vojtěch předal naše 

zasloužené dekrety a my, absolventi, jsme společně pod vedením Bc. Lavičkové 

zazpívali secvičenou píseň. Nakonec celého slavení nám biskup Vojtěch 

požehnal a poté jsme si všichni i s kněžími udělali poslední společné foto.  

     V místním kulturním domě, kam jsme se všichni přesunuli, pro nás bylo 

připraveno malé občerstvení, a kdo mohl, přispěl něčím, co upekl nebo 

vypěstoval. Po zbytek odpoledne a večera jsme se tam všichni společně bavili  

a tvořili jsme tak opravdové společenství. 

Mně osobně tento kurz dal hodně a jsem ráda, že mi naše farnost umožnila jej 

navštěvovat.  Naučila jsem se spoustu nových věcí, jak od našich učitelů, tak  

od spousty jiných profesionálů, se kterými jsem se seznámila. 

Hana Urbánková 
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Růženec 
      

     S končícím měsícem říjnem, který je měsícem modlitby růžence, se můžeme 

ohlédnout a zamyslet nad tím, zda jsme si v tomto měsíci udělali více času  

na modlitbu či projevy lásky, kterými jsme Marii potěšili. Je krásným zvykem, 

že se v našich kostelích přede mší modlí růženec. Bylo tomu tak i ve farním 

kostele v Moravské Nové Vsi, kde se jej dlouhá léta modlívala paní Salajková. 

     Po smrti paní Salajkové se však nenašli žádní následovníci, kteří by byli 

ochotní tuto modlitbu vést. Modlitba růžence tak ve farním kostele upadá  

a rozhodně se nedá nazvat živým růžencem. Je velmi smutné vejít do kostela, 

kde lidé nemluví s Bohem, ale mezi sebou, neprosí, … je smutné vejít do kostela 

před pohřební mší svatou a slyšet hluk povídajících si lidí, kteří neprosí 

nebeskou maminku, aby orodovala u svého Syna za duše. 

     Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které 

prožívá také jeho matka. Růženec nám zviditelňuje Ježíšovi stopy ve světě. 

Doprovázíme ho od dětství přes jeho utrpení až k jeho smrti. Jeho cesty jsou  

i našimi cestami. Svět je plný bludných cest a zátarasů. Potřebujeme orientaci. 

Sáhneme-li po růženci, jsme na dobré stopě, stopě Ježíšově. Jednou z námitek 

proti růženci je tvrzení, že je to omílání stále stejné modlitby, což unavuje  

a člověk pak myslí na jiné věci. Opakuješ-li však Zdrávas, pak, i když se občas 

v mysli odchýlíš, zůstáváš stále v proudu, v dechu lásky, který tě nese a oživuje. 

Jednotlivé Zdrávasy můžeme přirovnat k vlnám, které neustále narážejí  

na Mariino srdce.  

     Proč se modlit růženec? Často můžeme vidět, že má někdo v autě zavěšený 

růženec. Můžeme tedy předpokládat, že i lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou ateisty, 

věří, že jim růženec poskytne ochranu. Korálkový růženec však sám o sobě och-

ranu poskytnout nemůže, pokud není založen na víře a modlitbě. Touto modlit-

bou se lidé často utíkají k Panně Marii a hledají u ní ochranu, pomoc v těžkos-

tech či nemoci. Růženec je modlitbou, která je také přirovnávána k řetězu, 

kterým se spoutává ďábel. Najděme si proto na růženec čas, berme jej do rukou 

co nejčastěji a učme jej i děti, které se jej jednou budou moci modlit za nás. 

Magdaléna Čerešnová 

 

Co jsme společně prožili 
 

Cyklopouť na Velehrad 
 

     Letos jsme se opět vypravili na cyklopouť na Velehrad. Tentokrát jsme tvořili 

asi dvacetičlennou skupinu. Na Velehradě se kluci Fojtíkovi zúčastnili fotbalové 

soutěže a probojovali se až do finále. Odměnou všem byl podpis a fotografie 
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s Antonínem Panenkou. Kluci Silní zase dali přednost Parkour show, sami  

si vyzkoušeli základy parkouru. Holky daly přednost divadlu Víti Marčíka  

a  neskutečně zábavné show Michala Nesvadby z Kouzelné školky. My dospělí 

jsme měli dostatek času užít si atmosféry tohoto krásného poutního místa, zajít 

ke zpovědi, zhlédnout Palladium Země české. Taky jsme potkali spoustu farníků, 

kteří taky dorazili na večerní Koncert lidí dobré vůle. Koncert měl opět vysokou 

úroveň a atmosféra na nádvoří byla krásná. Večer si mladí užili koncert 

Sebastian, a pak jsme všichni přespali v kempu Salaš. 

     Druhý den byla slavností mše, kterou 

celebroval Mons. Charles D. Balvo, apoš-

tolský nuncius v ČR. Speciálního přivítání 

se dostalo cyklopoutníkům ze Švédska, 

kteří ujeli 1800 km (máme co dohánět…) 

     Po mši jsme na kolech vyrazili do 

Koryčan. Věděli jsme, že nás čeká velký 

kopec, přesto nás překvapilo obrovské  

a táhlé stoupání, které bylo zkouškou naší 

psychické i fyzické zdatnosti. To jsme 

netušili, že druhá část skupiny, která 

vyrazila dříve a jela „zkratkou“, se plahočila po lesní stezce, která se ale ztratila 

v lesním porostu a vysoké trávě, kudy, jak sami řekli a zdokumentovali  

na fotkách, šli naposledy opravdu svatí Cyril a Metoděj před tisíci lety…  

Pofoukali jsme si bolístky, dobře se najedli ve Stupavě v restauraci, večer jsme  

v kempu upekli špekáčky, zapili jsme to domácí višňovkou a druhý den jsme již 

v klidu a bezpečně dojeli po rovince domů. 

Radka Silná 

Farní tábor 2019 
 

     Už je to 5 let, co jezdíme na farní tábory. 

Všichni se na ně těšíme,protože je to vždy super. 

     Farní tábor 2019 se konal 13.-20.7 ve 

Štítarech u Vranovské přehrady. Odjížděli jsme 

v sobotu od kostela. Po příjezdu do tábora jsme 

se samozřejmě ubytovali a hned následovaly 

seznamovací hry a rozdělení do týmů, dále jsme 

zdobili karafy na body. Každý tým si vymyslel 

název a pokřik.  První den byl trochu volnější, 

ale ne úplně. V průběhu celého týdne jsme hráli 

různé hry, kvízy a otázkové soutěže, za které 

jsme získávali body. Každý den nás provázely 
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modlitby a v týdnu jsme měli několik mší svatých. Nechyběla ani prohlídka 

Vranovského zámku a elektrárny a hlavně výlet parníkem, na který jsme se 

všichni moc těšili. V pátek byla celodenní adorace, a protože nám přálo počasí, 

mohli jsme se koupat v přehradě. Odpoledne bylo vyhodnocení bodů - rozdávaly 

se odměny a diplomy. Ani na našem táboře nechyběla noční hra neboli stezka 

odvahy, kterou jsme všichni statečně zvládli .  

     Veliké díky patří kuchařkám (moc nám chutnalo), také p. Tučkovi, který se 

nám staral o technické zázemí tábora, a všem, kteří pomohli s organizací nebo  

na nás mysleli ve svých modlitbách. Děkujeme. 

Markéta Martušková 

 

Celostátní setkání animátorů 2019 
 

     Celostátní setkání animátorů (CSA) se koná každých 5 let a je určeno 

především pro absolventy nebo budoucí absolventy animátorského kurzu, ale 

také pro všechny mladé, kteří se zapojují do dění ve své farnosti.  

     Letos CSA hostilo ve dnech 13. -18.8.  město Chotěboř, tedy královehradecká 

diecéze. Mottem bylo „S Janem za Ježíšem“. A opravdu jsme se s Janem  

za Ježíšem vydávali každé 

ráno a večer v poutavých 

scén-kách i modlitbách. Mezi 

360 účastníky byli také tři 

naši farníci.  

     Pro účastníky byl připra-

ven bohatý program. Každý 

den dopoledne a odpoledne 

jsme měli dvouhodinový 

blok přednášek na určité 

téma, které jsme si předem zvolili. Na výběr jsme měli mezi tématy jako třeba 

společenství, hudba, selfmanagement, modlitba, grafika, média, komunikace  

a mnohé další.     

     Ubytováni jsme byli na zdejších školách, kde se konala i většina přednášek. 

Na hlavní společný program jsme se ale přesouvali do Sokolovny. 

     První tři dny po obědě jsme měli možnost také kulturního programu, což bylo 

vystoupení představitelky slam poetry Elen Makumbirofy, koncert kapely Way 

to go nebo Divadlo Víti Marčíka. Sportovci měli možnost zahrát si fotbal, 

zajezdit si na koloběžce apod. Nadšení sportovci se našli nejen mezi účastníky, 

ale i mezi kněžími a řeholními sestrami, kteří si poslední den zahráli fotbal proti 

„zbytku světa“. A ten, kdo se nenašel ani v jednom z připravených programů 

mohl jen tak posedět v Jurisově kavárně, která zde byla pouze po dobu setkání. 
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     Kromě kulturního a sportovního pro-

gramu byl připraven i rozmanitý duchovní 

program, který zahrnoval ranní chvály, 

modlitby, celodenní adorace, zpovídání, 

novokněžská požehnání, přímluvné modlit-

by, mše svaté, které celebroval každý den 

jeden z biskupů nebo kněží (z naší diecéze 

otec biskup Pavel); nebo večerní modlitby, 

kdy jsme měli častokrát na výběr mezi 

večerem chval, modlitbami v duchu Taizé, křížovou cestou, modlitbou smíření… 

     CSA jsme zakončili společnou nedělní mší svatou v místním chotěbořském 

parku, kterou celebroval biskup Pavel Posád. Po této mši jsme se plni zážitků, 

radosti, i povzbudivých slov otce Pavla vydali na cestu do svých farností. 

Adéla Sobotková 

Pěší pouť do Žarošic 

     Dalo by se říci, že již k tradičním poutím v naší farnosti patří i pouť k Panně 

Marii do Žarošic, která se koná na Zlatou sobotu. Již několik let se někteří naši 

farníci vydávají na tuto pouť po vlastních (zpočátku nebolavých) nohou.  

Ne jinak tomu bylo i letos. Zpočátku to vypadalo, že letos půjdeme ve velmi 

silné početné skupině, ale těsně 

před poutí se díky různým 

podzimním nemocem náš počet 

zredukoval na tři plus jeden 

doprovod na koloběžce.  

     Pro letošní pouť jsme si při-

pravili novinku pro ty, co by se 

chtěli pěší poutě také zúčastnit, 

kdy jsme nabídli možnost jít jen 

část cesty, pokud by si na celou 

trasu, cca 35 km, netroufali. 

     Počasí bylo jako vymodlené  

-přímo ukázkové, takové akorát. 

V Prušánkách jsme se setkali 

s dalšími kamarády a pokračovali do Žarošic. Cestou jsme měli zastávku  

na občerstvení v sídle firmy Sennentor a poté v restauraci v Čejči. Do Žarošic 

jsme dorazili kolem čtvrté hodiny šťastní, ale také unavení z náročné cesty. 

     Večerní slavnostní mši svatou celebroval otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, 

sekretář Kongregace pro východní církve. 

Marek Dvořáček 
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Farní pouť na Turzovku 

     V sobotu 19.10. jsme v ranních hodinách vyrazili na farní pouť na Turzovku, 

která se nachází na severu Slovenska. Dorazili jsme do obce Korňa, kde nás 

správce farnosti - otec Richard provedl kostelem zasvěceným Božskému Srdcu. 

Pověděl nám pár slov o zdejší farnosti, a po požehnání jsme vyrazili na vrh 

Živčáková, který je od roku 1958 poutním místem. V tomto roce se zde Panna 

Maria několikrát zjevila panu Matúšovi Lašútovi. Cestou jsme se pomodlili 

křížovou cestu, a kdo si netroufl jít pěšky, využil minibus. V 11:00 hod. jsme 

měli mši svatou v kostele Panny Márie Matky Cirkvi, který byl vysvěcen v roce 

2015. Navštívili jsme i starší kapličku Panny Márie Kráľovnej Pokoja a zastavili 

se i u léčivých pramenů. Na zpáteční cestě jsme navštívili Žilinu (rodiště otce 

Mariána), kde nás očekával mluvčí Žilinské diecéze - otec Zdeno Pupík. 

Navštívili jsme i zdejší katedrálu Najsvätejšej Trojice. 

     Ráda bych poděkovala otci Mariánovi a pastorační asistence Peťce za pomoc 

při organizaci a duchovní doprovod našeho krásného společenství. 

Jaroslava Hanzalíková 

Připravujeme 
 
Ministrantský turnaj v malé kopané 

     Akolyté a další šikovní farníci připravují na sobotu 16.11.2019 setkání 

ministrantů a šikovných dětí z břeclavského děkanství s turnajem v malé kopané. 

Setkání bude zahájeno mší svatou v 9:00 hod. ve farním kostele a následně po 

přesunu na místní sokolovnu, proběhne další zábavný program. Prosíme 

maminky, aby připravily pro děti drobné pohoštění (nějakou buchtu nebo něco 

k zakousnutí). Více se zavčasu dozvíte v ohláškách. Předem všem děkujeme. 

 

Adopce na dálku 
 

V projektu Adopce na dálku jste do 20. října 2019 přispěli částkou:  

 Vybráno Roční příspěvek Chybí / Přebývá 

MNV (3 děti) 20.350,- 19.500,- 850,- 

HRUŠKY (3 děti) 20.750,- 19.500,- 1.250,- 

TÝNEC (2 děti) 10.600,- 13.000,- 2.400,-  

     Děkujeme za vaše dary, přispět můžete i nadále do pokladničky u vchodu  

do kostela označené nápisem: „Adopce na dálku“. 
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Pro děti 
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