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Chvála Kristu! 

Zase prožíváme zvláštní období, během něhož nám 

není dopřáno chodit do kostela, jak jsme na to zvyklí 

a jak to vnitřně potřebujeme. Co teď? Ohrožuje tento 

stav můj duchovní život? Co když zemřu a nebudu se 

moci vyzpovídat? Může to ohrozit moji spásu? 

Svatý Tomáš Akvinský v Komentáři k Evangeliu Janovu 

napsal: „Aby člověk vešel do království Božího, je třeba, 

aby přijal skutečný křest ve vodě, tak jako všichni po-

křtění, nebo v touze, tak jako mučedníci a katechumeni, 

které potkala smrt dříve, než se naplnila jejich touha.“ 

No právě – „než se naplnila jejich touha” – už samotná 

opravdová a hluboká touha člověka po svátostech je 

pro Boha zvláštním důvodem k udělování milostí. 

Svatý Tomáš psal o křtu touhy, který platí stejně jako 

opravdový křest vodou. I dnes Církev uznává takovýto 

křest touhy. 

Křest touhy je upřímná touha po svátostném křtu, spo-

jená s dokonalou lítostí nad všemi těžkými osobními 

hříchy. Působí ospravedlnění již před přijetím svátost-

ného křtu vodou a zajišťuje spásu, ačkoliv není svá-

tostí. Tento křest obdrží ti, kteří ze srdce touží po svá-

tostném křtu vodou, ale smrt je zastihne dříve, než 

stihnou svátostný křest přijmout. 

Myslím si, že tuto duchovní logiku můžeme aplikovat 

i na další svátosti. Když z nějakého závažného důvodu 

nemůžeme jít na mši svatou a přijmout nejsvětější Tělo 

Ježíše Krista, ale upřímně po tom toužíme, a kdyby to 

šlo, tak bychom je přijali, tak platí, jako by se to stalo. 

Dostaneme tuto milost, kterou bychom dostali při sku-

tečném přijetí Božího Těla. Bůh ví, že ho neodmítáme, 

ale že se jen podřizujeme aktuální situaci. Samozřejmě 

to neplatí za normálních okolností, kdy nejsou žádné 

vnější překážky. Proto věřím, že nás nic nemůže odlou-

čit od lásky Kristovy. 

V této době moc prosím o modlitbu zvláště ta spole-

čenství, kterým současná opatření vlády nebrání 

v provozu. Tím myslím společenství modlitby živého 



růžence, společenství modlitby živé korunky a společenství svaté Moniky. Vás a všechny 

ostatní prosím a vybízím k modlitbě za ukončení pandemie, o Boží ochranu pro nás všechny, 

za nemocné a trpící, umírající a zesnulé.  

Letos nebude tradiční mše svatá za zemřelé s účastí lidu, ani po-

božnost na hřbitově; nebudou rorátní mše svaté konané ráno za 

tmy jen ve světle svíček plné radostného smíchu dětí; zřejmě ne-

bude ani plánované biřmování. V rukou Božích jsou i vánoční 

svátky. Jednou ale všechny překážky pominou, a proto se těším na 

čas, kdy zase budeme spolu. Možná si pak řekneme, že přece je-

nom vše, co máme, není jen tak automaticky, že skutečně všechno 

je milost.  

Ze srdce Vám žehnám, 

váš kněz Lesław Mazurowski 

Školy v Ugandě kvůli pandemii nefungují 

Kvůli pandemii koronaviru se v březnu uza-

vřely všechny ugandské školy. Ani po sedmi 

měsících nebyla výuka stále obnovena a dě-

ti zůstávají doma. Výuku přerušily i dva ti-

síce školáků, kteří chodili do školy díky 

podpoře českých dárců a programu Adopce 

na dálku®. 

Ugandská vláda přislíbila zavedení alterna-

tivních způsobů výuky. Děti se měly učit 

s pomocí rozhlasu a on-line vyučování, 

každý žák měl obdržet studijní materiály 

pro domácí studium. Zůstalo však jen 

u slibů. Studijní materiály nebyly dodány. 

Přístup k počítačům a rádiu mají jen ně-

které děti ve městech. 

„Dívky a chlapci v programu Adopce na 

dálku® patří k těm nejchudším,“ připomíná 

Grace Mboizi, vedoucí charitní mise v Ugan-

dě. „Vláda pro tyto děti neudělala nic. A tak 

jsme vzali odpovědnost za jejich domácí stu-

dium do vlastních rukou.“ 

Arcidiecézní charita Praha připravila pra-

covní sešity pro samostudium, vytiskla je 

a dodala všem „adoptovaným“ dětem. Soci-

ální pracovníci, kteří v rámci programu 

Adopce na dálku® působí v jednotlivých 

vesnicích, děti ve studiu vedou. Opravují 

vypracované úkoly a motivují studenty 

k další práci. 

České děti by zřejmě reagovaly zdrženlivě, 

ale ty ugandské přivítaly studijní materiály 

s nadšením. Vyrůstají v prostředí, v němž 

není školní docházka samozřejmostí. Do-

končené vzdělání je šancí na zaměstnání, 

pravidelný příjem a vymanění se z chu-

doby. O vzdělání mají děti zájem. 

Jednou ze studentek, která se začala díky 

pracovním sešitům od Charity znovu pravi-

delně učit, je Joan Mirembe: „Děkuji českým 

dárcům za tuto příležitost. Sešity se mi moc 

líbí. Chci nyní pilně studovat, abych si všechnu 

látku pamatovala, až se budu zpět hlásit do 

školy.“ 

Pomoc vítají i rodiče. Paní Christine, jedna 

z maminek, říká: „Jsme velmi vděční za vaši 

laskavost a podporu. Krásné knížky budeme 

opatrovat i pro ostatní děti.“  

Jsme rádi, že tyto pracovní sešity k sa-

mostudiu využívají také naší farností 

adoptované děti – Vincent a Sheila! 

Pavlína Řehánková



Pojďme se společně pomodlit! 

Tak taková je výzva naší občanky sestry Barbory (Michaela Jurášková), která je nyní na 

misiích Paraguayi. Myslí na Bolatice i Českou republiku, i na nelehkou životní situaci pro 

všechny občany způsobenou koronavirem. A její výzva je velmi zajímavá.  

Pojďme společně vytvořit duchovní společenství a modlit se denně z hloubky celého srdce 

od 1. listopadu do 27. listopadu (do začátku adventu) vždy v 19:30 hodin (v Paraguayi 

bude 15:30 hodin) modlitbu Zdrávas Maria za Boží ochranu pro Bolatice, ostatní obce 

a města, celou naši zemi, za všechny nakažené, ve vážném stavu, umírající a také za všechny 

zdravotníky, vojáky, hasiče, policisty, sociální pracovníky a za všechny, kteří pomáhají 

a pečují o druhé v této nelehké době. Modlitba trvá jen 20 vteřin! Přáním sestry Barbory 

je, aby se nás zapojilo 1000, klidně i více, a všichni se najednou modlili.  

Prosíme, pokud můžete, pošlete tuto výzvu dále. Společnou modlitbou se spojíme se se-

strou Barborou a třeba i dodáme všem, za které se budeme modlit, sílu a energii do dalšího 

života i práce.  

Děkujeme Vám. 

Herbert Pavera, starosta obce Bolatice a Leslaw Mazurowski, kněz farnosti Bolatice 

Modlitby v čase pandemie 

Letos jsme se ocitli v naprosto nové situaci, kterou asi nikdo nečekal. Světem se šíří nová ne-

moc, které ovlivňuje náš každodenní život. Vlády vydávají opatření, skrze něž chtějí zastavit 

rychlé šíření koronaviru. Počet nakažených, hospitalizovaných i umírajících roste den co den. 

Snad každý z nás má v rodině nebo mezi přáteli někoho, kdo pracuje ve zdravotnictví – 

lékaře, zdravotní sestru, sanitáře nebo pomocný personál. Oni se každý den starají o ne-

mocné, ať už ty s koronavirem, nebo ty, kteří potřebují jejich službu z jiného důvodu. Totéž 

platí samozřejmě i pro pracovníky v pobytových sociálních zařízeních. Teď je ten čas, kdy 

se ukazuje, jak důležití jsou. Věřím, že právě v těchto dnech ocení každé dobré slovo. Máte-

li možnost, zavolejte jim, napište jim, poděkujte, podpořte, vyslechněte. 

Co dalšího můžeme udělat, aby byl svět zkoušený pandemií, příjemnějším místem k životu? 

Starejme se o ty, na kterých nám záleží, o své blízké, rodinu, přátele. Chraňme je, buďme 

ohleduplní. Omezme své sociální kontakty na ty nejnutnější, a pokud se s někým setká-

váme, nosme roušky.  

Jako lidé věřící však máme ještě jednu možnost, jak pomoci. Připojme se k těm, kteří se modlí 

za konec pandemie. Bůh, v jehož všemohoucnost věříme, je s námi. Je psáno: „Neboť kde jsou 

dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20) S Boží pomocí 

zvládneme i tuto nečekanou situaci. Protože „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Řím 8,31) 

Níže je uvedeno několik modliteb. Můžete si některou z nich vybrat, anebo se pomodlit 

vlastními slovy. Věřím, že nás Pán vyslyší. 

Hedvika Vehovská 



RŮŽENEC 
Česká biskupská konference vyzvala k modlitbě posvátného růžence na úmysl ukon-

čení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno do-

stupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na 

tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin, ať sami či společně v rodinách. 

RADOSTNÝ RŮŽENEC BOLESTNÝ RŮŽENEC   

 kterého jsi z Ducha svatého počala 

 s kterým jsi Alžbětu navštívila 

 kterého jsi v Betlémě porodila 

 kterého jsi v chrámě obětovala 

 kterého jsi v chrámě nalezla 

 který se pro nás krví potil 

 který byl pro nás bičován 

 který byl pro nás trním korunován 

 který pro nás nesl těžký kříž 

 který byl pro nás ukřižován 



SLAVNÝ RŮŽENEC RŮŽENEC SVĚTLA  

 který z mrtvých vstal 

 který na nebe vstoupil 

 který Ducha svatého seslal 

 který tě, Panno, do nebe vzal 

 který tě v nebi korunoval 

 který byl pokřtěn v Jordánu 

 který zjevil v Káně svou božskou moc 

 který hlásal Boží království a vyzýval k pokání 

 který na hoře proměnění zjevil svou slávu 

 který ustanovil Eucharistii 

MODLITBA 
Po růženci je možné zařadit ještě společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou 

předsedy biskupských konferencí evropských zemí. 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, 

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. 

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době  

v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. 

Osvoboď nás od nemoci a strachu, 

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,  

dej moudrost našim vládcům, 

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,  

věčný život mrtvým. 

Neopusť nás v době zkoušky,  

ale osvoboď nás ode všeho zla. 

O toto prosíme Tebe,  

který se Synem a Duchem Svatým  

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás! 

LITANIE 
Zde je znění litanií, které zazněly e Vatikánu při mimořádné pobožnosti v době pandemie 

Covid-19 v pátek 27. 3. 2020. 

Pravý Bože a pravý Člověče,  

skutečně přítomný v (této) Nejsvětější svátosti,  klaníme se Ti, Pane. 

Náš Spasiteli, Bože s námi, věrný a oplývající milosrdenstvím,  klaníme se Ti, Pane. 

Králi a Pane celého stvoření a dějin,  klaníme se Ti, Pane. 

Vítězi nad hříchem a nad smrtí,  klaníme se Ti, Pane. 

Příteli člověka, vzkříšený z mrtvých a stojící po pravici Otce,  klaníme se Ti, Pane.  



Jednorozený Synu Otce, který jsi sestoupil z nebe pro naši spásu,  věříme v Tebe, Pane. 

Nebeský Lékaři, který se skláníš k naší ubohosti,  věříme v Tebe, Pane. 

Obětovaný Beránku, který se vydáváš, abys nás vykoupil ze zlého,  věříme v Tebe, Pane. 

Dobrý Pastýři, jenž dáváš život za ovce stáda, které miluješ,  věříme v Tebe, Pane. 

Živý Chlebe a Léku nesmrtelnosti, který nám dáváš život věčný,  věříme v Tebe, Pane. 

Z moci Satana a svodů světa  vysvoboď nás, Pane. 

Z pýchy a naivního domnění, že můžeme jednat bez Tebe,  vysvoboď nás, Pane. 

Z klamavého strachu a úzkostných obav  vysvoboď nás, Pane. 

Od nevěry a rozdělení  vysvoboď nás, Pane. 

Od tvrdosti srdce a neschopnosti milovat  vysvoboď nás, Pane. 

Od každého zla, které sužuje lidstvo,  zachraň nás, Pane. 

Od hladu, bídy a sobectví  zachraň nás, Pane. 

Od nemocí, epidemií a strachu z bližního  zachraň nás, Pane. 

Od zničujícího zoufalství, nelítostných zájmů a násilí  zachraň nás, Pane. 

Od klamání, špatných informací a manipulace svědomí  zachraň nás, Pane. 

Pohleď na svou Církev, která prochází pouští,  potěš nás, Pane. 

Pohleď na lidstvo, vyděšené strachem a úzkostí,  potěš nás, Pane. 

Pohleď na nemocné, umírající a všechny sklíčené osamoceností,  potěš nás, Pane. 

Pohleď na lékaře a zdravotníky, vyčerpané námahou,  potěš nás, Pane. 

Pohleď na politiky a odpovědné osoby, nesoucí tíhu rozhodování,  potěš nás, Pane. 

V hodině zkoušky a zmatku  dej nám svého Ducha, Pane. 

V pokušení a naší lidské křehkosti  dej nám svého Ducha, Pane. 

V zápase se zlem a hříchem  dej nám svého Ducha, Pane. 

Při hledání skutečného dobra a opravdové radosti  dej nám svého Ducha, Pane. 

V rozhodnutí zůstat s Tebou a ve Tvém přátelství  dej nám svého Ducha, Pane. 

Když nás tíží hřích,  otevři v nás naději, Pane. 

Když hněv uzavírá naše srdce,  otevři v nás naději, Pane. 

Když nás navštěvuje bolest,  otevři v nás naději, Pane. 

Když nás skličuje nezájem,  otevři v nás naději, Pane. 

Až na nás bude doléhat smrt, otevři v nás naději, Pane.  



Co čeká zemřelé? 

V listopadových dnech se více než jindy modlíme za zemřelé, navštěvujeme 

hřbitovy a zapalujeme svíce. Proč? Modlitbou chceme zemřelým pomoci, aby se 

dostali do plného společenství s Bohem – do nebe. 

Projdi bludištěm a zjistíš, čemu jako křesťané věříme. 

https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Zemreli/Co_ceka_zemrele.pdf  



Blahoslavený Carlo Acutis – člověk naší doby 

Itálie má od soboty 10. října 2020 nového blahoslaveného. Stal se jím patnáctiletý chlapec 

Carlo Acutis. Narodil se 3. května 1991 a zemřel 12. října 2006 na leukémii. Jeho tělo je i 

14 let po smrti bez známek rozkladu. Je to poprvé v dějinách, kdy máme tu čest nazírat na 

světce oblečeného v džínách, sportovních botách a svetru. 

„Carlo Acutis, který s nadšením svého mládí pěstoval přátel-

ství s Pánem Ježíšem a učinil středem svého života Eucharistii 

a svědectví milosrdné lásky, je od nynějška blahoslavený 

a jeho každoroční liturgická připomínka se stanovuje na 

12. října,“ pronesl v beatifikační formuli kardinál Agostino 

Vallini, který předsedal beatifikaci  v horní bazilice sv. Fran-

tiška. Carlo Acutis se narodil v Londýně a žil v Miláně, odkud 

pocházejí jeho rodiče. Je pohřben v bazilice Obnažení v Assisi. 

Kardinál Vallini ve svojí homilii citoval tohoto mladíka, který byl od útlého věku přitahován 

úctou k Eucharistii. „Eucharistie je mojí autostrádou do nebe,“ říkával často. Účastnil se 

denně mše a dlouho prodléval na adoraci Nejsvětější svátosti. „Do Ráje se jde přímo, při-

stupuje-li se denně k Eucharistii!“ – byl přesvědčen nový blahoslavený, který mocně vní-

mal povolání pomáhat druhým objevovat blízkost Boha a krásu přebývání s Ním. „Za tímto 

účelem používal také internet,“ zdůraznil kardinál Vallini. „Chápal, že internet není jenom 

prostředek zábavy, nýbrž i prostor k dialogu, poznání, sdílení, vzájemné úcty a odpověd-

nosti, aniž by bylo třeba mu otročit. Věděl, že v bezbřehém virtuálním světě je třeba umět 

rozlišovat dobro od zla. V této pozitivní perspektivě vybízel k používání moderních komu-

nikačních prostředků při šíření evangelia a k oslovení co největšího počtu lidí, aby mohli 

zakusit krásu přátelství s Pánem. Vytvořil s tímto úmyslem např. webovou stránku, na níž 

posbíral známé eucharistické zázraky z celého světa a kterou používal také v katechezích 

pro děti. Velmi ctil Matku Boží, denně se modlil růženec a zasvětil se Panně Marii. Modlitba 

a poslání byly charakteristickými body hrdinské víry Carla Acutise, který se ve svém krát-

kém životě dokázal svěřit Pánu za všech okolností, zejména v těch nejtěžších,“ zdůraznil 

kardinál Vallini, kazatel na beatifikační liturgii Carlo Acutise v Assisi. 

Carlo Acutis se tak stal patronem mládeže, studentů a internetu. 

(převzato z www.vaticannews.va) 

Více se dočtete na http://farnostbolatice.cz/2020/10/15/blahoslaveny-carlo-acutis/ 

NĚKTERÉ Z CARLOVÝCH MYŠLENEK 
Všichni se rodí jako originály, ale mnozí umírají jako fotokopie. 

Být stále spojený s Ježíšem. To je můj životní program. 

Boží láska může z velké krize udělat velkou milost. 

Růženec je nejkratší žebřík, po kterém lze vylézt do nebe. 

Jediná věc, které se musíme skutečně bát, je hřích. 

http://www.vaticannews.va/
http://farnostbolatice.cz/2020/10/15/blahoslaveny-carlo-acutis/


Ne já, ale Bůh. 

Jak dobré je pro člověka vyhrát tisíc bitev, když potom není schopen vyhrát sám nad sebou? 

Náš cíl musí být nekonečný, ne konečný. 

Posvěcení není proces sčítání, ale odčítání. Méně mně, abych nechal místo Bohu. 

Po svaté Eucharistii je svatý Růženec nejmocnější zbraní v boji s ďáblem. 

To, co nás skutečně udělá krásnými v Božích očích, bude jen způsob,  

jakým jsme ho milovali a jak jsme milovali své bratry. 

Najděte Boha a najdete smysl svého života. 

Štěstí je pohled obrácený k Bohu. Smutek je pohled obrácený k sobě samému. 

Pouze ti, kdo konají Boží vůli, budou skutečně svobodní. 

Podobenství o dělnících na vinici  

V Matoušově evangeliu se nachází celá řada různých podobenství, ve kterých Ježíš vysvětluje 

pravdu Božího království na základě nějakého konkrétního příběhu. Hospodář zde předsta-

vuje Boha Otce. Bohatí majitelé půdy měli často nájemce, kteří jim ji obdělávali a kteří si nají-

mali dělníky na sklizeň. Pracovat se začínalo zhruba s východem slunce, tedy kolem šesté ho-

diny ráno, než začalo být horko. Vinice je zde lid povolaný k tomu, aby přinášel ovoce Božího 

království, což je láska k Bohu a bližnímu. Pán k nám vychází každou hodinu znovu a znovu, 

aby nás volal na svou vinici. Nikdo se nemůže odvolávat na své zásluhy, na to, co vykonal. Mů-

žeme být tak první povolaní k práci na vinici, kteří jsou v nebezpečí, že Pána odmítnou, protože 

je velkorysý k těm posledním. Spása je pro nás všechny nezasloužená Otcova milost. 

Tento úryvek se dělí na dvě části: je zde pět různých povolání od úsvitu do poslední hodiny 

před setměním. Při západu slunce se vyplácí mzda; začíná se od posledních, kteří dostávají 

stejnou odplatu, jaká byla smluvena s prvními. Ti si pochopitelně stěžují. Jeden z dělníků 

první hodiny nemůže přijmout to, že Pán odměňuje poslední stejně jako jeho. Bůh Otec je 

přece štědrý ke všem svým dětem. 

MT 20,1–16 
„Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. 

Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo deváté 

hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl: „Jděte i vy na mou vinici. Dám vám 

spravedlivou odměnu.“ A tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal totéž. 

Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl: „Proč tu stojíte 

a celý den zahálíte?“ „Nikdo nás nenajal,“ odpověděli mu. Řekl jim tedy: „Jděte i vy na mou vinici.“ 

Večer řekl pán vinice svému správci: „Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních 

až po první.“ Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když 

přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru.  A když 

ho dostali, začali reptat na hospodáře: „Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil 



naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den!“ On však jednomu z nich odpověděl: „Příteli, 

já ti nekřivím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří, a běž; já ale chci dát to-

muto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli mé 

štědrosti trpíš závistí?“ Takto budou poslední první a první poslední.“ 

NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ JE PODOBNÉ HOSPODÁŘI, KTERÝ VYŠEL NAJMOUT DĚLNÍKY. 
Vinice je symbol Božího lidu, který je nevěrný smlouvě, protože nenese potřebné ovoce. 

Adresáti celého podobenství jsou právě tito dělníci, kteří byli najati jako první. Nesmí se 

hněvat, že hospodář dává ostatním „více, než si zaslouží.“ Ježíš těmito slovy ospravedlňuje 

svoje pochopení pro poslední a hříšníky. Syn člověka přece přišel, aby zachránil, co bylo 

ztraceno (Mt 18,11). Nejsme přece spasení chlebem dobývaným v potu, ale Otcovým da-

rem, který dává svým dětem. 

SMLUVIL S NIMI DENÁR NA DEN 
Denár byla průměrná denní mzda dělníka v zemědělství. Jen s prvními dělníky najatými 

zrána uzavřel dohodu, kterou potom respektoval, neboť s nimi smluvil denár na den. Bůh 

slibuje člověku to, co může dát, sám sebe. Jeden denár je denní dávka nezbytná k životu 

pro nákup základních potravin. Během dne pak vychází hospodář najímat další a další děl-

níky na svou vinici. Různé hodiny najímání dělníků jsou v biblických komentářích spojo-

vány např. s různým věkem, v němž je člověk povolán ke křesťanství.  

JDĚTE I VY NA MOU VINICI 
Hospodář vychází opět a opět najímat dělníky na svou vinici. Vychází v devět hodin, pak 

v poledne, ve tři hodiny a dokonce v pět hodin odpoledne. Oslovuje dělníky, mluví s nimi 

v přímém rozhovoru. Nekárá je, ale vybízí k práci, i když už zbývá málo času. Nikdy není 

příliš pozdě na obrácení a přinášení ovoce. Právě ti poslední dělníci budou překvapeni pře-

kypující milostí, kterou jim Pán na konci dne prokáže. V každém okamžiku našeho života 

je zde Pánovo volání. Neustále pokračuje doba sklizně a je třeba sklízet.  

ZAVOLEJ DĚLNÍKY A VYPLAŤ JIM MZDU, ZAČNI OD POSLEDNÍCH K PRVNÍM 
Kdyby začal vyplácet mzdu od prvních, neviděli by ostatní celou scénu a nedostalo by se 

jim té lekce. Přišli ti, kteří nastoupili do práce jako poslední a byli překvapeni. Dostali totiž 

po denáru. Pán je milosrdný, dává posledním takovou mzdu, jaká je nezbytná pro život. 

Peklem „spravedlivého“ je vidět, že Bůh je k „nespravedlivým“ milosrdný! Bůh je láska, 

která miluje všechny, a my všichni jsme Bohem milováni. Jeho láska se nedá zasloužit, ale 

může být jen přijata a s radostí žita. Kdo z ní činí předmět zisku a nároku, mění ji v „bohat-

ství,“ které od Boha vzdaluje. 

PRVNÍ MYSLELI, ŽE DOSTANOU VÍCE 
Pán volá nejdříve ty poslední, aby překvapil ty první. Tito lidé uvažují v kategoriích zásluh, 

hodnotu za hodnotu. Jestliže poslední dostali z milosti víc, než si zaslouží, tito chtějí dostat 

více než oni, ale po zásluze a ne z milosti. Ale lásku si nemůžeme ničím koupit. Naše láska, 

milování Boha a bližního, je už sama o sobě dar milosti, sama je vlastně odměnou. Jestliže 

někdo chce jako odměnu svou spravedlnost a ne Pána, je ztracen a ocitl se mimo milost. 

Chce mzdu za svou námahu, a ne chléb jeho milosti.  



Příběh ukazuje na postoj člověka, který si zakládá na svých zásluhách a právě toho čeká v Bo-

žím království nepříjemné překvapení. Bůh odmění ty, u nichž to nikdo nečekal. Věčný život 

je pro všechny, kdo jej chtějí přijmout, pro „dobré i zlé.“ pro mladé i staré. Na Bohu Otci je zde 

pozoruhodné, jak je nekonečně milosrdný. Bůh Otec je štědrý ke všem, tedy i k nám.  

POUČENÍ 
Toto podobenství nás učí, jak je to se spravedlností tam, kde kraluje nikoli sobecká člověčina, 

ale Bůh. Učí, že ti první se nemají nad ostatní vyvyšovat, ale mají solidarizovat s těmi posledními. 

Jinak řečeno: ti, kteří od samého počátku chodili s Ježíšem jako Petr, a kdo jsou už dávno zapřa-

žení v práci pro spravedlnost ve světě, si nemají vymýšlet lepší odměny pro sebe a tresty pro ty 

ostatní, ale mají mít radost z těch, kteří v nějakém smyslu přišli později, či až na poslední chvíli.  

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 
Pane, ať každý den na tvé vinici 

od rána až do večera prožívám tvou lásku. 

Pane, ať každý den na tvé vinici 

nelituji času a práce pro stavbu tvého království. 

To království je tady a teď, 

je to můj bližní, jsou to moje vztahy, je to mé bytí. 

Pane, ať každý den na tvé vinici 

neurčuji já, co je správné, 

ať každý den na tvé vinici 

se učím dávat i přijímat 

a po západu slunce se raduji, 

že dal jsi nám všem hojnost sebe, 

svého požehnání, své lásky. Amen. 

Za společenství La vie Montante Magda Jurášková 

Bůh je blíž, než si myslíme! 

Před námi jsou dva poslední měsíce roku 

2020. Roku, který nebyl nijak obvyklý, ne-

byl jeden z mnoha… Naopak byl krajně 

neobvyklý a zcela jistě nám má něco říct, 

má na něco poukázat. Tak jako každá udá-

lost v našem životě, která nás potká.  

Když jsme stáli na prahu tohoto roku, asi 

nás nenapadlo, co všechno může přinést. 

Brali jsme pomyslný předěl mezi roky 

2019 a 2020 jako něco běžného. Když 

jsme si říkali – Kdo ví, co tento rok při-

nese? – asi nás jen stěží napadlo, co by 

mohlo skutečně přijít, co by mohlo na- 

bourat naše dosavadní jistoty. Cosi do na-

šich životů vneslo otázky, které jsme si 

dříve nepokládali; přineslo problémy, 

které jsme dříve řešit nemuseli; vneslo 

neklid, který jsme dříve nepociťovali… 

Každý prožíváme to, co nás potkalo, jiným 

způsobem. Jedno je však jisté. Letošní 

rok odhalil naši lidskou zranitelnost a 

pomíjivost. Naše zaslepenost hmotnými 

statky a sebou samým nám bránila vidět 

fakt, že všechno, co máme, čeho jsme do-

sáhli, není samozřejmostí či neměnnou 

konstantou, ale ve zlomku vteřiny se 

může změnit. 



Můžeme zůstat u tohoto mírně skeptic-

kého pohledu, ale také můžeme na vše 

nahlédnout z jiné perspektivy a položit 

si otázku: Co nám tím Bůh chce říct? 

Všemi těmi nouzovými stavy, vládními 

opatřeními, nařízeními a omezeními, 

která musíme brát v potaz a respektovat 

je. Možná nastala ta nejpříhodnější doba 

ptát se, klást si otázky, které jsme si 

dříve pokládat nemuseli. 

Aniž si to uvědomujeme, tak sami sebe 

jsme postavili na piedestal a Boha brali 

jako něco okrajového. Dodnes mi v uších 

zní věta, kterou jsem slyšela od jistého 

člověka: „Půjdu do kostela, až já budu 

chtít.“ …Nepůjdeš, protože stačí málo a 

nebude to záviset výhradně na tvé vůli 

či tvém rozhodnutí! 

Jsme svíráni tlakem konzumní kultury a 

v jejím stínu jsme trochu pozapo-

mněli, co je opravdu důležité. Možná 

teď nastal ten správný okamžik zamys-

let se nad tím, proč tady jsem a kam 

jdu. Třeba si i položit otázku: Proč toto 

Bůh dopustil? A jsme u odpovědi na 

první otázku: Co nám tím Bůh chce říct? 

Nebylo už načase, aby něco tomu řeklo 

„stop“? Pamatuji si na rozhovory s jed-

nou svoji kamarádkou. Na podzim loň-

ského roku jsme spolu několikrát roz-

mlouvali o tom, jak se máme (jako lidé) 

všeobecně dobře, že čím víc máme, tím 

méně si toho vážíme, že něco musí při-

jít… A po půl roce od tohoto 

rozhovoru skutečně při-

šlo… 

Možná se máme zastavit, 

máme něco změnit, 

mnohé si uvědomit. I ve 

Starém zákoně Bůh do-

pouští to či ono, aby se 

jeho lid vzpamatoval. Jeho dopuštění 

toho či onoho, jeho počínání má tedy 

svůj záměr a cíl. Bůh mluví. A mluví 

stále, i dnes - skrze proroky, Písmo 

svaté, události, lidi kolem nás… Chceme 

ho slyšet? Někdy se zdá, že ne. Jako by-

chom zcela dobrovolně chtěli žít v po-

dručí pesimismu, rezignace, jako by-

chom si už zvykli žít v pasivitě, sklíče-

nosti, neradosti ze života, jako by nám 

vyhovovalo chodit se svěšenou hlavou, 

s utrápenou tváří a slzami v očích, neboť 

toto všechno život v postmoderní éře, 

která nechce mít s Bohem – jako zdro-

jem síly a nositelem radosti – nic společ-

ného, přináší! A pak přijde pandemie, 

která nabourá jistoty, na nichž jsme sta-

věli, a mnoho věcí se nám rázem sesype 

jako domeček z karet.  

Nepřeslechněme tu Boží výzvu, to lásky-

plné volání: Miluj! Postav Boha na 

první místo, výš než sebe! Své poža-

davky postav níž, výš dej požadavky 

Boží! Nepřeslechněme to, co nám Bůh 

chce říct hlasem našeho svědomí. Jestli 

Bůh dopustí to, že zavře jedny dveře, 

je to proto, aby nám ukázal, že otevřel 

druhé.  

Olomoucký arcibiskup, Mons. Jan Grau-

bner, v nedávné své nedělní promluvě 

příhodně řekl, že v tomto období mů-

žeme mít pocit, že Bůh je daleko. Ale 

Bůh je láska. A pokud máme v srdci 

lásku, pak Bůh je blízko. 

Když něco vykonáme pro 

druhé, pak Bůh je v nás a 

v nás působí. Stačí jen 

otevřít své srdce lásce! 

Buďme znamením na-

děje! Radost z Hospodina 

ať je naší silou! 

Pavlína Řehánková 



Výzva k dodržování aktuálních vládních nařízení 

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, 

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na 

bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny 

základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. 

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by 

bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK kona-

ném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konsta-

tovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel 

možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak 

jako za normálních okolností. 

Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou 

odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl 

zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak po-

měrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se schá-

zet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být 

v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodr-

žujme tedy příslušná omezení. 

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých po-

dobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou 

i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a po-

dobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ sou-

časné situace. 

Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na 

dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostřed-

kem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účast-

nit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 

hodin, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo du-

chovní četba Písma svatého. 

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat 

odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy. (Najdete je i na strán-

kách Studánku, a to mezi aktuálními informacemi. pozn. red.) 

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou! 

Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda 

Olomouc, 27. října 2020 

https://doo.cz/posledni-zpravy/4857- 

vyzva-predsedy-cbk-k-dodrzovani-aktualnich-vladnich-narizeni-bohosluzby-bez-verejnosti.html  



INFORMACE UVÁDĚNÉ VE STUDÁNCE JSOU AKTUÁLNÍ KE DNI UZÁVĚRKY. 

SITUACE SE NEUSTÁLE VYVÍJÍ, PROTO MŮŽE DOJÍT K DALŠÍM ZMĚNÁM A OPATŘENÍM. 

PROSÍME, POZORNĚ SLEDUJTE OHLÁŠKY A WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI, 

KDE VÁS BUDEME O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH INFORMOVAT. 

Informace 

Vzhledem k aktua lní m nar í zení m Vla dy C eske  republiky souvisejí cí mi s pandemií  nemoci 
Covid-19 platí  od c tvrtku 22. r í jna 2020 tato opatr ení : 

 Mše svaté budou slouženy bez účasti věřících. Otec Lesław je odslouz í  soukrome  na 

u mysly, na ktere  byly pr ijaty.  

 Platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat 

mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů.  

Nebudou tedy ani dětské mše svaté. Proto vybízíme děti, aby sledovaly bohoslužby 

formou sdělovacích prostředků. Za každé sledování nedělní mše svaté se jim počítá 

nálepka, kterou by obdržely v kostele. Nálepky si poté bude možno vyzvednout najednou 

u otce Lesława. 

 Pohřebních mší svatých se může účastnit maximálně 10 lidí. 

 Plánované nedělní adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a podávání svatého přijí-

mání se ruší. 

 Až do odvolání se nebudou scházet společenství naší farnosti, nebudou pobožnosti 

a neuskuteční se ani návštěva nemocných. Není rovněž možné pokračovat v pří-

pravě biřmovanců (ti se budou vzdělávat doma samostudiem z knih, které obdrželi). 

Všechny liturgické úkony, které nás čekají v měsíci listopadu, budou záviset na ak-

tuálních opatřeních vlády.  

 Od pondělí 26. října platí zimní pořad bohoslužeb. Po obnovení bohoslužeb budou 

mše svaté slouženy o hodinu dříve, tedy v 17:00 hodin. Úřední hodiny farní kance-

láře pak budou v pondělí a pátek od 15:30 do 16:30 hodin. O prvních pátcích pak 

pouze do 16:00 hodin, a to z důvodu prvopáteční zpovědi. 

 V pondělí 2. listopadu, na Památku všech věrných zemřelých, měla být sloužena mše 

svatá za zesnulé, jejichž jména na lístcích jsme každoročně mohli vkládat do krabičky. 

Úmysly za naše zemřelé si můžeme napsat na papír a ponechat doma. Otec Lesław 

mši svatou toho dne na všechny tyto úmysly odslouží bez účasti věřících. Tím se rozumí 

i úmysly, které jste vhodili do krabičky umístěné vzadu v kostele. Nebude ani průvod a po-

božnost na hřbitově. 

 Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je 

letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci listopadu. 



Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listo-

padu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V České 

republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25. října 2020. 

Jsou stanoveny podmínky, za jakých je možné plnomocné odpustky obdržet: 

I) Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kos-

tela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. 
Podmínky: v daný den  - návštěva kostela nebo kaple, 

- modlitba Otče náš a Věřím v Boha 

- modlitba na úmysl Svatého Otce, 

- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, 

- svaté přijímání; 

a v okruhu těchto dní svátost smíření.  

II) Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listo-

padu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 

25. října do 30. listopadu dle vlastní volby. 

Podmínky: v daný den - návštěva hřbitova, 

- modlitba za zesnulé, 

- modlitba na úmysl Svatého Otce, 

- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, 

- svaté přijímání; 

a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

III) Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou 

získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie. 

Podmínky: - v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov,  

- zříci se jakéhokoli hříchu, 

- vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Sva-

tého Otce jakmile to bude možné, 

- pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku k Božímu milosrden-

ství, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s oběto-

váním svých těžkostí Bohu. 

HLAVNÍ VCHOD DO KOSTELA ZŮSTÁVÁ I NADÁLE OTEVŘEN, AVŠAK JEN V PROSTORU PO MŘÍŽ, KDE JSOU 

ŽIDLE A KLEKÁTKO. FARNÍCI MOHOU VYUŽÍT TÉTO MOŽNOSTI PRO OSOBNÍ MODLITBU A ROZJÍMÁNÍ. 

Úmysly mší svatých 

Po 2. 11.  06:30 volný úmysl 

  17:00 Za všechny zemřelé (úmysly z papírků a krabičky) 

Út 3. 11. 06:30 Na vlastní úmysl 

Čt 5. 11.  17:00 Za + Martu Košůtkovou k 1. výročí úmrtí 

Pá 6. 11.  17:00 Za + Jiřího Běláka a otce 

So 7. 11. 06:30 mariánská: Za + Ericha Bočka k nedožitým 80. narozeninám 

  17:00 Za + bratry Josefa a Karla Wránovy k nedožitým 80. narozeninám,  

   jejich rodiče a živé rodiny 



Ne 8. 11. 08:00 Za + Josefa Baránka, rodiče, sourozence a za živou rodinu 

  10:00 Za + Josefu Jiříkovou, manžela, + vnuka Petra a za živé rodiny 

Po 9. 11.  17:00 Za + Alberta Wawrzinka k nedožitým 80. narozeninám a za rodiče a tchána 

Út 10. 11. 06:30 Za + Františku Kupkovou, manžela, syna a rodiče z obou stran 

Čt 12. 11. 17:00 Za + Valtra Hluchníka k 1. výročí úmrtí 

Pá 13. 11. 11:00 svatba: Michaela Hluchníková a Ondřej Bortlík 

  17:00 Za + Bruno Kociána k 30. výročí úmrtí, manželku a syna a za živé a + rodiny 

So 14. 11. 17:00 Za naše farní společenství, zvláště za „pracovníky“ farnosti a kostela 

Ne 15. 11. 08:00 Na poděkování za 30 let manželství s prosbou o Boží vedení 

   a ochranu Panny Marie 

  10:00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o další pomoc  

   a ochranu Panny Marie, za + manžela, rodiče z obou stran a švagry 

Po 16. 11. 17:00 Za + Karla Dudka k 1. výročí úmrtí 

Út 17. 11. 06:30 Za + manžele Návratovy a + sestru Helenu Kupkovou 

Čt  19. 11. 17:00 Za + Alžbětu Osmančíkovou, manžela, syna a za živou rodinu 

Pá 20. 11. 17:00 Za + Josefa Slivku k 20. výročí úmrtí a + manželku 

So 21. 11. 17:00 Za + Viktorii Kollarczikovou, padlého manžela a + syna a rodiče z obou  

   stran a za živé rodiny 

Ne 22. 11. 08:00 Za + manžele Gvoždíkovy a za živé rodiny  

  10:00 Ke cti sv. Cecílie, za varhaníky, scholu, chrámový sbor,  

   a za všechny zpěváky a hudebníky naší farnosti 

Po 23. 11. 17:00 Za + Adolfa Rzehánka, manželku a živé rodiny 

Út 24. 11.  06:30 Na poděkování Pánu Bohu za 58 let manželství a za živé rodiny 

Čt 26. 11.  17:00 Za + Annu Stankeovou k 1. výročí úmrtí 

Pá 27. 11. 17:00 Za + Josefa Hluchníka k 1. výročí úmrtí 

So 28. 11. 17:00 Za + Huberta Harazima k 1. výročí úmrtí a za + manželku Helenu  

   Harazimovou k nedožitým 80. narozeninám a za + vnuka Robina Harazima 

Ne 29. 11. 08:00 Za + Anežku a Jana Janeckého a za živou rodinu pod ochranu Matky Boží 

  10:00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, za + rodiče z obou stran,  

   2 bratry, 2 švagry a za živé rodiny do rukou Matky Boží 

Po 30. 11. 06:30 volný úmysl 

STUDÁNKU JE MOŽNO ODEBÍRAT I V ELEKTRONICKÉ VERZI.  

STAČÍ SE PŘIHLÁSIT K ODBĚRU NA E-MAILU 

STUDANKA@VOLNY.CZ.  
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