
BŮH POSILUJE DUCHEM SVATÝM

Někdo se zeptal otce biskupa, co by udělal, 

kdyby ho někdo udeřil do tváře. Odpověděl: 

„Co bych měl udělat, to vím. Měl bych nastavit 

druhou tvář. Ale co bych udělal, to nevím.“

Dospělý křesťan by měl vědět, jak následovat 

Krista a jak milovat svou Církev. Ale uskutečňo-

vat tuto lásku a následovat Krista v běžných si-

tuacích života, k tomu dostane sílu jen přispě-

ním Ducha svatého.

Svátost biřmování je dovršením křtu. Biřmování 

je setkání, ve kterém nás Bůh posiluje Duchem 

svatým pro službu Božímu království. Bůh nás 

totiž potřebuje právě tam, kde žijeme. Od ža-

datele této svátosti se vyžaduje osobní zralost 

a  osobní rozhodnutí, že bude ve svém životě 

brát Boha vážně.

Ve svátosti biřmování nabízí Bůh dospívajícím 

a dospělým možnost nebýt ani v nejtěžších ži-

votních zkouškách sám a bez pomoci.

Svátost biřmování se uděluje jen jednou za ži-

vot. Žadatel musí být pokřtěný. Vybírá si nové 

jméno některého svatého jako svého patrona. 

Biřmování uděluje biskup, mimořádně kněz.

Podmínky k přípravě na biřmování:

•  věk alespoň patnáct let – ukončení ZŠ 

   (horní hranice neexistuje)

•  kmotr již biřmovaný

•  dostatečná příprava

Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje jed-

nou za pět let (poslední byla v roce 2018). Roční 

příprava k  této svátosti probíhá ve skupinách 

pod vedením kněze a laiků.

Příprava na biřmování bude v  naší farnosti 

zahájena v  pátek 9.  září  2022 po večerní mši 

svaté v  sále komunitního centra. Přihlášky si 

mohou zájemci vyzvednout v  sakristii nebo 

pod věží kostela a vyplněné je předají osobně 

knězi (pokud možno co nejdříve). Není ještě 

potřeba závazně zapisovat biřmovací jméno 

nebo jméno kmotra.

Modleme se za všechny, kteří se rozhodnou 

vzít svou víru vážně a  nechají Ducha svatého 

ve svém životě působit.

Požehnané prázdninové dny

P. Vít
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ČERVENEC

 v  pátek 1.  července dopoledne navštíví 

o. Vít nemocné.

v pátek 1. července bude příležitost k ado-

raci a svátosti smíření od 16:00.

 v  úterý 5.  července je slavnost sv.  Cyrila 

a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patro-

nů Moravy. Mše svatá v  našem kostele bude 

v  9:00. V  Bratřejově bude slavnostní poutní 

mše svatá v 10:30.

v neděli 17. července bude pravidelná sbír-

ka na potřeby farnosti.

v neděli 24. července bude slavit farnost Ja-

senná pouť. Mše svatá ke cti sv. Marie Magdalé-

ny začne v 10:30.

ve dnech 30. 7.–6. 8. 2022 se uskuteční farní 

letní tábor pro děti.

SRPEN

v  pátek 5.  srpna dopoledne navštíví o. Vít 

nemocné.

v pátek 5. srpna bude příležitost k adoraci 

a sv. smíření pak od 16:00.

 v  neděli 7.  srpna oslaví naše farnost svá-

tek patrona kostela sv.  Vavřince. Mše svatá 

bude pouze v  15:00. Mši svatou by měl slou-

žit novokněz František Šary z farnosti Lidečko. 

Po mši sv. bude udělovat novokněžské požeh-

nání a po něm bude následovat přátelské po-

sezení na orelském hřišti.

9.-14. srpna se uskuteční Celostátní setkání 

mládeže v Hradci Králové.

v neděli 28. srpna budou při mši svaté po-

žehnány dětem školní aktovky. Nezapomeňte si 

je, děti, přinést!

oznámení

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA 

PRO ROK 2022

SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI

MODLITBY S PAPEŽEM

(APOŠTOLÁTU MODLITBY)

ČERVENEC

Úmysl papeže

Za starší lidi

Modleme se za starší lidi, kteří před-

stavují kořeny a paměť lidu, aby jejich 

zkušenosti a moudrost pomáhaly nej-

mladším dívat se do budoucnosti 

s nadějí a odpovědností.

Národní úmysl

Za české předsednictví Evropské unie

Modleme se, aby české předsednictví 

Evropské unie přispělo k jednotě mezi 

zeměmi našeho kontinentu a k obnově 

křesťanských hodnot.

SRPEN

Úmysl papeže

Za malé a střední podnikatele

Modleme se, aby malí a střední podni-

katelé, vážně zasaženi hospodářskou 

a sociální krizí, našli prostředky nezbyt-

né k pokračování svého podnikání ve 

službách okolí, ve kterém žijí.

Národní úmysl

Za lidi na dovolených

Modleme se za všechny, kteří se

vydávají na cesty za poznáním

a rekreací, aby Boha nalezli v kráse

přírody i vznešenosti umění.



ZÁŘÍ

PŘIHLÁŠKY K BIŘMOVÁNÍ

Přihlášky si mohou zájemci vyzvednout v  sa-

kristii nebo pod věží kostela a vyplněné je pře-

dají osobně knězi (pokud možno co nejdříve).

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče, kteří doposud nepřihlásili 

své děti do výuky náboženství, aby si vyzved-

li přihlášku pod věží kostela nebo si ji stáh-

li z  farního webu a  vyplněnou ji neprodleně 

odevzdali na faru.
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ČERVENEC

1. července slaví 48. narozeniny náš rodák

P. Ing. Mgr. Radek Maláč

15. července slaví svátek P. Ing. Mgr. Jindřich

Peřina (1. 7. 2009 – 30. 6. 2016)

25. července slaví 56. narozeniny otec pomocný 

biskup Mons. Josef Nuzík

SRPEN

9. srpna slaví 47. narozeniny

P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina (1. 7. 2009 – 30. 6. 2016)

29. srpna slaví 74. narozeniny

otec arcibiskup Mons. Jan Graubner

(1. 7. 1982 – 30. 4. 1990)

Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie 

a také přímluvu jejich patronů. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

blahoprání

vzpomínáme
14. července 2012 zemřel Mons. Jan Kutáč

     (2006 - 2012)
      Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.

15. srpna 2022 by se dožila 100 let maminka, babička, prababička
     Jarmila Žilinská z Lázeňské ulice
 
     S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
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ohlédnutí

Mše svatá v zámecké kapli.

Noc kostelů 2022.
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Noc kostelů 2022.
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EDITA STEINOVÁ

     (= Terezie Benedikta od Kříže,

     svátek 9. srpna, mučednice)

Narodila se 12. října 1891 jako nejmladší v teh-

dy německé Vratislavi v ortodoxní židovské ro-

dině. To, že šlo o  den největšího židovského 

svátku, Jom kipuru, bylo vnímáno jako zna-

mení její výjimečnosti. Brzy ztratila otce, a  tak 

výchova, domácnost i  hmotné zabezpečení 

zůstaly na bedrech hluboce věřící matky, sil-

né osobnosti, která k  víře vedla i  děti; vzpur-

ná a svéhlavá Edita však jako dítě ani jako do-

spívající víru nijak intenzivně neprožívala, 

dokonce se jistou dobu označovala za ateistku. 

Po dokončení gymnázia výjimečně nadaná dív-

ka šokovala rozhodnutím studovat fi lozofi i, tu 

„nejjistější cestu k  pravdě“; zajímala se však 

i o další obory. Nejprve navštěvovala univerzitu 

ve svém rodišti, pak přešla do saského Göttin-

genu. Tam se specializovala na fenomenologii 

a stala se žačkou E. Husserla (1859-1938), vůd-

čího představitele směru. Začátkem  I. světové 

války sice na několik měsíců studium přeruši-

la a starala se o zraněné vojáky, ale už v r. 1916 

tato originální myslitelka obhájila doktorát, sta-

la se Husserlovou asistentkou a následovala ho 

i do Freiburgu. Zkoumala styčné body fenome-

nologie a díla T. Akvinského (1225-1274) a hle-

dala vazby mezi středověkem a dvacátým sto-

letím. Toto nesmírně náročné období naplněné 

intenzivní vědeckou prací, která ji proslavila, ale 

i osobním hledáním, zmatky a nejistotou skon-

čilo v  létě 1921. Tehdy se jí dostala do rukou 

kniha Život od sv. Terezie z  Avily (1515-1582), 

svetec mesíce
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karmelitky a  mystičky. Tereziin popis cesty 

k víře ji zasáhl plnou silou; uvědomila si, že prav-

da, kterou hledá, je osoba, a  to Kristus. 1.  led-

na 1922 se nechala pokřtít v katolickém kostele, 

o měsíc později byla biřmována. Matka její roz-

hodnutí oplakala; přechod ke katolictví byl v ži-

dovství vnímán jako zrada víry. Vzdala se mís-

ta na univerzitě a vrátila se domů, ale připadala 

si jako ve vyhnanství. Chtěla se totiž zcela za-

světit Bohu a vstoupit do kláštera, její duchovní 

rádce jí však doporučil, aby ještě počkala. Učila 

tedy v církevních školách, přednášela veřejnos-

ti a obnovila i akademickou kariéru, ale v lednu 

r. 1933 se Hitler zmocnil moci a Edita jako židov-

ka přišla o místo; 15. října, na svátek sv. Terezie, 

se však po deseti letech konečně splnila její 

touha: stala se karmelitkou v Kolíně. Věčné sliby 

složila r. 1938, v době pogromů, kdy postavení 

židovské komunity v Německu už bylo neúnos-

né; protože nechtěla zvyšovat riziko perzekuce 

ostatních, odchází na silvestra 1938 do klášte-

ra v  nizozemském Echtu, ale válečné běsnění 

proniklo i tam. Plní si svědomitě své povinnos-

ti, pokouší se i psát (Věda kříže), ale tuší, že její 

pozemský život se blíží k závěru. V srpnu 1942 

došlo na základě nařízení k deportaci všech ka-

tolických židů do koncentračních táborů; Edi-

ta byla mezi nimi. Umírá v  plynové komoře 

v  Osvětimi, zřejmě 9.  srpna. V  této souvislosti 

Benedikt XVI. říká: „V hrůze noci II. světové války 

nikdy neztratila z očí naději, Boha života a lás-

ky. Jako křesťanka a židovka přijala svůj úděl, že 

zemře spolu se svým národem a za něj. Němci, 

kteří byli tehdy dopravováni do Osvětimi a Bir-

kenau a kteří zde zemřeli, byli vnímáni jako vy-

vrhelové společnosti. Avšak nyní je s vděčností 

pokládáme za svědky pravdy a dobra (…). Dě-

kujeme těmto lidem, že se nepodřídili moci zla 

a stojí nyní před námi jako světla v temné noci.“ 

K jejímu blahořečení došlo r. 1987, svatořečena 

byla r.  1998, r.  1999 byla prohlášena za spolu-

patronku Evropy (s Kateřinou Sienskou a Brigi-

tou Švédskou). Její osobnost, život i dílo zachy-

cuje zdařilý pořad z  cyklu Svědci a  světci ČT, 

knihy Edita Steinová jako žena modlitby (2011) 

a Vzpomínky na Editu Steinovou (1992) a  fi lm 

Růže v zimě (2018).

Miroslav Jaroščák



1. Pá 17.30 Za rodinu Novákovu a Hábovu

2. So 17.30 Za živé i † členy společenství živého růžence

3. Ne 9.00 Za farníky

4. Po 17.30 Za † Miroslava Bělíčka a Jaroslava Šmatelku

5. Út 9.00

Slavnost SVATÝCH CYRILA A METODĚJE

Za papeže Františka, Benedikta, nového olomouckého arcibiskupa 

a za požehnání synodální cesty církve

7. Čt 17.30 Mše svatá nebude sloužena

8. Pá 17.30 Mše svatá nebude sloužena

9. So 17.30
Za † bratra k nedožitým 70. narozeninám, syna Martina 

a za pomoc a ochranu Boží pro celou rodinu

10. Ne 9.00 Za † Ludmilu a Františka Hábovy, děti Marii a Jiřího a za živou rodinu

11. Po 17.30 Za † Františka Brázdila, rodiče, živou rodinu a za duše v očistci

14. Čt 17.30 Za † prarodiče Macháčkovy a Holčákovy a za živou rodinu

15. Pá 17.30 Za † Martu Jakubovou a za duše v očistci

16. So 17.30
Na poděkování za přijaté dary, milosti a kříže s prosbou 

o Boží požehnání a přímluvu Panny Marie

17. Ne 9.00 Za † Mons. Jana Kutáče k 10. výročí úmrtí

18. Po 17.30 Za † Jaroslava Mozgvu a rodiče z obou stran

21. Čt 17.30 Za živou a † rodinu Zajícovu a Johnovu a za duše v očistci

22. Pá 17.30 Za živou osobu a ochranu Panny Marie

23. So 17.30
Za † manžele Čižmářovy, Balajkovy a za živou rodinu Pšenčíkovu, 

Hasíkovu, Mikeskovu a Balajkovu

24. Ne 9.00 Na poděkování za dar společného života

25. Po 17.30 Za † Magdu Lednickou a za živou rodinu

28. Čt 17.30 Za † Alenu a Bedřicha Maláčovy a za duše v očistci

29. Pá 17.30 Za † Marii Valíčkovou, živou i † rodinu a za duše v očistci

30. So 17.30

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou 

o Boží požehnání do dalších let a za živou i † rodinu Kořenkovu, 

Konvalinovu a Šimáčkovu

31. Ne 9.00
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, 30 let manželství 

a za živou i † rodinu Červenkovu

intence cervenec



1. Po 17.30 Za † Annu a Jana Chromé a dar víry pro živou rodinu

4. Čt 17.30 Za † Janu Kovářovou, rodiče Machovy a za duše v očistci

5. Pá 17.30
Za † Ludmilu a Františka Batrlovy, syna Františka 

a za živou i † rodinu 

6. So 17.30
Svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Za živé a † členy společenství živého růžence

7. Ne 15.00 Vnější oslava svátku sv. Vavřince - patrona našeho kostela

Za farníky a poutníky

8. Po 17.30 Mše svatá nebude sloužena

11. Čt 17.30 Mše svatá nebude sloužena

12. Pá 17.30 Mše svatá nebude sloužena

13. So 17.30 Mše svatá nebude sloužena

14. Ne 9.00
Za † manžele Janečkovy, Boží ochranu pro živou rodinu 

a za duše v očistci

15. Po 17.30
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Mše svatá nebude sloužena

18. Čt 17.30 Mše svatá nebude sloužena

19. Pá 17.30 Mše svatá nebude sloužena

20. So 17.30
Za † Marii Kudelovou, manžela, syna, za živou i † rodinu Kudelovu, 

Lukášovu a Malíškovu

21. Ne 9.00
Za † Františku a Karla Kunderovy a na poděkování 

za 50 let společného života 

22. Po 17.30
Za † Jiřího Vyorala, živou a † rodinu Vyoralovu, Krajčovu, 

Ševčíkovu a Žabkovu

25. Čt 17.30 Za † rodiče Jarmilu a Františka Meluzínovy a za živou rodinu

26. Pá 17.30 Za živou a † rodinu Tomšíčkovu a Křupalovu

27. So 17.30
Na poděkování za všechna přijatá dobrodiní s prosbou 

o ochranu Panny Marie

28. Ne 9.00 Za školáky, studenty, učitele a vychovatele

29. Po 17.30
Za † Ludmilu a Františka Kulíškovy, rodiče, sourozence 

z obou stran, živou rodinu a za duše v očistci

intence srpen


