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ÚVODNÍ SLOVO

Ty slavná panno panen všech,
my zpíváme ti chvalozpěv.
Božího Syna matkou jsi,
čistá a plná milostí.

Co Eva hříchem ztratila,
tvá věrnost nám zas vrátila.
A lidé z ráje vyhnáni,
jsou v domov lásky pozváni.

Jsi brána Krále slavného,
dvůr plný světla rajského.
Za podíl na své záchraně
Marii Panně děkujme.

Buď sláva tobě, Ježíši,
zrozený z Panny nejčistší.
Otci i Duchu v říši hvězd
na věčné věky budiž čest. Amen. 

Měsíc říjen, do něhož vstupujeme, 
je měsícem Panny Marie, měsícem po-
svátného růžence. Tato krásná modlit-
ba propojuje rozjímání Ježíšova a Marii-
na života s modlitbou. Navíc je to veliká 
a silná zbraň proti pokušením zlého du-
cha. Mnoho svatých růženec ani na chví-
li nepustili z rukou. Svatému Dominiko-
vi se dokonce zjevila Panna Maria, když 
si v modlitbě stěžoval, že jeho kázání ne-
přinášelo plody obrácení, jaké si on sám 
představoval, a řekla mu, že nemá jen 
hlásat kázání, ale má je spojit s modlit-
bou „Žaltáře Nejsvětější Panny Marie“, 
čili 150-ti „Zdrávasy“ ( tolik je v Písmu 
svatém žalmů ) a o 15-ti „Otčenáši“. Do-
minik poslechl Marii a kázání propojoval 
s rozjímavou modlitbou růžence a najed-
nou zjistil, že už nemá důvod si stěžovat, 
že nevidí plody obrácení u lidí, kterým 
hlásal Evangelium. Růženec je vlastně 
„Evangelium v kostce“ – celý Ježíšův ži-
vot od narození až po Nanebevstoupení. 
Modleme se tedy růženec denně a dob-
ře, tzn. za dobré věci – za to, co nás vede 
k Bohu. Pozorně přemýšlejme o tom, co 
se modlíme a vytrvejme v Boží přítom-
nosti s důvěrou, vírou a pokorou. Máme 
v dnešní době stále za co děkovat a ješ-
tě více za co prosit. Jsme velice obda-
rováni a ještě více zraněni svými hříchy. 
Tolik lidí potřebuje modlitby, naše mod-
litby. Proto máme tuto možnost – růže-
nec. Koncem měsíce, přesně 22. října, 
budeme v liturgickém kalendáři vzpomí-
nat sv. papeže Jana Pavla II., velkého cti-
tele Panny Marie, který také daroval círk-
vi další tajemství posvátného růžence 
– tajemství světla. Spousta z nás určitě 
vzpomíná na krásná setkání s ním také 
v České republice - v Olomouci na Sva-
tém Kopečku či na Velehradě. Ve svém 
papežském erbu měl písmeno „M“ jako 
Maria a heslo „Totus Tuus – celý tvůj“.

Kéž nám příklad sv. papeže bude po-
vzbuzením odevzdat svůj život Ježíši 
a Jeho Matce Panně Marii. K tomu žeh-
ná o. Richard.
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Z FARNÍCH MATRIK – ZÁŘÍ 2022
Sezdáni byli: 
Přemysl Ovesný (Vysoké Pole) a Klára 
Miklasová (Bylnice)

Pohřbeni byli: 
Rudolf Ginter (91 let)
Marta Lišková (48 let)
Danuše Pospíšilová (62 le)
Ludmila Macháčová (80 let)
Dagmar Kroupová (80 let)
Marie Strnadová (92 let)
Marie Janáčková (72 let)

Bylo: 
 Mše sv. na zahájení školního a ka-
techetického roku 
 Mše sv. na poděkování za úrodu 
-,,Dožínky“
 Svátek Narození Panny Marie
 Kurz Filip pro biřmovance na Vele-
hradě
 Památka Jména Panny Marie
 Fatimská pobožnost 
 Památka Panny Marie Bolestné
 Děkanátní pouť za rodiny a nová 
kněžská a řeholní povolání na Vele-
hradě
 Adorační den farnosti 
 Slavnost sv. Václava 
 
Bude: 
 Modlitba růžence půl hodiny přede 
mší sv. ( v úterý a pátek se modlí děti )
 7. 10. památka Panny Marie Růžen-
cové
 9. 10. přijetí svátosti biřmování při 
mši sv. v 10. 30 hod.
 13. 10. v 16. 00 hod. Fatimská po-
božnost
 23. 10. Světový den modliteb za mi-
sie – misijní neděle

Zahájení školního roku

Biřmovanci na Velehradě

DUCHOVNÍ SLOVO

LÁSKA ZACHRAŇUJE 
(23. 10. Misijní neděle)
Může bohatství a síla zbraní zabezpe-

čit naši budoucnost?
Ne, protože Bůh nás ochraňuje, jen 

když se dělíme s těmi, kdo trpí nouzí. 
Americká spisovatelka Pearl S. Buc-

ková jako dcera evangelického misioná-
ře žila dlouho v Číně a zamilovala si čín-
ský lid. Hlásala tam evangelium spíše 
svými činy než slovy. 

Něco z jejích vzpomínek: Brzy po svat-
bě jsem tehdy žila v přístavu na jihu Číny. 
Jednoho zimního rána někdo zaklepal 
na dveře. Otevřela jsem. Venku stála vy-
hublá žena. Byla oblečená v hadrech 
a měla uštvaný výraz ve tváři. Vyprávěla, 
že ji její muž nechal na holičkách, když 
vypukl na severu země hladomor, a že 
čeká dítě. Prosila, zdali bych jí nemoh-
la pomoci, že nemá vůbec nikoho. Ne-
mohu říci, že bych z této ranní návštěv-
nice měla radost. Sama jsem měla dost 
starostí, především s péčí o svého staré-
ho, churavého otce. Přesto se mi poda-
řilo po usilovném přemýšlení najít řeše-
ní. Najmula jsem prázdnou chatrč vzadu 
za naším domem v čínské dělnické čtvr-
ti. Paní Lu - tak se ta ubohá žena jmeno-
vala - byla přešťastná. Každý den jsem jí 
nechala přinést vydatné jídlo z naší ku-
chyně. Brzy se uzdravila a přivedla 
na svět silného kloučka. Asi šest měsíců 
po narození dítěte mě jednou v noci ná-
hle vyrušil ze spánku hluk kulometů. Sly-
šela jsem vzrušený hlas: „Komunisté 
jsou tady! Dobyli město a chtějí vyhu-
bit všechny cizince.“ Naši čínští služeb-
níci už dům opustili, protože pro komu-
nisty byl podezřelý každý, kdo měl s ci-
zinci něco společného. Stáli jsme tam, 
můj starý otec, můj muž, má sestra, její 
a moje děti, a nevěděli jsme kudy kam. 
Rachot kulometů se stále blížil. Už byli 
v naší ulici. Brzy bude s námi konec. Ná-
hle se otevřely dveře a za nimi paní Lu. 
„Okamžitě pojďte se mnou!“ Řekla jsem 
jí, že se vystavuje nebezpečí života, uby-
tuje-li cizince. Ona však nechtěla nic sly-
šet. Rychle jsme prošli zahradou a našli 
útočiště v její chatrči. Skrze škvíry v prk-
nech jsme viděli, jak náš dům přepad-
la kolona opilých vojáků a jak pak zuři-
vě vyrazila zpátky ven, když nikoho ne-
našla. Naštěstí nás neobjevili. Za dva 
dny, když se situace trochu uklidnila, se 
nám podařilo uniknout na jedné americ-
ké lodi. Paní Lu nám zachránila život. 

Pierre Lefévre, Příběhy psané životem

NAŠE FARNOST DNES



říjen 2022

3www.farnostbrumov.cz farní měsíčník 3

říjen 2022říjen 2022říjen 2022říjen 2022

PROGRAM DENNÍHO STACIONÁŘE
 5. 10. VÝROBA PŘÁNÍ v 9. 30 hod.
 11. 10. MŠE SVATÁ V DENNÍM STA-
CIONÁŘI v 9.30 hod.
 19. 10. TVOŘENÍ – KYTIČKY Z LIS-
TÍ v 9.30 hod.
 25. 10. PEČENÍ JABLEČNÉHO KOLÁ-
ČE v 9.00 hod.

Dožínky

Pouť se stacionářem

POUŤ SE STACIONÁŘEM
V srpnu se uskutečnila pouť do Rajec-

ké Lesné. Mši sv. nám sloužil otec Emil 
v chrámu, který je zasvěcený – NARO-
ZENÍ PANNY MARIE. Na hlavním oltáři, 
který má tři výklenky, stojí uprostřed so-
cha Panny Marie, kterou vyřezal nezná-
mý řezbář okolo roku 1498. V bočních vý-
klencích jsou sochy andělů. Chrám je po-
stavený na půdorysu obráceného kříže. 
V bočních ramenech kostela je napravo 
oltář sv. Josefa a nalevo oltář sv. Anny.

Po mši sv. jsme se vydali na prohlídku ta-
mějšího Betléma. Pak jsme se modlili kří-
žovou cestu. Ta byla mírně strnitá, kdo měl 
zdravotní problémy, zůstal u Lurdské kaplič-
ky. 

Když jsem viděla rodiče otce Emila, jak 
se s námi modlí křížovou cestu, měla jsem 
radost a zároveň byli mou inspirací, že i přes 
náročný terén se cesta dala zvládnout.

Děkuji zaměstnancům stacionáře, otci 
Emilovi a panu řidiči za požehnaný den.

R. V.

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU - „DO-
ŽÍNKY“

Mši svatou sloužil otec Richard. Eu-
charistií – díkuvzdáním – jsme děkova-
li za úrodu. Ať Pán žehná zemědělcům, 
sadařům, včelařům, zahrádkářům. Ne-
zapomínejme být vděční Pánu Bohu 
a všem, kteří se starají o to, abychom 
měli každodenní chléb, abychom měli 
co jíst.

Fm

Mše sv. v Rajecké Lesné

Rádi bychom vyjádřili velké díky 
všem našim příznivcům za podpo-
ru, kterou nám projevujete. A to 
jak účastí na našich poutních zá-
jezdech, tak i na akcích v rám-
ci programu Denního stacionáře. 
Děkujeme také všem, kteří se zú-
častnili našeho Dne pro seniory, 
zvláště o. Emilu Gallovi a hudební 
skupině PONK za doprovodný pro-
gram. 

Těšíme se na příště. 
Pracovníci stacionáře
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Scholkovo-ministrantský tábor

PODĚKOVÁNÍ 
Aspoň touto cestou bychom chtě-

li poděkovat: „Scholkovo – ministran-
skému táboru“.

Všem jejich vedoucím z řad farních 
ministrantů a holkám ze scholky, kteří 
měli na starost děti. Zaslouží si všich-
ni pochvalu za pořádek po dobu poby-
tu v táboře.

Závěrečný úklid byl na jedničku 
s hvězdičkou. Úklidu se zúčastnili hol-
ky i kluci. Někteří byli ochotni i po-
máhat při přípravě květinové výzdo-
by na sobotní mši svatou. Za což jim 
moc děkuji. Těšíme se za rok na shle-
danou.

F. B.

POHÁDKOVÝ HRAD 
Velké poděkování patří všem, kdo se 

jakkoliv podíleli na organizaci pohádko-
vého hradu. Díky za ty rozzářené dětské 
tváře a za skvělý doprovodný program. Ať 
vám i vašim rodinám žehná Pán Bůh.

Fm

POUTNICKÉ PORTUGALSKO – SAN-
TARÉM A COIMBRA 

V roce 2014 jsem navštívil Portugal-
sko a v něm konkrétně města Santa-
rém, Coimbra a Fatima. Postupně před-
stavím výše jmenovaná poutní místa.

Santarém – je město ve středním 
Portugalsku, ležící asi 60 km SZ od hl. 
města Lisabonu. V současnosti zde žije 
asi 60 tis. obyvatel. Jeho počátky se da-
tují až do římského období. Portugalští 
králové si vybudovali ve městě příjem-
nou rezidenci. Ve staré čtvrti se nachá-
zí kostel sv. Štěpána – kostel svatého 
zázraku - Igreja do Santíssimo Milagre, 
ve kterém se udály eucharistické zázra-
ky. První zázrak se stal v roce 1247: Jed-
na mladá žena si moc přála mít dítě, ale 
nedařilo se jí otěhotnět. Nešťastná se 
tedy obrátila na místní okultistku, která 
jí nařídila, aby v kostele ukradla promě-
něnou hostii. S ní pak chtěla okultistka 
vykonat obřad, který měl ženě pomoci. 
Ženu to vylekalo, věděla, že jde o svato-
krádež, ale i přesto to udělala. V kostele 
hostii nepožila, ale po opuštění kostela 
ji ihned dala do šátku na hlavě. Avšak 
na cestě k okultistce hostie začala tak 
silně krvácet, že si toho všimli i kolem-
jdoucí. V domnění, že se ženě něco sta-
lo, jí chtěli pomoci. Proto v panice spě-
chala domů a hostii uschovala ve skříň-
ce. S manželem šli pozdě spát. Ženu tí-
žilo svědomí, a proto věděla, že si neod-
počine. Během noci se stal zázrak - ze 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
2022 HRADEC KRÁLOVÉ

Ve dnech 9. – 14 .8. 2022 proběhlo 
v Hradci Králové Celostátní setkání mlá-
deže (CSM). Centrum dění bylo soustře-
děno do tamního univerzitního areálu. 
CSM se koná jednou za 5 let a je určeno 
pro děti a mládež od 14 do 26 let, na so-
botu 13. 8. na něj byly pozvány rodiny i zá-
jemci z řad veřejnosti. Letošním mottem 
bylo: “Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, 
co jsi viděl.“ (Sk 26,16). Součástí CSM 
byl i bohatý kulturně-duchovní doprovod-
ný program (přednášky, katecheze, kon-
certy, diskuzní skupinky, workshopy, sla-
vení eucharistie ad.). Hlavními celebranty 
bohoslužeb byli: o. arcibiskup Jan Graub-
ner, o. biskup Jan Baxant, o. biskup Anto-
nín Basler, o. biskup Vlastimil Kročil a o. 
biskup Jan Vokál. Kázání vedli: o. biskup 
Tomáš Holub, o. biskup Zdenek Wasser-
bauer, o. biskup Pavel Konzbul, o. bis-
kup Dominik Duka a o. biskup Martin Da-
vid. CSM hudebně a pěvecky doprovodili: 
VeKa, No Problema, KaPři, SBM, Adorare 
ad. Katecheze vedli: o. biskup Josef Nu-
zík, o. Josef Prošek, ad. 

Tomáš Surý

Pohádkový hrad
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K ZAMYŠLENÍ 

skříňky vycházely překrásné paprsky 
světla, které je probudily. Oba viděli an-
děly, kteří adorují krvácející hostii. Žena 
to nevydržela a ihned se manželovi vy-
znala z tak velkého hříchu. Oba činili 
pokání a zbytek noci strávili v adoraci 
klečíce před hostií. Na druhý den o tom 
informovali kněze, který vrátil hostii 
do kostela. Hostie ještě další tři dny kr-
vácela. Nakonec duchovenstvo rozhod-
lo, že i přesto, že krvácí, ji umístí do reli-
kviáře ze včelího vosku. Od oné událos-
ti už uplynulo mnoho staletí, ale ukra-
dená hostie je stále zachována. Neby-
la podána žádnému člověku, ani se ne-
rozpadla. Druhý Eucharistický zázrak 
se stal kolem roku 1340: Kněz ji zavřel 
do relikviáře ze včelího vosku a umístil ji 
do tabernákula. Když kněz otevřel dve-
ře tabernákula, kde byla zázračná hos-
tie uchována, relikviář ze včelího vosku 
se rozpadl na malé kousky. Sklo obsa-
hovalo svatou krev a včelí vosk. Během 
staletí hostie velmi krvácela a v hostii 
byl spatřen Ježíš. Mezi mnoha svědky, 
byl i svatý F. Xaverský, který navštívil zá-
zračnou hostii před odjezdem na misie 
do Indie. 

Coimbra – je město v centrální části 
Portugalska nacházející se 195 km se-
verně od Lisabonu. Žije zde 100 000 
obyvatel a je sídlem nejstarší univerzity 
portugalsky mluvícího světa, která byla 
založena roku 1290 a od června 2013 
je zapsána mezi památky Světového 
dědictví UNESCO. Nachází se zde dvě 
katedrály, a to: Sé Velha – stará kated-
rála, vybudována v letech 1140-1175 
a Sé Nova – nová katedrála, z roku 
1598. Ve městě jsou také čtyři klášte-
ry: Santa Clara a Velha, jež byl opuštěn 
po povodni v roce 1677 a nyní probíhá 

Santarém - kostel svatého zázraku Coimbra - socha sestry Lucie de 
Jesus dos Santos u klášteru Karmel

jeho rekonstrukce, Santa Clara a Nova 
z let 1649-1677, kostel a klášter San-
ta Cruz vybudovaný v 16. století na rui-
nách konventu z 12. století, a kláš-
ter Karmel svaté Terezie, kde od roku 
1948 působila a kde i 13. února 2005 
ve věku 97 let zemřela sestra Lucie de 
Jesus dos Santos, jedna ze tří dětí, jimž 
se v roce 1917 ve Fatimě zjevila Mat-
ka Boží. Je zde i malé muzeum mapují-
cí její život a dílo. 

Tomáš Surý

DESET FATIMSKÝCH LEKCÍ NA ŘÍ-
JEN – RŮŽENCOVÝ MĚSÍC

V roce 1917 tři pasáčci z Fatimy 
v Portugalsku přijali zázračnou návště-
vu Panny Marie v Cova da Iria, na místě, 
kde vyháněli ovce blízko svých horských 
domovů. Lucie, Francisco a Hyacinta 
vešli do historie úcty k blahoslavené 
Panně kvůli poselstvím, které dokázali 
dát světu díky privilegiu navštívení Mat-
ky Boží. 

Jaké jsou lekce od Panny Marie 
z Fatimy k modlitbě růžence? 

1. Modlete se s úmyslem 
Když Maria navštívila děti, viděla sílu 

jejich modlitby. Jakmile si ostatní byli 
vědomi nebeských návštěv malých pa-
sáčků, přinášeli jim modlitební úmys-
ly, o které se chtěli podělit s tajemnou 
paní, která přicházela do Cova da Iria 
jednou za měsíc. Muži a ženy jsou tak 
obtíženi problémy tohoto světa, že vždy 
existuje mnoho úmyslů, za které je dob-
ré se modlit. Tito pasáčci se stali sku-
tečnými modlitebními bojovníky, kteří 

se zasvětili modlitbě za potřeby lidí ko-
lem sebe i za větší potřeby světa obec-
ně. Modlili se zejména za Svatého otce, 
za spásu duší a za konec války. 

2. Růženec je úžasný způsob, jak 
meditovat nad tajemstvími Kristo-
va života  

Denně se může růženec modlit kaž-
dý křesťan, a tak si je alespoň jistý, že 
bude meditovat o některých ze scén 
Kristova života. Slova modlitby Otče 
náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci a fa-
timská modlitba slouží jako pozadí ta-
jemství života a smrti našeho Pána Je-
žíše Krista. Na začátku každého desát-
ku se řekne jedno tajemství z Kristova 
života a během recitování modlitby se 
nad ním rozjímá. Čas věnujeme medi-
taci o Kristově životě, a tak se modlící 
osoba více uvádí do Kristova tajemství. 

3. Za normálních okolností je 
dobré se modlit pět desátků 

Maria požádala děti, aby se modli-
ly za terço, portugalský termín pro rů-
ženec s pěti desátky. Slovo znamená 
třetina a znamená modlit se pět z pat-
nácti tajemství známých z tradiční-
ho růžence. Díky svatému Janu Pavlu 
II. jsme přijali i tajemství růžence svět-
la, a tak máme celkově dvacet tajem-
ství. Děti asi nebudou mít trpělivost pro-
jít patnácti či dokonce dvaceti desátky, 
ale pět desátků by mohlo být pro větši-
nu lidí mnohem přístupnější. 

4. Růženec je jedinečná modlit-
ba proti válce

Děti přijaly návštěvy Panny Marie 
během posledního roku první světo-
vé války. Přestože měly s válkou ome-
zený kontakt, vyzvala je, aby se modli-
ly za její ukončení. Růženec dostali jako 
další druh zbraně v boji za její ukončení. 

5. Růženec je jedinečná modlit-
ba za mír

Kromě prosby o konec války slou-
ží růženec jako prostředek k dosaže-
ní osobního pokoje. Tyto tři děti se sta-
ly skutečnými apoštoly modlitby a doká-
zaly dosáhnout vnitřní klid, i když mu-
sely čelit mnoha utrpením kvůli názoru 
lidí či reakcím vlastních přátel a rodiny.

6. Růženec je velká modlitba 
za záchranu duší před peklem  

Fatimská modlitba, která se přidává 
po modlitbě Sláva Otci v každém desát-
ku, je silnou modlitbou, kterou prosíme 
o spásu duší. Postupně se tato prosba 
častým recitováním růžence natolik za-
kořenila, že se ji lidé zvykli modlit jako 
úmysl všech úmyslů: za spásu duší. 

7. Růženec je velkou modlitbou 
ve snaze o osobní obrácení 

Modlitba růžence měla zásadní vliv 
na malé pasáčky. Dostali obrovskou mi-
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lost, když viděli blahoslavenou Pannu, 
ale také získali představu o pravém ži-
votě v modlitbě, která jim pomohla krá-
čet po cestě osobního obrácení. Časté 
modlitby změnily jejich vnitřní postoje 
a očekávání od života. 

8. Růženec je skvělý způsob, jak 
se naučit modlit se 

Růženec je poměrně krátký a rovněž 
jednoduchý. Je to úžasný způsob, jak 
se naučit modlit se. Je to směs toho, co 
se nazývá hlasitá (znějící z úst) a men-
tální modlitba. Opakování slov je hlasi-
tou modlitbou a je jedním z nejjedno-
dušších typů modliteb. Meditace o ta-
jemstvích jsou součástí mentální mod-
litby. Osoba, která se modlí růženec, je 
tedy uvedena do modlitby, kde začíná 
tím, co je známější, a pokračuje k tomu, 
co je těžší. 

9. Růženec je úžasný způsob, jak 
se neustále modlit

Růženec se může stát součástí kaž-
dodenní rutiny, a tak pomáhá křesťa-
nům reagovat na výzvu sv. Pavla, aby-
chom se modlili bez přestání. (1 Sol 
5,17) Maria neprosila děti o každoden-
ní růženec, ale aby se neustále modlily. 

10. Opakování v růženci je dar 
Některé lidi vyvádí z míry neustá-

lé opakování modlitby v růženci. Toto 
opakování však umožňuje osobě, kte-
rá se modlí, meditovat nad smyslem 
slov a užívat si čas v modlitbě. Ve svě-
tě, který se snaží napadnout i naše 
vnitřní myšlenky, nám opakování mod-
litby v růženci pomáhá vybudovat si 
štít na obranu našeho vnitřního živo-
ta. Možná nad rámec všech těchto tipů, 
které lze získat ze zjevení ve Fatimě, 
nejdůležitější je to, že během růžen-
ce vnímáme Pannu Marii jako matku.
Fatimská Panno Maria, oroduj za nás. 
Maria, Matko naše, oroduj a pros 
za nás.

Převzato z internetu 

MODLITBA ZA VLÁDCE
Příběh jedné stařenky ze Syrákús, 

která se modlila za tyrana Dionýsia. 
Když se jí prý tento jmenovaný ptal, 

proč se za něho modlí, vysvětlila mu, že 
jako mladá dívka si přála smrt tehdejší-
ho krutovládce. Když ale skutečně ze-
mřel, přišel po něm jiný mnohem horší. 
Po něm přišel nynější Dionýsios, opět 
horší a krutější než jeho předchůdce. 
„Pokud zemřeš,“ říkala stařenka Dioný-
siovi, „přijde po tobě ještě horší.“ Proto 
říká Tomáš Akvinský, je třeba se modlit 
za vladaře.

Převzato a upraveno z Katolického 
týdeníku 6/ 22

ŽÍT DNES, NE VČERA, ANI ZÍTRA
Toto praví Hospodin: „Nevzpomínej-

te na věci minulé, nedbejte na to, co 
se dávno stalo! Hle činím věci nové, 
teď již vzcházejí, což to nepoznáváte?“ 
( Iz 43, 18 – 19 )

Pro ty, které stále tísní a pronásle-
duje něco z minulosti, přinášejí tato 
Boží slova velké povzbuzení a osvobo-
zení.

Pro ty, kteří se stále vracejí ke „šťast-
ným včerejškům“, může být toto slovo 
naopak Božím napomenutím.

Vždyť minulost – ať už dobrá či horší 
– nám může sloužit k povzbuzení nebo 
poučení, ale nemá nám bránit žít dnes 
a dívat se do zítřka.

Převzato z internetu

NEŽ SE ZAVŘE OKNO TVÉ PŘÍLE-
ŽITOSTI

„Pojďte, synové, poslyšte mě, vyu-
čím vás…“ (Žl 34, 12)

Tvé děti rychle vyrostou, a než 
se naděješ, tvé okno příležitos-
tí se nadzvukovou rychlostí zavře. 
Teď od tebe chtějí tolik času a po-
zornosti, kolik jen mohou získat, při-
jde ale čas, kdy o to už nebudou stát.
Alice Chaseová napsala poučný text 
nazvaný „Mému dospělému syno-
vi“. Možná se budeš muset pořád-
ně nadechnout, abys ho mohl přečíst. 
„Po celý den jsem měla ruce plné prá-
ce. Neměla jsem moc času si s tebou 
hrát, jak jsi prosil. Měla jsem na tebe 
málo času. Prala jsem ti oblečení, šila 
jsem a vařila, a když jsi přinesl svou 
obrázkovou knížku a chtěl jsi, abych 
se s tebou podělila o tvou radost, řek-
la jsem:,Později, synku.‘ Večer jsem tě 
bezpečně uložila ke spánku, vyslechla 
tvé modlitby, zhasla světlo a po špič-
kách opatrně došla ke dveřím. Přá-
la bych si zůstat o minutu déle. Vždyť 
život je krátký, roky letí a malý chla-
pec roste tak rychle. Už není po mém 
boku a nesvěřuje mi svá vzácná tajem-
ství. Obrázkové knížky jsou pryč, ne-
jsou tu žádné dětské hry, žádná pusa 
na dobrou noc, žádné modlitby, kte-
ré bych mohla vyslechnout. To všech-
no patří minulosti. Mé ruce, kdysi 
tak zaměstnané, teď odpočívají, dny 
jsou dlouhé a je těžké je něčím na-
plnit. Kéž bych se mohla vrátit a dě-
lat ty maličkosti, o něž jsi mě prosil.“
Když Josef se syny navštívil svého 
otce Jákoba, stařec řekl: „… přiveď je 
ke mně, abych jim požehnal“ ( Gn 48, 
9 ). Mami, tati, zapojte se dříve, než se 
vaše okno příležitostí zavře.

Slovo pro každý den

BOŽÍ ŘÍZENÍ NEBO NÁHODA?
Asi v roce 2009 nám otec Karel říkal, 

abychom se modlili za kněze. Napsal je 
na lístečky, vložil do košíku a u vchodu 
do kostela si mohl každý vybrat. Já jsem 
si vybral Františka Cincála, který působil 
v Holešově. Poctivě jsem se při ranních 
chválách za něho modlil. V roce 2012 
jsme měli setkání kominického cechu při 
výročí 450 let trvání cechu. Bylo to ve Vyš-
kově. Já jsem při této mši svaté ministro-
val. Po mši svaté jsme se s otcem bavi-
li a já se ho zeptal, jak se jmenuje. On 
mi řekl, že František Cincála. Já jsem mu 
řekl, že se za něho denně modlím. Po ně-
jaké době pozval otec Karel na Fatimskou 
pobožnost kněze z Vlachovic a já jsem vi-
děl, že je to otec František Cincála. Vyprá-
věl mi svůj životní příběh, kdy měl těžkou 
dopravní nehodu a velmi dlouho byl v ne-
mocnici. Potřeboval opravdu hodně mod-
litby. Byla to náhoda nebo Boží řízení? 
Pak mě pozval do Vlachovic na návštěvu 
a od té doby jsme dobří přátelé.

kostelník Jan

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ
V brněnském 

podchodu pod 
nádražím, na-
zývaném „Myší 
díra“, chtěli dva 
násilníci pře-
padnout ženu, 
která jím bude 
procházet. Tou-
to cestou se 
vracela z noč-
ní služby jedna zdravotní sestra. Jakmi-
le tyto dva muže zahlédla, dostala strach, 
a jak byla zvyklá, začala se modlit ke své-
mu strážnému andělu. Viděla, že jim ne-
unikla, ale ti dva se k ní více nepřiblížili. 
U východu zaslechla zezadu křik a volá-
ní o pomoc. Ti dva napadli osobu, která 
jako další vešla do podchodu. Zdravotní 
sestra využila blízkého telefonního auto-
matu a na čísle 158 ohlásila přepadení 
za jejími zády. Rychlým zásahem byli oba 
násilníci dopadeni. K výslechu a k sepsá-
ni protokolu musela jako svědek i zdra-
votní sestra. Ptali se jí, kdo to byl ten zdat-
ný muž v bílých kalhotách a v bílém trič-
ku, který ji doprovázel a kvůli kterému ji 
ti dva nepřepadli. Ona však vypověděla, 
co věděla, že s ní žádný člověk nešel. Mu-
seli vidět anděla, kterému vděčila za svo-
ji ochranu.

Převzato z internetu

SVĚDECTVÍ
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 Rybář sedí u řeky a dívá se na své 
pruty. Přichází známý, také rybář, 
a ptá se: „Je zde dobrá voda?“
„Znamenitá. Rybám se z ní vůbec 
nechce ven.“

 Na zemi leží moucha a třepo-
tá nožičkama. Přiletí k ní druhá
a říká: „Aerobik?“
A ta druhá odpoví: „Ne! Biolit!“

 Jaký je rozdíl mezi mozkem 
a obočím?
Obočí si v případě, že ho nemáš, 
můžeš dokreslit.

MŠE SV. V SIDONII

   1. 10. Za rodiče Bařinkovy
   8. 10. Za rodiče Švarcovy
  15. 10. Za Stanislava Strýčka
  22. 10. Za rodiče Vlastu a Emila 
Krahulcovy
 29. 10. Za rodiče Julii a Aloise
Bartlovy a Josefa Šánka

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

BLAHOPŘÁNÍ

Přejeme vám naději, protože je 
v ní síla. Přejeme vám štěstí, pro-
tože v něm je krása. Přejeme vám 
lásku, protože bez ní je člověk sám.

„Ale Pán je věrný, on posílí 
a ochrání od zlého.“ ( 2. Tes 3, 3 )

Fm

INSPIRACE K ČETBĚ

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé. Přijď králov-
ství tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, 
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší 
dej nám dnes a odpusť nám naše 
viny, jako i my odpouštíme našim 
viníkům …

LAKOMÁ ŽENA
Když jedna bohatá, ale velmi lakomá 

žena zemřela, ocitla se před odporným 
ďáblem, který ji hodil do moře pekelné-
ho ohně.

Její strážný anděl začal zoufale pře-
mýšlet, jestli náhodou neexistuje dů-
vod, pro který by ji mohl zachránit. Na-
konec si vzpomněl na jednu dávnou 
událost a řekl Pánu Bohu: „Ta lakomá 
žena kdysi darovala žebrákovi jednu ci-
buli ze své zahrady.“

Bůh se usmál a řekl: „Dobře, to ji 
může zachránit. Vezmi cibuli a nakloň 
se nad ohnivé moře tak, aby se jí žena 
mohla chytit, a potom ji vytáhni. Když 
se tvoje paní bude držet svého jediné-
ho dobrého skutku, může se dostat 
do nebe.“

Anděl se naklonil nad ohnivé moře, 
jak jen mohl, a zakřičel na ženu: „Rych-
le, chyť se cibule!“ Žena se zavěsi-
la na cibuli a hned se začala vznášet 
k nebi. Toho si ale všiml jeden z odsou-
zenců, chytil ji za okraj šatů a vznesl 
se spolu s ní. Další odsouzenec ho chy-
til za nohu a vzlétl i on. Tak se vytvořil 
dlouhý řetězec lidí, kteří stoupali k nebi 
zavěšení na ženě, co se držela cibule 
v rukou anděla.

Ďáblové se hrozně zlobili kvůli tomu, 
že se jim peklo vyprazdňuje. Dlou-
há řada lidí přišla až k nebeské brá-
ně. Žena ale byla nenapravitelně lako-
má. Když si před bránou všimla dlouhé 
řady hříšníků, kteří se na ni zavěsili, po-
puzeně vykřikla: „To je moje cibule! Jen 
moje! Nechte mě…“ V tu chvíli se cibu-
le rozpadla a žena se s celým svým prů-
vodem zřítila zpět do ohnivého moře. 
A před nebeskou bránou zůstal jen za-
rmoucený, plačící anděl strážný.

Bůh myslí na lidi jako na velkou rodi-
nu. Rodinu lidí, kteří se mají rádi a po-
máhají si. Jako kdyby stáli v dlouhé 
řadě a drželi se za ruce. Ví, že nejdůleži-
tější věc, kterou potřebujeme, je schop-
nost navzájem si odpouštět. Proto nás 
učí prosit o ni hned po každodenním 
chlebě. Vždyť odpuštění potřebujeme 
opravdu jako chléb.

Bruno Ferrero, Otče náš

OTČE NÁŠ 

DÍTĚ SMÍŘENÍ 
Autor: Francine Rivers
Všem, kdo žijí s boles-

tí z potratu a jejich rodinám, kte-
ré v skrytu a tichosti trpí spolu s nimi.
Příběh dívky z dobré rodiny, která měla 
před sebou báječná studentská léta 
na vysoké škole, ale po tragické událos-
ti znásilnění je nucena řešit velké dile-
ma a čelit nejistotě. Jak se k tomu po-
staví přítel? Co řekne rodina? Jak jí po-
radí lékař? Víra a naděje všech prochá-
zejí velkou zkouškou a každý je nucen 
zaujmout postoj, zda přijmout, či ukon-
čit šanci na život, který právě vzniká.
Kniha známé americké autorky vyváže-
ně a s pochopením přináší novou per-
spektivu k jednomu z nejkontroverzněj-
ších témat dnešní doby.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU    
MODLITBY

Za církev otevřenou všem.
Modleme se, aby církev, věrná evan-

geliu a odvážná při jeho ohlašování,
byla místem solidarity, bratrství a ote-
vřenosti a stále více žila v atmosféře sy-
nodality.

Národní úmysl:
Za volby do senátu.
Modleme se, aby nově zvolení sená-

toři vykonávali svůj úkol poctivě a spra-
vedlivě.
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