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Kde je Maria, tam není žád-
ná zrada a žádná bezradnost. 
Ona nám dává orientaci a uka-
zuje cestu. Tak se stává Maria 
pro křesťana vzorem ve chví-
lích, kdy je pro něho těžké ko-
nat vůli Boží, církvi pak před-
obrazem na cestě časem. Jako 
naše přímluvkyně a těšitelka je 
odrazem Ducha svatého.

Modlete se růženec…
Svatý Jan Pavel II. 16. 10. 2002 v apoš-

tolském listě ,,Růženec Panny Marie“ píše: 
,,Na pozadí slov Zdrávas Maria procházejí 
před očima duše nejdůležitější události z Je-
žíšova života. Tvoří spolu radostný, bolestný 
a slavný růženec, který nás přivádí k živému 
spojení s Ježíšem skrze srdce jeho Matky. 
Současně může naše srdce do sledu těch-
to růžencových desátků zahrnout všechny 

záležitosti, které utvářejí život jednotlivce, 
rodiny, národa, církve a světa, osobní zále-
žitosti bližních a zvláštním způsobem těch 
lidí, kteří nám stojí nejblíže a kteří nám leží 
na srdci. Tak se doslova prostá modlitba rů-
žence stává rytmem lidského života. Rů-
ženec jako modlitba za mír je také modlit-
bou za rodinu a pro rodinu. Je třeba vrátit 
se k modlitbě v rodině, prosit za rodiny a vy-
užívat k tomu tuto formu modlitby. Rodina, 

která se sjednotí v modlitbě, zůstane sjed-
nocena. Mnoho současných rodinných pro-
blémů, zvláště ve společnostech ekonomic-
ky vyspělých, vyplývá ze skutečnosti, že ko-
munikace se stává stále obtížnější. Nejsme 
schopni být pospolu a bohužel ty řídké mo-
menty, kdy jsou všichni spolu, pohltí televiz-
ní podívaná. Začít v rodině znovu s modlit-
bou růžence znamená vpustit do každo-
denního života zcela jiné obrazy - obrazy 
tajemství spásy, obrazy Vykupitele, obra-
zy Jeho Nejsvětější Matky. Rodina, která se 
spolu modlí růženec, vytváří něco z klimatu 
domku v Nazaretě: Ježíš je postaven dopro-
střed, sdílíme s Ním radosti i bolesti, vklá-
dáme do Jeho rukou potřeby a plány, získá-
váme od Něho naději a sílu pro další ces-
tu. Pro rodiče se dnes stává stále obtížněj-
ší sledovat děti v různých etapách jejich ži-
vota. Modlit se za děti a ještě lépe s dět-
mi. Vychovávat je od útlého věku k tomu-
to dennímu momentu rodinného modliteb-
ního zastavení, jistě nepředstavuje vyřešení 
všech problémů, ale je to nezanedbatelná 
duchovní pomoc.

Prožíváme v Církvi Rok rodiny a začíná 
krásný měsíc modlitby svatého růžence. 
A to nám dává příležitost, abychom si v na-
šich rodinách našli čas na společnou mod-
litbu růžence.

Všechny vybízím, abychom se během 
měsíce října modlili růženec na odražení 
útoku ďábla, který chce rozdělit církev, ro-
diny. A prosili také za mír a pokoj ve světě, 
v našich rodinách a v srdci každého z nás.

K tomu vám žehná a v modlitbě vypro-
šuje P. Richard.
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NAŠE FARNOST DNES

DUCHOVNÍ SLOVO

Mariina pokora
Jednou se jeden exorcista odvážil 

položit ďáblovi otázku: ,,Proč se tak bo-
jíš Marie?“

Nesmíme zapomínat, že ďábel je 
od přírody podvodník a lhář, a tak by 
si člověk raději neměl všímat, co říká. 
Ale jsou vzácné chvíle, kdy musí říci 
pravdu, protože mu to přikáže sám 
Bůh. Tohle byla jedna z mála příleži-
tostí, kdy Zlý musel odpovědět pravdi-
vě. Když mu tedy exorcista položil zmí-
něnou otázku, odvětil: „Z Marie máme 
obrovský strach, protože je příliš pokor-
ná.“ Z toho pro nás plyne důležité po-
naučení: buďme pokorní. Mějme na pa-
měti, že pokora je účinnou zbraní. Ďá-
bel vždycky nabízí člověku moc. Sám 
se pro svou touhu po moci stal padlým 
andělem a změnil se z Lucifera, nosite-
le světla, v podvodníka. Nejvíc se bojí 
dvou věcí: eucharistie, protože eucha-
ristie je pokora, která mu způsobuje 
porážku, a Marie, protože Maria je po-
korná. Mariiným úkolem je ochraňo-
vat nás a bránit před nepřítelem. Vzý-
váme ji ve chvílích pokušení, v okamži-
cích znechucení, kdy na nás ďábel útočí 
a různými způsoby se nás snaží zasáh-
nout. Když ji voláme na pomoc, Zlý má 
strach, protože Maria je viditelným zna-
mením jeho porážky.

Převzato z knihy Maria, 
Matka Ježíšova

Zahájení školního a katechetického roku

Z FARNÍCH MATRIK – ZÁŘÍ 2021
Sezdáni byli: 
Michal Konečný a Barbora Ovesná 
(Brumov-Bylnice)
Michal Ptáček (Nedašov) a Tatiana Ca-
balová (Trenčín-Kubra) 

Pokřtěni byli: 
Timea Marie Mudríková 
Jonáš Fojtík
Tereza Vítková
Adam Jan Vítek
Liliana Trčálková

Pohřbeni byli: 
Pavel Floreš (70 let)
Marie Strnadová (83 let)
František Dorňák (82 let)
Oldřich Loucký (81 let)

Bylo:
 Mše sv. na zahájení školního a kate-
chetického roku 
 Pouť na Sv. Hostýn se stacionářem
 Mše sv. na poděkování za úrodu - 
,,Dožínky“ 
 Svátek Narození Panny Marie
 Památka Jména Panny Marie
 Fatimská pobožnost 
 Památka Panny Marie Bolestné
 Adorační den farnosti 
 Slavnost sv. Václava 

Bude: 
 Mše sv. od 5. 10. v 17. 00 hod.
 Modlitba růžence půl hodiny přede 
mší sv. (v úterý a pátek se modlí děti)
 2. 10. v 17. 00 hod. modlitby za nena-
rozené děti a naše rodiny
 7. 10. památka Panny Marie Růžen-
cové
 9. 10. v 17. 00 hod. růženec mládeže 
děkanátu Valašské Klobouky
 13. 10. v 16. 00 hod. Fatimská po-
božnost
 16. 10. pouť děkanátu Valašské Klo-
bouky za rodiny a nová kněžská povolá-
ní do Olomouce
 23. 10. v 17. 00 hod. chvály
 24. 10. Světový den modliteb za mi-
sie – misijní neděle 
 31. 10. v 15. 00 hod. farní bál se sva-
tými v orlovně

Dožínky

Fatimská pobožnost

Přijímání nových ministrantů

Pohádkový hrad

Pohádkový hrad
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Ještě jedna vzpomínka na prázdninové léto našich dětíPohádkový hrad

„NEZNÁMÁ“ SVATÁ ZEMĚ – GALILEA – 
ČÁST DRUHÁ 

Tímto pojednáním o Galileji již po-
druhé a celkově pošesté pokračujeme 
v cyklu o „méně známých“ poutních 
místech ve Svaté zemi. 

Kafarnaum je významná archeologic-
ká lokalita na břehu Genezaretského jeze-
ra. Původně zde byla starověká rybářská 
vesnice, později židovské a dosud křes-
ťanské poutní centrum. Jeho existence 
je známa z evangelií, mj. jako působiště 
Ježíše Krista a sv. Petra. Kafarnaum bylo 
osídleno od 2. století př. n. l. a opuštěno 
někdy před křížovými výpravami. Kafar-
naum je opakovaně zmiňováno v evange-
liích. Ježíš v sousední Betsaidě získal apo-
štoly – místní rybáře a z Kafarnaum uči-
nil své působiště. Kázal zde v synagoze, 
učinil zde mnoho zázračných uzdravení 
a povolal celníka Matouše. Památky: sy-
nagoga se sloupovým nádvořím, dostave-
ná ve 4. - 5. století n. l. na základech star-
ší synagogy (ve které kázal Ježíš), jedna 
z nejvýznamnějších antických architekto-
nických památek této doby v Izraeli; pod-
le bohaté architektonické výzdoby stavě-
ná pravděpodobně za podpory římského 
císaře Juliána. Byzantský chrám z 6. sto-
letí - základy na osmibokém půdorysu. 

Moderní poutní kostel sv. Petra, postave-
ný roku 1980 nad základy obydlí sv. Pet-
ra. Dvě desítky základů dalších obytných 
staveb včetně zbytků vybavení (lis na oli-
vy, mlýnské kolo, kamenný hmoždíř, zá-
sobnice na vodu, chladící sklepy). Františ-
kánský klášter, který spravuje nábožen-
ský a turistický prohlídkový areál.

Tabgha 1 (“dolní“/“jižní“) – je oblast 
ležící na severozápadním břehu Geneza-
retského jezera. Název Tabgha je arab-
ského původu vzniklé z řeckého heptape-
gon, tedy “sedm pramenů“. Tabgha pat-
ří k nejvýznamnějším křesťanským loka-
litám v Galileji. Nalezneme zde „kostel 
Rozmnožení chlebů a ryb“ z 80. let 20. 
století. Kostel stojí na místě bývalé by-
zantské baziliky z 5. století. Nacházejí se 
zde fragmenty mozaik. Původní kostel byl 
postaven na místě, kde Hospodin nasytil 
pět tisíc lidí pěti bochníky chleba a dvě-
ma rybami (Jan 6, 1-15).

Tabgha 2 (“horní“/“severní“) – nachá-
zí se zde kostel Primátu sv. Petra, který 
připomíná tuto událost (Mt 16, 16-19), 
a který stojí na břehu jezera. Františkán-
ská svatyně z roku 1933 z tmavého če-
diče připomíná místo, kde se po vzkříše-
ní Ježíš zjevil apoštolům. Na břehu jezera 
před kostelem leží kameny ve tvaru srd-
ce, na kterých údajně apoštolové seděli. 
Součástí tohoto kostela je stůl Páně ne-
boli Mensa Christi, u kterého měl Ježíš 
podat učedníkům ryby k snídani. Neda-
leko kostela je umístěna socha od fran-
tiškána A. Martiniho, zobrazující Ježíše, 
který předává Petrovi úkol pást beránky 
a ovce (Jan 21, 15-19). Udál se zde zá-
zračný rybolov (Lk 5, 1-11). 

Genezaretské jezero je největší iz-
raelské sladkovodní jezero nacházející 
se v Severním distriktu u Golanských vý-
šin. V obvodu má asi 53 km a je 21 km 

dlouhé a 13 km široké. Jeho rozloha je 
166 km2 a maximální hloubka 43 m. Leží 
212 metrů pod úrovní světového oceánu 
a je tak nejníže položeným sladkovodním 
jezerem na světě a druhým nejníže polo-
ženým jezerem (po Mrtvém moři). Je hlav-
ním zdrojem pitné vody pro Izrael a pokrý-
vá přibližně třetinu jeho spotřeby. Je his-
torickou rybářskou lokalitou – již více než 
dva tisíce let je využíváno pro rybářství – 
a je pokládáno za místo Ježíšových zázra-
ků. Událo se zde zastavení bouře (Mk 4, 
35-41) a Ježíšovo kráčení po hladině (Mt 
14, 22-32).

Tomáš Surý

Genezaretské jezero

PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ (7.10)
Modlitba růžence  je nejznáměj-

ší modlitbou k Panně Marii, věřící se 
ji modlí individuálně nebo společně, 
např. v kostele před bohoslužbou. Boží 
Matka bývá nazývána Královnou po-
svátného růžence.

Tato modlitba se ve své dnešní po-
době šířila od 15. století především zá-
sluhou dominikánů. Spočívá v opako-
vání andělského pozdravení a v roz-
jímání o událostech z Ježíšova života 
a o spoluúčasti, kterou na jeho naro-
zení, utrpení a oslavení má jeho Mat-
ka Panna Maria. Defi nitivní podobu rů-
žence stanovil v roce 1569 papež Pius 
V., který zavedl svátek Panny Marie 
Růžencové.

Slavení dnešní liturgické památ-
ky bylo zavedeno v roce 1572 jako 
vzpomínka na vítězství nad Turky v ná-
mořní bitvě u Lepanta, která se odehrá-
la 7. října 1571.

K ZAMYŠLENÍ 
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SVĚDECTVÍ
Opakování modlitby neznamená mo-

notónnost, ale naopak jde o pestrou 
modlitbu, která ukrývá intenzitu vyjád-
ření lásky a důvěry k Panně Marii jako 
k Matce Boží a naší nebeské Matce. 
Jako nejnovější růženec vyhlásil papež 
Jan Pavel II., růženec světla ( dne 16. 
října 2002 ).

Mezi známé mariánské ctitele, ved-
le papeže Jana Pavla II., patří např. sv. 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu, sv. 
Klement Maria Hofbauer, sv. Maxmilián 
Kolbe nebo sv. Gerard Majella.

MARIA 
Tvé jméno klíč, jenž nebe otvírá, 

tvé jméno píseň z hlubin jásotu, tvé jmé-
no květná dlaň, jež slzy stírá, tvé jméno 
chléb, jenž sytí samotu.

Tvé jméno víno, když je bez únavy 
sborová fuga sem tam přenáší přes pro-
past radosti a muk a slávy, z níž vábí, 
volá jméno nejdražší.

Tys přikývla a tělem učiněno; ty odě-
la ses v rubáš pěti ran; ty vládneš spolu 
s ním, ó Ženo, - ty, stále ty, všech sou-
vislostí plán.

Královno posvátného růžence oro-
duj za nás!

Václav Renč

JMÉNA JEŽÍŠE A MARIE
V každém nebezpečí, kdy se obírá-

me o Boží milosti, bychom měli mys-
let na Marii a vzývat její jméno spo-
lu s Ježíšovým jménem, protože obě 
tato jména patří k sobě. Ó, nikdy ne-
dovolme, aby tato dvě nejsladší jmé-
na zmizela z našich srdcí nebo neby-
la v našich ústech. Neboť nám dávají 
sílu v boji proti všem našim pokušením.
„Vzývání posvátných jmen Ježíše a Ma-
rie,“ říká Tomáš Kempenský, „je krátká 
modlitba, která je pro mysl stejně slad-
ká a tak mocná, že zachrání ty, kteří se 
ji modlí, obraňuje před nepřáteli našeho 
spasení. A navíc se snadno pamatuje.“

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE, MISIJ-
NÍ NEDĚLE

Světový den modliteb za misie, sla-
vený každoročně předposlední neděli 
v říjnu, je v České republice známý pod 
názvem Misijní neděle. Slaví se jako 
den modlitby, solidarity a podpory mi-
sií v každé diecézi, farnosti a institu-
ci katolického světa. „Misijní neděle je 
zvláštní příležitostí, která připomíná Bo-
žímu lidu neustálou platnost jejího mi-
sijního mandátu, neboť misie je věcí 
všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.)

Věřící ve všech katolických farnos-
tech světa se během Misijní nedě-
le společně modlí a fi nančně přispíva-
jí do světového fondu solidarity, ze kte-
rého jsou následující rok podporovány 
projekty na pomoc potřebným ve všech 
kontinentech skrze Papežské misijní 
dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počát-
ky sahají do roku 1818. Ze získaných 
prostředků se v rámci PMD ŠV zajišťuje 
kvalitní a systematická pomoc nejchud-
ším v 1.100 diecézích světa, na které 
se podílí přes 600 tisíc biskupů, kně-
ží, řeholníků a řeholnic, katechetů, bo-
hoslovců a laických spolupracovníků. 
Podporují se katechetické, vzdělávací, 
charitativní a sociální projekty a progra-
my, školy, nemocnice, domovy pro sirot-
ky a staré lidi, dispensária a leprosária, 
stavby a opravy kostelů, kaplí, misijních 
stanic, pastoračních center a jiné.

Převzato z internetu

VĚTŠÍ STAROST O NĚMECKÉ KUŘÁTKA 
NEŽ O NĚMECKÉ NENAROZENÉ DĚTI

Němečtí zákonodárci řekli jasné 
NE! Zabíjení čerstvě narozených … ku-
řat. Ano, kuřat. 20. května 2021 vysly-
šeli němečtí zákonodárci argumenta-
ci ochránců zvířat, že i čerstvě vylíhnu-
té kuře cítí bolest. Zákon pochází z pera 
ministryně zemědělství Julie Klöcknero-
vé (CDU) a je účinný od příštího roku. 
Ušetří od bolesti 45 milionům jedno-
denních, čerstvě narozených, kohout-
ků, které drůbežárny každoročně poza-
bíjejí jen kvůli tomu, že nesnáší vejce 
a pro chov jsou neefektivní.

Zákon si s touto drůbežářskou geno-
cidou poradí s typickou německou dů-
kladností – přikazuje chovatelům zjišťo-
vat pohlaví nevylíhnuté drůbeže pomo-
cí speciálního skenování vajíček. Zabít 
kohoutka je možné nejpozději předtím, 
než cítí bolest. Ministryně Klöcknerová 
si po přijetí zákona hluboce oddechla 
a konstatovala, že Německo je skuteč-
ným „světovým průkopníkem v ochra-
ně zvířat“. Vedle vraždění kohoutků 
ministryni vadí také kastrace selátek. 
Těch je v Německu provedeno na dva-
cet milionů ročně. Přičiněním ministry-
ně Klöcknerové se selátkům uleví, pro-
tože od roku 2026 bude povinné použít 
ke kastraci anestezii.

Škoda, že téměř sto tisíc zabitých ne-
narozených dětí při umělých potratech 
provedených ročně v Německu ani zda-
leka nevyvolává takovou společenskou 
debatu jako kohoutci.

Převzato: Hnutí pro život

PŘÍBĚH DROGOVĚ ZÁVISLÉHO TRENÉRA - 
UZDRAVENÍ ZE ZÁVISLOSTI

Vzpomínám si na jednoho pána, trené-
ra družstva vodního póla. Měl velké pro-
blémy s drogami, a dokonce je i distribuo-
val. Kdosi na něho naléhal, aby mě navští-
vil, abych si s ním popovídal a pomodlil se 
za něho.

Muž se velmi zdráhal a nedá se říct, 
že by byl otevřený tomu, co od něho Bůh 
chtěl. Ale přišel. Nejevil o moje slova žádný 
zájem. Zeptal jsem se ho, jestli chce, abych 
se za něho pomodlil. Odpověděl mi: ,,Jestli 
chcete, můžete.” Tak jsem se pokusil.

Je velmi těžké modlit se za člověka, 
když cítíte, že s vámi nespolupracuje. Ale 
tehdy jsem se naučil něčemu důležitému. 
Pochopil jsem, že lidé nejsou mojí záleži-
tostí, ale záležitostí Boží. Uvědomil jsem si, 
že Bůh má o člověka, se kterým se mod-
lím, mnohem větší zájem než já. Mým úko-
lem je udělat to, co je třeba, a ostatní pone-
chat Bohu. A tak jsem se za něho jen po-
modlil. Muž odešel. Zdálo se mi, že seme-
no padlo na skálu.

Muž na moji modlitbu už dál nemyslel. 
Víte, co se stalo později? Přešlo několik týd-
nů a on se jednoho dne procházel po plá-
ži, když se v jeho životě odehrálo něco mi-
mořádného.

Najednou pocítil silný vnitřní tlak, aby 
z kapsy vytáhl drogy, které chtěl předat ně-
jakému zákazníkovi, a hodil je do moře. 
Nechápal, co se děje. Ale nemohl ten tlak 
snést, a tak vysypal všechny drogy do moře 
a ptal se sám sebe: ,,Co se to se mnou sta-
lo?”

Měl z toho takovou radost, že se vydal 
za mnou. Tentokrát ho k tomu nikdo nenu-
til, přišel sám od sebe a prosil mě, abych 
se s ním nejen modlil, ale společně i chvá-
lil Boha. Bůh si tuto záležitost prostě zařídil 
po svém. Ježíš nepřestal o tohoto člověka 
mít zájem, i když ostatní na něho už dáv-
no nemysleli.

Elias Vella, Ježíš - lékař těla i duše

PŘESTAT PÍT JE MOŽNÉ. JEN MUSÍME BÝT 
ZÁVISLÍ NA BOHU... 

Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu 
v Irsku v katolické rodině. Vyrostl v ro-
dině dělníka v docích. Měl osm bratrů 
a čtyři sestry, tři děti zemřely velmi malé. 
Všichni muži v rodině pili tak, že se ně-
kteří upili k smrti. Takovýto kříž nenesla 
jen Mattova matka, ale i mnoho dalších 
irských žen.
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Matt začal ve 12 letech pracovat jako 
poslíček ve vinařství a – začal pít. V dět-
ství vzniká závislost na alkoholu nesmír-
ně rychle, v řádu měsíců, protože mozek 
je ještě ve vývoji. Ve 13 letech byl Matt 
už zcela závislý. Nepomáhalo bití, pláč, 
modlitba, nic. Později byl Matt nekva-
lifi kovaný, ale šikovný pracovitý dělník. 
S týdenní výplatou v sobotu zamířil hned 
do baru a zůstal, až vše propil. Tak to bě-
želo 16 let. Během té doby se plíživě pro-
padal níž a níž. Začal se zadlužovat, pro-
dal i boty, morálním dnem byla krádež 
houslí slepému hudebníkovi, prostřed-
ku jeho obživy. Do kostela nechodil, Bůh 
a církev ho nezajímali; ženy také ne, jen 
sklenka.

A pak jednoho dne v roce 1884 ne-
měl peníze a marně čekal, že mu ka-
marádi z baru koupí pití.  Alkoholik po-
třebuje padnout na své pomyslné dno 
a od něho se odrazit. Tohle bylo Mat-
tovo dno – snad proto, že byl přátelské 
povahy a rád kupoval pití jiným. Rozho-
dl se složit abstinenční slib na tři měsíce 
u kněze a pak že bude „rozumněji“ pít. 
Tři měsíce vydrží nepít většina alkoholi-
ků, chtějí-li skutečně. Matt vydržel a po-
prvé viděl svět střízlivýma očima, pocho-
pil svou závislost, složil slib opakovaně 
a pak doživotně. Šestnáct let pil první 
ligu, čtyřicet let pak do smrti abstinoval.

Neztratil ale zázrakem chuť na pití. 
Naopak, silné bažení po pití bylo kruté, 
nejvíc prvních sedm let. Napsal pozdě-
ji: „Nikdy nebuďte příliš tvrdí na muže, 
který nemůže přestat pít. Přestat pít je 
tak těžké jako vrátit se po smrti do živo-
ta. Ale obojí je možné, a dokonce pro na-
šeho Pána snadné. Jen musíme být zá-
vislí na Něm.“ Člověk musí s milostí Boží 
spolupracovat.

Know-how (vědět – jak) přestat pít
Mattovo „know-how“ by mohlo přejít 

do učebnic: 1) motivace a převzetí zod-
povědnosti, 2) podpora blízkého člově-
ka a společenství, 3) změna prostředí, 
4) změna náplně dne a k tomu hlavně 
modlitba.

1) Matt se nevymlouval, poctivě pra-
coval, splatil všechny dluhy.

2) Oporou mu byli zbožná matka 
a kněz. Jezuita, profesor fi losofi e byl jeho 
dlouholetým duchovním vůdcem. 

3) Matt úplně změnil prostředí – ne-
chodil do baru, nemyslel si, že „to zvlád-
ne“. Odstěhoval se od pijících bratrů, 
když ho pokoušeli.

4) Nestačí jen nepít – je třeba změ-
nit celý svůj život. Matt měl řád dne, týd-
ne. Ač silný kuřák, skončil i s kouřením. 

Mnoho se modlil už od dvou hodin v noci 
a večer. Denně byl ráno na mši svaté ješ-
tě před prací, proto i změnil zaměstnava-
tele. Hodně četl duchovní literaturu, kni-
hy mu dával zpovědník, a to i těžší díla. 
Nejvíc ho ale oslovovala spiritualita sta-
rých irských mnichů a mariánská. Neo-
ženil se, ostatně měl také zdravotní ná-
sledky pití. Žil velmi skromně. Praktic-
ky stále se postil. Ušetřené peníze dával 
potřebným rodinám, na dobrá díla a mi-
sie.

Nebyl ale žádná kostelní myš odtrže-
ná od světa. V roce 1911 vstoupil do od-
borů. Když roku 1913 dublinské dělnic-
tvo vstoupilo do solidární stávky, účast-
nil se. Stávka „dublinský lock-out“ vešla 
do dějin, trvala necelý půlrok. Brzy došly 
malé úspory rodin i odborů. Pro podvýži-
vu umíraly hlavně děti a staří lidé.

Patron závislých a jejich rodin
Matt zemřel 7. 6. 1925 na infarkt, 

spadl na ulici. V roce 1931 začal jeho ka-
nonizační proces. Pro množství poutníků 
k hrobu byly ostatky roku 1972 přemístě-
ny do kostela. V roce 1975 byl prohlášen 
za ctihodného. V současné době probí-
há šetření zázraku na jeho přímluvu. Jan 
Pavel II. si přál ho blahořečit a pak usta-
novit patronem závislých. Znají ho zatím 
hlavně v anglosaských zemích a v Pol-
sku. Je patronem mnoha hnutí, ústavů, 
obracejí se k němu s důvěrou závislí i je-
jich rodiny. Je připomínán 19. června.

Otázky k zamyšlení:
Já a alkohol? Jak to vypadá v rea-

litě? „Mám to pod kontrolou“? Myslí si 
snad okolí něco jiného? Prvním krokem 
je vždy si přiznat pravdu. I když nemám 
problém, dokážu se vzdát alkoholu tře-
ba po dobu postu nebo učinit slib na ur-
čitou dobu (3, 6 měsíců)? A co jiné návy-
kové látky?

Jak se podílím na proalkoholní at-
mosféře naší společnosti? U nás absti-
nent je buď léčený alkoholik, nebo blá-
zen a běžné je opakované nabízení a nu-
cení alkoholu, dokonce i dávání alkoho-
lu nedospělým – i rodiči dětem ve věří-
cím prostředí. Dokážu vzdorovat? Vím, 
že podílením se na proalkoholní atmo-
sféře se podílím na hříšné společenské 
struktuře a mohu se podílet na hříších 
jiných? Zpovídal jsem se někdy z toho? 
Beru jak abstinenci, tak opravdu střídmé 
pití u dospělého, zdravého člověka, tedy 
obojí za normu?

Co mi říká solidární půst od alkoholu? 
Mnozí blízcí by udělali pro svého pijícího 
otce úplně všechno, ale pokud mají při-
pojit půst od alkoholu a zbavit se alkoho-

lu doma, tak se vzepřou, oni „přece ne-
jsou závislí“. Jak je to se mnou?

A co můj vztah k bratřím svázaným al-
koholem? Jaký je opravdu? Nadnesený, 
pohrdavý, „ti slaboši“, soucitný atd.?

MUDr. Jitka Krausová

Z HISTORIE

ROK 1978 (POKRAČOVÁNÍ)
Jiné náboženské události: Pouť 

na Sv. Hostýně v neděli 23. 4. – zú-
častnilo se jí asi 120 poutníků: dva 
autobusy s hudbou a něco vlakem. 
Pouti na Provodově se zúčastnilo 
asi 130 poutníků. První sv. přijímá-
ní bylo slavnostně v neděli 4. červ-
na, průvod dětí od fary doprováze-
la naše hudba. U sv. přijímání bylo 
68 dětí, promluva: Chléb nebeské-
ho domova. Patocinium sv. Václava 
jsme oslavili slavnými bohoslužba-
mi, při nichž kázal otec Jan Graub-
ner, kaplan z Val. Klobouk. Odpo-
lední pobožnost byla zakončena pís-
ní „Chválu vzdejme". V tomto roce 
bylo v našem kostele 37 svateb. Na-
rodilo a bylo pokřtěno 97 dětí, ze-
mřelo 39 farníků. Bylo zaopatřeno 
53 nemocných. Sv. přijímání bylo 
12.640. Finanční zpráva zachycuje, 
co bylo v tomto roce pořízeno: opra-
va hlavního oltáře včetně pozlace-
ní 4.648,-Kč pořízeny nové okapové 
roury a žlaby u kostela dané zevněj-
ší rámy kostel. oken, jejich zazdě-
ní provedl brigádnicky Jan Plšek ze 
Slušovic 8.000,-Kč zasklení těchto 
oken 3.698,-Kč postaveno 11 aku-
mulačních kamen 48.406 dokonče-
ní světelné instalace 3.706,-Kč nový 
široký koberec po celé délce koste-
la 3.500Kč Finanční zpráva kon-
čí poděkováním všem šlechetným 
dárcům, kteří jakýmkoli způsobem 
připívali na kostelní sbírky, křesťan-
ským Pán Bůh odplať!
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Z LITURGIEROK 2021 
– ROK SVATÉHO JOSEFA

SVATÝ JOSEF – PATRON TĚCH, KTEŘÍ 
USILUJÍ O MODLITBU SRDCE

Na Josefovi je fascinující jeho mod-
litba. Když Písmo vypráví o tom, že 
s ním posel Boží mluví ve snu, nemů-
žeme si představovat, že to byl nějaký 
snílek. Jako by se mu stále jen něco 
„zdálo“ a on na tom postavil svůj ži-
vot. Josefovy sny, kdy k němu pro-
mlouvá anděl, jsou jen „vrcholem le-
dovce“, jsou výrazem jeho hluboké 
a realistické modlitby. Ostatně v ce-
lém jeho životě vidíme, že při řešení 
různých krizí rozhodně nelétá hlavou 
v oblacích, nýbrž stojí oběma nohama 
na zemi.

Jeho modlitba je prostá, věcná, vy-
růstá z života – jak toho pozemské-
ho, tak nadpřirozeného. Rozhodně 
nejde o útěk z reality. Josef se mod-
lí jako každý bohabojný žid několikrát 
během dne, ale ve svém srdci přebý-
vá v Boží přítomnosti neustále. Jeho 
modlitba je nesmírně hluboká, inspi-
rující. Je to modlitba srdce – skutečné 
setkání s Pánem.

Josef nám může být velkou inspi-
rací, jak se modlit uprostřed každo-
denního života, uprostřed práce, ro-
diny, všech možných radostí i stras-
tí, jak žít všechno před Boží tváří, jak 
se vracet do ticha svého srdce, kde 
bydlí Bůh.

Josef Prokeš, 
Novéna k svatému Josefovi

(8. 12. 2020 – 8. 12. 2021)

OTČE NÁŠ
Otče...
PRVNÍ KVĚT
V jedné horské vesničce měli moc pěk-

ný zvyk. Každý rok na začátku jara uspo-
řádali soutěž. Účastnili se jí všichni, mla-
dí i staří. Ten, kdo našel první květ, se stal 
králem všech svátků v roce. Jen co začal 
tát sníh, rozběhli se všichni hledat první 
květ. Chodili celé hodiny, hledali všude, 
nahoře i dole… Už se chystali vrátit domů, 
když náhle zaslechli hlas jednoho dítěte: 
„Tady je, našel jsem ho!“

Všichni se za ním rozběhli. Dítě uká-
zalo prstem na první květ. Rozkvetl mezi 
skalami, několik metrů od kraje prudké-
ho srázu. Obrovská propast vzbuzova-
la strach. Dítě se rozplakalo. Chtělo ten 
kvítek, ale bálo se propasti. Všichni mu 
ho přáli a chtěli mu pomoci. Pět silných 
mužů přineslo provaz.
„Přivážeme tě a spustíme dolů,“ říkali.
„Ne, ne,“ plakal chlapeček. „Já se bojím!“

Nabídlo se patnáct nejsilnějších mužů: 
„Budeme tě držet, neboj se!“ Nepochodi-
li. Najednou však chlapeček přestal pla-
kat a utřel si slzy. Všichni ztichli. „Dobře,“ 
řekl. „Nechám se spustit dolů, ale musí 
mě na provaze držet můj táta.“

Mít otce znamená vědět, že je nablíz-
ku ten, kdo je připravený pomoci, protože 
nás má rád. Když řekneme táta a máma, 
vybaví se nám laskavá slova a otevřená 
náruč, cítíme hned vůni dobra, něžný po-
hled, jistotu i oporu. Takový pro nás chce 
být Bůh. „Bůh je otec, který nás má rád 
jako maminka,“ napsalo si jedno děvčát-
ko do svého sešitu na náboženství.

Bruno Ferreo, Otče náš

BLAHOPŘÁNÍ
Pro někoho je říjen obyčej-

ným měsícem, pro někoho slav-
nostní. I když prožíváte radosti 
či starosti, milí oslavenci, přeje-
me vám hojnost Božích milostí.

Fm

10. 10. 2021 28. neděle v mezi-
dobí

„Prodej všechno co máš a následuj 
mě!“

1. čtení: Mdr 7,7-11
2. čtení: Žid 4,12-13
Evangelium: Mk 10,17-30
Když se Ježíš vydával na cestu, při-

běhl nějaký člověk, poklekl před ním 
a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím 
dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš 
mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dob-
rým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: 
Bůh. Znáš přikázání: Nezabiješ, nezci-
zoložíš, nepokradeš, nevydáš křivého 
svědectví, nebudeš podvádět, cti svého 
otce i matku!“ On mu na to řekl: „Mis-
tře, to všechno jsem zachovával od své-
ho mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s lás-
kou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, pro-
dej všechno, co máš, a rozdej chudým, 
a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď 
a následuj mě!“ On pro to slovo zesmut-
něl a odešel zarmoucen, protože měl 
mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl 
svým učedníkům: „Jak těžko vejdou 
do Božího království ti, kdo mají bohat-
ství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Je-
žíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těž-
ké vejít do Božího království! Spíš projde 
velbloud uchem jehly, než vejde boha-
tý do Božího království.“ Oni užasli ješ-
tě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy 
může být spasen?“ Ježíš na ně pohle-
děl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne 
u Boha. Vždyť u Boha je možné všech-
no.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opusti-
li všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš 
odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo 
není, kdo by opustil dům, bratry nebo 
sestry, matku nebo otce, děti nebo pole 
pro mě a pro evangelium, aby nedo-
stal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, 
bratry a sestry, matky a děti a pole, a to 
i přes pronásledování, a v budoucím 
věku život věčný. A tak mnozí první bu-
dou posledními a poslední prvními.“

Ozvěna slova:
Jsme-li poctiví, musíme si přiznat, že 

máme sklony připoutávat se k majet-
ku – ať je velký, či malý. Nehrozí to jen 
bohatým, ale i těm, co nemají nic. Mo-
hou přilnout touhou. Nejdůležitější je 
tedy vnitřní postoj a přilnutí. Možná by-
chom nejraději zavřeli oči před otázkou, 
zda jsme, či nejsme svobodní vůči kon-
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 „Pepíčku, učil jsi se vůbec do školy?“
„Ano, paní učitelko.“
„A proč máš v domácím úkolu tolik 
chyb?“
„To proto, že chybami se člověk 
učí.“

 Baví se dva kapři: „Nevíš o ně-
čem k snědku?“
„Vím, ale má to háček!“

 Komisař v autoškole požádá 
blondýnku, aby popsala funkci mo-
toru. „A můžu vlastními slovy?“ ptá 
se blondýnka.
„Samozřejmě,“ odpoví komisař.
„Brm brm brm brm brrrrrrm.“

MŠE SV. V SIDONII

 2. 10. Za rodiče Bařinkovy
 9. 10. Za rodiče Míčovy a Kost-
kovy
 16. 10. Za Stanislava Strýčka
 23. 10. Za Vlastu (1.výročí) a Emi-
la Krahulcovy
  30. 10. Za rodiče Měšťánkovy

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU    
MODLITBY

krétním věcem – penězům, autu, vlast-
nímu domu, technice. Evangelium nám 
dává odvahu k poznání pravdy. Kris-
tus nabízí pomocnou ruku všem „závis-
lým“ a volá, že je Někdo mocnější nás 
vytrhnout z moci majetku. Bůh osvobo-
zuje darem vnitřní svobody, jindy dává 
i svobodu vnější s výraznou chutí opus-
tit konkrétní věci. Stále mějme před oči-
ma to, co náš nepřekonatelný Mistr, 
když předložil bohatému mladíkovi, že 
jen jeden je ten skutečně Dobrý. Všech-
no je krásné a dobré, i to, co obdivuje-
me na věcech denní potřeby, na umě-
leckých předmětech, či na technice, to 
je odleskem toho Dobrého. A jestliže 
nás přitahuje a obohacuje krásný před-
mět, tím víc nás přitahuje někdo krás-
nější – dobrý Bůh. On je všechno pro 
tebe – je všechno to, co miluješ. Je ne-
jen dobrý, ale i mocný – schopný nás 
osvobodit od toho všeho, co nás brzdí 
na cestě k němu.

Evangelizační úmysl: Modleme se, 
aby se všichni pokřtění zapojili do díla 
evangelizace a svědectvím života, z kte-
rého vane evangelium, se nabídli k mi-
sijnímu poslání.

Národní úmysl: Děkujeme za Pa-
pežská misijní díla a prosíme za všech-
ny křesťany, aby přijali výzvu k misijní-
mu poslání doma i ve světě, nejen pří-
spěvkem do sbírky na misie.

INSPIRACE K ČETBĚ 

FATIMA – TAJEMSTVÍ TŘÍ PASÁČKŮ 
Autor: Bruno Ferrero
Stručná historie jednoho z nejzná-

mějších mariánských zjevení dává na-
hlédnout do života tří malých vizioná-
řů i do zjevení, jež jim bylo dáno. Pou-
tavý text doprovázejí desítky fotografi í 
poutního místa, krajiny, kde děti vyrůs-
taly, i citace promluv papežů Jana Pav-
la II., Benedikta XVI. a Františka. Ne-
postradatelná pomůcka pro ty, kdo se 
chtějí vydat na cestu do Fatimy. Papež 
František napsal: „Ve Fatimě si Panna 
Maria vybrala za nositele svého posel-
ství nevinná a prostá srdce dětí, Fran-
tiška, Hyacinty a Lucie. Ony toto posel-
ství přijaly důstojně, a tak byly uzná-
ny za věrohodné svědky zjevení a sta-

ly se vzorem křesťanského života. Sva-
tořečením Františka a Hyacinty jsem 
chtěl nabídnout celé církvi příklad je-
jich přilnutí ke Kristu a jejich evangelij-
ního svědectví, a rovněž vybídnout ce-
lou církev k péči o děti. Svatost tří fa-
timských dětí není důsledkem zjeve-
ní, nýbrž věrnosti a horlivosti, s jakými 
na obdrženou výsadu – moci spatřit 
Pannu Marii – odpověděly.“ 18. květ-
na 2017.

HNUTÍ MARY’S MEALS
Hnutí Mary’s Meals poskytuje jed-

no vydatné jídlo každý školní den nej-
chudším dětem po celém světě. Toto 
dílo je pojmenováno po Marii, Ježíšo-
vě matce, která vychovávala své vlast-
ní dítě v chudobě. Toto hnutí je založe-
no na vzájemné úctě a spojuje všechny 
lidi bez ohledu na jejich vyznání.

BOUDA, KTERÁ KRMÍ MILION DĚTÍ  
(PŘÍBĚH MARY´S MEALS)

Autor: Magnus MacFarlane - Bar-
row (nar. 1968, vyrůstal a žije ve Skot-
sku, s manželkou Julií mají 7 dětí.)

Dal jsem se do řeči s Edwardem, nejstar-
ším ze sourozenců....“Chtěl bych mít co jíst 
a taky bych jednou rád chodil do školy,“ od-
pověděl mi po chvilce zadumání slavnost-
ním hlasem.

Slova afrického chlapce se stala jedním 
z impulsů, díky nimž se mladý muž ze Skot-
ska rozhodl založit projekt „Mary´s Meals“ 
(Mariina jídla) na podporu hladovějících 
dětí v zemích třetího světa. Vstupním ka-
pitálem i centrálou byla jen prostá bouda 
na jeho pozemku. Až doposud se toto neu-
věřitelné dílo zakládá jen na obětavé práci 
dobrovolníků a na drobných příspěvcích lidí 
z celého světa.

Vize a poslání tohoto projektu: Aby každé 
dítě dostávalo jedno jídlo denně tam, kde 
se vzdělává, a aby se všichni, kdo mají víc, 
než potřebují, dělili s těmi, kterým chybí i to 
základní.

Kontakt v České republice:
Marý s Meals ČR z. s., Okružní 843/9a, 
638 00 Brno, www.marysmeals.cz. 
Sbírkový účet u Komerční banky, a. s., 
č. ú. 4410177/0100. V r. 2021 je částka 
za úhradu jednoho jídla denně pro 1 dítě 
na celý školní rok 459 Kč.
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