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úvodník
DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE
PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 18. října 2020
Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím.
V neděli 18. října budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Od
roku 1926, kdy ho ustanovil papež Pius XI., se věřící
ve všech katolických farnostech světa během Mi-

sijní neděle společně modlí a finančně přispívají
do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech
kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.
Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce
diecézí světa.
Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval hlavně
za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli
pomoci chudým lidem v sedmi zemích tří konti-

nentů částkou více než 15,5 milionů korun. Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii,
Srí Lance, Peru a Paraguayi s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby
a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.
Papež František ve svém poselství k této neděli vyjadřuje svou vděčnost za naše nasazení, se kterým
v říjnu loňského roku celá církev prožívala Mimořádný misijní měsíc. V mnoha společenstvích si věřící hlouběji uvědomili, že každý pokřtěný je zároveň poslaný nést evangelium druhým zvláště
svědectvím svého života. I v letošním roce, v němž
nám pandemie Covid-19 přinesla mnoho omezení, utrpení a postavila před nás nové výzvy, pokračuje misionářské působení celé církve v duchu
slov, které najdeme u proroka Izaiáše: „Zde jsem,
mne pošli!“
Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše
modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Jak
mnoho kdo dal, se podle sv. Ambrože nepočítá podle toho, kolik vydal, ale podle toho, kolik mu zbylo.
Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům (4,19):
„Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze
Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“
Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje
Panna Maria, hvězda evangelizace.
Ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná
jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel
Papežských misijních děl v České republice

oznámení
ŘÍJEN
čtvrtek 1. října je dnem modliteb za
kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
na první pátek 2. října bude příležitost
ke sv. smíření a k adoraci NSO od 16 hodin.
v pondělí 5. října bude v 17:30 mše
sv. v kapli Panny Marie Růžencové na Karažijce (v kostele mše sv. nebude).
v pátek 16. října bude v 18 hodin ve Zlíně setkání pastoračních rad s otcem arcibiskupem.
neděle 18. října je Světový den misií,
proběhne sbírka na Papežské misijní dílo.
v neděli 18. října se v 17:00 uskuteční
večer chval.
v neděli 25. října (přesunuta na 4. neděli
v měsíci) bude pravidelná měsíční sbírka
na potřeby farnosti.
v úterý 27. října proběhne Baterková pouť k Chladné studni. Další informace
v ohláškách.
v měsíci říjnu bude opět každou středu od 17 do 19 hod. otevřena kaplička Panny Marie Růžencové na Karažijce k soukromé modlitbě.

OREL
Herna stolního tenisu na orlovně bude
v měsíci říjnu otevřena 2., 16. a 23. 10. v době
od 16:15 do 17:15. Pálky i míčky jsou zajištěny, s sebou si vezměte obuv na přezutí.
Zveme všechna děvčata z 1. – 5. třídy, která
se ráda hýbou, do sportovního kroužku, jehož náplní jsou různé míčové hry, zdravotní
cviky, ale třeba i běh a procházky. Scházíme
se každou středu od 16 do 17 hod na orlovně. Těší se na vás Michaela Oškerová.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO
RŮŽENCE NA MĚSÍC ŘÍJEN

Abychom se rádi a zbožně modlili růženec
a rozjímali o životě Pána Ježíše a Panny Marie.

6. října slaví 50. narozeniny P. Mgr. Norbert Nawrath
(1. 9. 1996 – 30. 6. 1998)
Přejeme mu hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jeho patrona.
Vzpomeňme na něj ve svých modlitbách.
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ohlédnutí
FARNÍ TÁBOR 2020 V PÍSAŘOVĚ
Rádi bychom Vám přiblížili náš farní tábor. Poprvé za dlouhou dobu jsme nejeli auty ani veřejnou dopravou, ale měli svůj vlastní autobus.
Rodiče nám zamávali a už jsme jeli, a tak začalo
naše velké dobrodružství.

schopnosti byly na prvním místě, jelikož vedoucí byli neúprosní.
Kreativita se projevila nejen u her, ale i u scének. Vedoucí jeli na autě, jako na velbloudovi, dokázali ztvárnit dokonce i létající koberec
nebo papouška. Nezapomněl nás navštívit otec

Spekulace, jaké bude letošní téma, se mezi dětmi šířily jako pandemie. Po dlouhém napínání
jsme se díky scénce a kousku filmu dozvěděli,
že nás po celý týden bude provázet Aladin.
První dny nám hodně pršelo, ale naše odhodlání pomoci Aladinovi získat lampu a přízeň princezny neustávalo. Běhali jsme ze všech sil, dokonce i v pláštěnkách s úsměvem na tváři.
Díky výšlapům s batohy na zádech jsme poznali
zas další kus naší krásné země. Chodili jsme po
kopcích, běhali v lese, ve vesnici objevili všelijaká zákoutí a hlavně obchod, který byl námi velmi navštěvovaný.
Program, který vedoucí vymysleli, byl opravdu velmi kreativní. Tančili jsme před sultánem,
kradli lampy. Občas jsme přestoupili na zápornou stranu a pomáhali osvobodit nepřítele.
Museli jsme často zapojit i naše mozkové závity, abychom vymysleli, jak se máme zachovat
v daných situacích. Týmová práce a strategické

Vít, se kterým jsme slavili mši svatou a u táboráku opékali špekáčky.
Na konec bychom chtěli poděkovat našim
skvělým vedoucím, že si na nás našli čas a měli
s námi trpělivost. Těšíme se na příští rok.
Kateřina Kůrková a Lucie Grebeníčková
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Chvály nad městem 23. srpna. Chvála je modlitba, kterou vyvyšujeme a oslavujeme našeho Boha; chválíme ho
a uctíváme prostě proto, že je Bůh a Král. Je dokonalý, je ten jediný, který si zaslouží veškerou naši pozornost,
celé naše srdce. Jemu náleží všechna sláva a díky. A modlitba chval se snaží právě toto obsáhnout.
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Poslední prázdninovou neděli byly dětem požehnány aktovky. Vyprošujme jim školní rok bez větších omezení,
aby se ve školách mohly nejen učit, ale také se navzájem potkávat a budovat přátelství.

svetec mesíce
MARIE FAUSTYNA KOWALSKÁ
(řeholnice, mystička, svátek 5. října)
Křestním jménem Helena; narodila se r. 1905
v početné věřící rodině ve vesnici Głogowiec
asi 50 km od Lodže (její rodný dům je nyní
muzeum). Do školy chodila jen krátce, a aby
rodině ulehčila v tíživé sociální situaci, začala
v šestnácti pracovat jako služka.
Už od útlého mládí žila modlitbou a zažívala
stavy extáze, zjevení a vidění. První volání
k zasvěcenému životu zaslechla v sedmi letech
při vystavené Nejsvětější svátosti, v devíti
poprvé přijala svaté přijímání. Toužila vstoupit
do kláštera, rodiče to ale zamítli, protože jí
nemohli poskytnout věno vyžadované většifarní zpravodaj / říjen 2020

nou klášterů. Vrátila se tedy do služby, aby
si potřebnou částku našetřila sama, ale věci
nabraly rychlý spád poté, co v r. 1924 šla i se sestrou tancovat do lodžského parku. Tam měla vizi
trpícího Ježíše, který jí přikázal, aby okamžitě
odjela do Varšavy a vstoupila do kláštera. Vize
byla tak silná, že odjela bez rozloučení a bez
dovolení, jen v šatech, co měla na sobě.
V několika klášterech ji odmítli se slovy, že služky
nepřijímají; nakonec byla úspěšná v srpnu 1925
u Milosrdných sester blahoslavené Panny Marie. O rok později při obláčce přijala jméno
Marie Faustyna, věčné sliby složila v květnu
1933. Pobývala v několika domech kongregace,
především v Krakově-Łagiewnikách a Vilniusu,
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a pracovala většinou v zahradě nebo v kuchyni.
Čas, který jí byl vyměřen na tomto světě, byl
však krátký. Koncem 20. let u ní propukla tuberkulóza, ale nemoc jí diagnostikovali a začali
ji léčit až o čtyři roky později; nakonec jí v říjnu
1938 podlehla.

Pro poznání osobnosti Faustyny má mimořádný
význam její Deníček, který začala psát r. 1925.
Je to časový záznam mapující cestu k Bohu
se všemi radostmi, stavy pokoje, úzkosti
a bolesti i „temnoty a pokušení“, událostmi formujícími její osobnost i poselství. Z událostí
vystupují zejména tři vidění. První je z února 1931, kdy se jí zjevil Ježíš v bílém oděvu
a z jeho viditelného srdce, zdroje Božího mi-

losrdenství, vycházely dva paprsky, červený
(krev) a světlý (voda). Přikázal jí namalovat obraz podle toho, co vidí, s nápisem Ježíši, důvěřuji
ti, a slíbil, že duše uctívající tento obraz nezahynou. V září 1935 pak Faustyně nadiktoval Korunku k Božímu milosrdenství, mocnou modlitbu prosící o usmíření Božího hněvu, obrácení
hříšníků a osvobození z moci zla. Podle Ježíšova
příslibu pomocí ní může být dosaženo cokoliv,
co je v souladu s jeho vůlí, a všichni, kdo se ji
modlí, od něj obdrží ve chvíli smrti velkou milost – nebude jejich soudcem, ale milosrdným
Spasitelem. O dvě léta později doporučil Ježíš
uctívat i hodinu své smrti; proto je velmi vhodné modlit se Korunku ve tři hodiny odpoledne,
zvláště v pátek a v době postní.
Papež Jan Pavel II. prohlásil Faustynu r. 1993
za blahoslavenou a r. 2000 za svatou; o rok
později formálně schválil Korunku a zavedl
svátek Božího milosrdenství (v sobotu před
druhou nedělí velikonoční).
Připomeňme si Deníček alespoň třemi kratičkými úryvky (str. 163, 167 a 377):
„Opravdová láska k Bohu spočívá ve vyplnění
Boží vůle. Abychom projevili Bohu svou lásku
ve skutcích, všechny naše skutky mají, ba musí,
i ty nejmenší, pramenit z lásky k Bohu.“
„Když duše Boha upřímně miluje, neměla by se ve
svém duchovním životě ničeho bát.“
„Ježíši, dáváš mi poznat a pochopit, v čem spočívá velikost duše: ne ve velikých činech, ale
ve veliké lásce.“
Český překlad Deníčku vyšel v Karmelitánském
nakladatelství r. 2008; knihy o Faustyně napsali
mj. J. Koláček či M. Klisz.
Miroslav Jaroščák
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listopadového čísla je 16. října 2020. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence ríjen
Za + rodiče Hlavičkovy, dva syny, dva zetě, snachu a za duše
v očistci

1.

Čt

17.30

2.

Pá

17.30 Za + Zdeňka Žáčka, jeho rodiče, sourozence a za živou rodinu

3.

So

17.30 Za + Annu Humpovou a za Boží požehnání pro celou rodinu

4.

Ne

9.00

5.

Po

KAPLE NA KARAŽIJCE
17.30 Na poděkování Panně Marii za ochranu při epidemii s prosbou
o Boží pomoc při překonávání jejích důsledků

8.

Čt

17.30

9.

Pá

17.30 Za + rodiče Dohnalovy a Žáčkovy, živou i + rodinu

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

Za + Bronislavu Křížovou k nedožitým 60. narozeninám,
za živou i + rodinu Křížovu, Kucerovu, Špačkovu a Grebeníčkovu

10. So

17.30 Za živou a + rodinu Frankovu s prosbou o Boží požehnání

11. Ne

9.00

12. Po

17.30 Za rodinu Kolaříkovu a rodiče z obou stran

15. Čt

17.30

Za + rodiče Hlavenkovy, děti, živou rodinu, ochranu Panny Marie
a za duše v očistci

16. Pá

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
a za papeže Benedikta a Františka

17. So

17.30 Za + syna Daniela, dědečka Jana a za celou rodinu Solařovu

18. Ne

9.00

19. Po

17.30 Za + rodiče Kopečné, Demelovy a za duše v očistci

22. Čt

17.30 Za + Marii Baluskovou, živou i + rodinu a za duše v očistci

23. Pá

17.30

24. So

17.30 Za živou i + rodinu Fojtíkovu, Kozubíkovu a za duše v očistci

25. Ne

9.00

26. Po

17.30 Za živou a + rodinu Zigalovu

29. Čt

Za + Veronu Hábovou k nedožitým 85. narozeninám, manžela
17.30 Jaroslava k nedožitým 90. narozeninám, syna Milana
a za živou rodinu

30. Pá

17.30 Za + JUDr. Jaroslava Kaláče, živou a + rodinu

31. So

17.30

Za + Jozefa Turičíka, rodiče z obou stran, živou rodinu Turičíkovu,
Halovu, Fanturovu a za duše v očistci

Na poděkování Pánu Bohu za přijaté dary, milosti a kříže s prosbou
o Boží požehnání do dalších dnů pro rodinu Štachovu

Za + syna a vnuka Tomáše Tučka, + rodiče Květákovy a za Boží
ochranu pro celou rodinu
Za + Ludmilu a Antonína Čižmářovy, rodiče z obou stran
a za živou i + rodinu

Za živou a + rodinu Ševčíkovu, Vyoralovu, Krajčovu, Žabkovu
s prosbou o ochranu Panny Marie a za duše v očistci

