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Chvála Kristu! 

Svaty Ludvík Maria Grignion de Montfort napsal: 

„Nejspolehlivějším znakem, podle kterého lze rozli-

šit odpadlíky a kazatele chybných učení (…) je, že 

mají pouze pohrdání nebo lhostejnost k Nejsvětější 

Matce a snaží se slovem a příkladem, otevřeně nebo 

tajně, někdy pomocí krásných vyjádření, snížit úctu 

a lásku k ní.” 

V knize Genesis můžeme číst slova o ženě, ve které 

Církev vidí Matku Boží, Pannu Marii. „Mezi tebe a ženu 

položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti 

rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gn 3,15) 

Je to odvěká bitva, která probíhá mezi dobrem a zlem. 

Matka Boží je ztotožňována s biblickou postavou ženy 

oděné sluncem a měsícem pod nohama (Zj 12), která 

bojuje proti zlému. Její úloha v tomto zápase je ne-

sporná. Exorcisté (vymítači ďábla) mají společnou 

zkušenost s tím, jak moc v boji proti zlu pomáhá 

přímluva Matky Boží. Jednou během exorcismu ďábel 

přiznal: Každé vyslovení modlitby Zdrávas Maria je 

jako rána do hlavy. Kdyby křesťané věděli, jak mocný 

je růženec, byl by to můj konec.“ Svatý Jan Maria Vian-

ney řekl: „Pouze jedna Zdrávas Maria, dobře pomod-

lená, otřásá peklem.” 

Píšu o tom, protože vstupujeme do měsíce zasvěceného 

Matce Boží Růžencové. Vybízím a prosím: modleme se 

růženec. V tolika církevně potvrzených zjeveních nás 

Matka Boží opakovaně prosí o modlitbu svatého rů-

žence. Vidíme, jak se v České republice vyprazdňují 

kostely. Vidíme kolem sebe, jak velké množství lidí za-

nechává víry a vůbec Boha nehledá. Vidíme i v našich 

rodinách, jak často ti, které milujeme, nežijí dle Bo-

žích přikázání. Častokrát si říkáme, že to nakonec 

přece nějak dobře dopadne. Dávejme ale pozor, ať to 

není hřích proti Duchu svatému spočívající v opováž-

livém spoléhání na Boží milosrdenství. Na Boží milo-

srdenství opovážlivě spoléhá, kdo dělá hříchy a nečiní 

pokání, protože se domnívá, že nejvýš milosrdný Bůh 

mu odpustí i bez pokání. „Nespoléhej  



opovážlivě na odpuštění a nehromaď jeden hřích na druhý. Neříkej: 

Boží slitování je tak veliké, že mi odpustí hříchy jakkoli početné. 

Vždyť u něho je nejen slitovnost, ale i rozhorlení, a hříšníci pocítí 

tíhu jeho odplaty.“ (Sír 5,5– 6) 

Proto se už teď snažme slabým duším pomáhat svou modlitbou. 

Vyprošujme pro ně světlo víry, aby poznaly, jak velice a upřímně 

jsou Bohem milováni. Prosme, ať odpoví na Boží výzvu k obrá-

cení. Je mnoho způsobů modlitby, ale mezi všemi těmi způsoby 

má modlitba svatého růžence královské místo. Je těžká? Mnohdy 

ano. Celé peklo koná namáhavé úsilí, aby nás od této modlitby 

odradilo. Však to známe. Buďme ale silní. V sázce jsou životy 

mnohých. Neodstraňujme ze svého srdce Matku Boží. Podobali 

bychom se pak těm odpadlíkům, kteří zpochybňují úctu a úlohu 

Panny Marie. Kdo nemá Pannu Marii za matku, nemůže dobře 

znát svého Otce Stvořitele. 

Ze srdce děkuji Vám, kteří se před každou mší svatou modlíte 

svatý růženec. My ostatní se k nim připojme! Přijďme v tomto 

měsíci o půl hodiny dříve na mši svatou a modleme se spolu! 

Všem žehnám 

P. Lesław Mazurowski 

Vděk plodí radost 

Na prvním setkání našeho společenství Modlitby matek po prázdninách jsme chválily Pána 

a děkovaly mu, že se zase můžeme setkat při společné modlitbě za naše děti. Vybraly jsme 

úryvek ze Starého zákona z knihy Sírachovcovy, kapitola 50, verš 22 až 23. 

„Dobrořečte nyní Bohu nás všech, který všude činí veliké věci, povznáší naše dny od zrození 

z lůna matky a jedná s námi podle svého milosrdenství. Kéž nám dá radostné srdce, a způsobí, 

aby byl v Izraeli pokoj v našich dnech i po všechny časy.“  

Shodly jsme se na tom, že kniha Sírachovcova je nám docela 

blízká, je nám srozumitelná. Slovo „dobrořečte“ nám znělo jako: 

buďme vděčni za to, že nás Bůh povznáší, vede už od narození. 

A z vděku můžeme mít radostné srdce. Trochu nás zarazilo, proč 

Bůh způsobí pokoj jen v Izraeli. Vysvětlily jsme si to tím, že Starý 

zákon byl psán pro vyvolený národ – pro Izraelity, a proto se autor 

knihy Sírachovec obrací pouze na ně, ale její slova platí pro kaž-

dého z nás. 

V závěru jsme konstatovaly, že si sice Slovo Boží vysvětlujeme laicky, ale snažíme se vždy 

přizvat na naše setkání Ducha svatého. Bohu jsme děkovaly za to, že můžeme číst a pozná-

vat Písmo svaté, a snažit se ho uvádět do svého života.  

Za společenství Modlitby matek Edita Moravcová 



Zápis z mimořádného zasedání FPR a FER 

Zasedání dne 26. 9. 2020       Č. j. 17/2020 

Přítomni: 

P. Lesław Roman Mazurowski, Stanislav Hanke, Pavel Kramář, Pavlína Řehánková, Patrik 

Vehovský,  

Nepřítomni: 

Jana Ballarinová, Lenka Lasáková, Marie Křesťanová, Jana Lampartová, Andrea Pavlíková, 

Tomáš Wawrzinek 

Projednáno: 

 Zasedání FPR rady zahájil otec Lesław modlitbou a všechny přítomné srdečně přivítal. 

 Byl projednán stav hospodářských budov, který se nachází v havarijním stavu a je nutno 

k němu zaujmout stanovisko. V této souvislosti probíhají jednání se zástupci obce Bola-

tice, diecézního stavebního referenta pro děkanát Hlučín a jiných kompetentních osob. 

Nabízí se několik možností: a) uspořádání brigády a rozebrání tašek a krovu ohrožujících 

pádem okolí; b) demolice stávajícího objektu; c) zajištění současného stavu do jara a ná-

sledné opravné práce. Konečné rozhodnutí bude záviset na stavebních i finančních mož-

nostech farnosti. Vzhledem k tomu, že ze střechy na schodiště vedoucí ke kostelu padá 

střešní krytina, je doporučeno toto schodiště nepoužívat a využívat jiného přístupu do 

kostela. Vstup po schodech je pouze na vlastní zodpovědnost.  

 V současné době probíhá rekonstrukce sakristie, včetně výměny topení. Bude opravena 

stávající velká skříň a odstraněn veškerý dřevotřískový nábytek. 

 Otec Lesław přítomné seznámil s Pokynem apoštolského administrátora v souvislosti 

s aktuální situací epidemie Covid-19, který byl vydán 25. 9. 2020. S ohledem na aktuální 

vývoj situace koronavirové nákazy v něm duchovní správce a věřící ostravsko-opavské 

diecéze vybízí k tomu, aby při bohoslužbách ve farnostech dodržovali přísnější hygie-

nická opatření známá z jarních měsíců: 

o Nepoužívat svěcenou vodu v kropenkách. 

o Desinfikovat ruce při příchodu do kostela. Celebrant a udělovatelé eucharistie si de-

sinfikují ruce před podáváním svatého přijímání. 

o Dodržovat nařízení o používání roušek (roušku je možné sundat při četbě čtení či 

zpěvu žalmu). 

o Vynechat podání ruky při pozdravení pokoje. Gesto pozdravení je možné vykonat 

vzájemnou úklonou nebo jej zcela vynechat. 

 Termín dalšího zasedání Farní pastorační rady je ve čtvrtek 8. října v 18:45 hodin na faře. 

 Závěrem zasedání otec Lesław všem udělil požehnání a poděkoval za účast. 

   



Svatá Hedvika 

Hedvika se narodila v rodině knížat z Diessenu-Andechsu, někdy mezi lety 1170–1178. 
Byla dcerou Bertolda VI., jednoho z nejvýznamnějších představitelů rodu, který jako kníže 
z Meranu patřil k nejvlivnějším mužům v Bavorsku, a Anežky Vetyňské, dcery Dedona V., 
markraběte Dolní Lužice, která sousedila se Slezskem. S určitostí víme, že Hedvika měla 
sedm sourozenců: čtyři bratry a tři sestry. 

Hedvika byla v pěti letech svěřena do výchovy své tetě Bertě, abatyši benediktinského kláštera 
v Kitzingenu nad Mohanem. V klášteře se do svých dvanácti let učila poznávat Písmo svaté, 
rozumět liturgii, číst a psát, učila se zpěvu a notám, latinskému jazyku, používání léčitelských 
metod, ale i ryze praktickým dovednostem, které potřebovaly knížecí manželky, např. umě-
leckému vyšívání. Hedvika měla být původně provdána za Toljena, syna srbského vládce Mi-
roslava, ale když tento záměr ztroskotal, byla určena za manželku knížeti Slezska Jindřichu 
Bradatému a ve dvanácti letech za něj byla provdána. Hedvika s ním odešla do Dolního Slezska 
do Vratislavi. Novému prostředí se kněžna Hedvika dobře přizpůsobila díky své víře, vůli, in-
teligenci a vzdělání. Důležitou roli přitom sehrál také manželův postoj a porozumění. 

Zdálo by se, že tento sňatek z rozumu, připravený rodiči obou mladých lidí, nebude moci 
obstát nebo že bude maximálně vztahem vzájemného respektu, nikoli však opravdové 
lásky. Tím spíše, že se Hedvika musela vydat v raném věku do cizího kraje, jehož řeč zpo-
čátku neznala a který byl mnohem neklidnější a zaostalejší než její vlast. Jindřich sice s nej-
větší pravděpodobností uměl německy, ale ani pro něj nebyla situace snazší, neboť neznal 
způsoby života mimo rodné Slezsko. Navíc se vedle své mladší a hlavně inteligentnější 
a vzdělanější manželky mohl cítit tak trochu méněcenný a neurozený, i kvůli tomu, že za 
své budoucí panování vděčil tak trochu i jejím rodičům.  

A přece se ti dva naučili nejen vážit si jeden druhého, ale přilnuli k sobě 
opravdovou láskou. Hedvičin podíl na duchovním růstu manžela zmiňuje 
Legenda Maior 5, 36, která uvádí tato důležitá slova: „Hedvika naučila 
svého muže také mnohým modlitbám, aby mohl s jejich pomocí sklízet plody 
spásy zdokonalováním se ve ctnostech a aby v sobě probouzel zbožnou bdě-
lost. Nejvíce totiž toužila po tom, aby ten, kterého z lidí nejvíce milovala 
v Pánu, sloužil Bohu celým svým zbožným srdcem.“ 

Jindřicha přitahovala Hedvičina jemnost a vzdělanost, která kráčela ruku v ruce se skrom-
ností, pokorou a podřízeností manželovi ve společnosti ostatních lidí. S největší pravděpo-
dobností ji velmi obdivoval jak pro její zbožnost, tak pro moudrost a mírnost, které ji pro-
vázely v jednání s lidmi a cenil si také její houževnatosti a schopnosti se přizpůsobit. Ale 
i on vnesl do vzájemného vztahu nemalé věno: uměl naslouchat a dát si poradit, byl vý-
borný stratég a uměl trpělivě začínat znova. 

Manželé měli sedm dětí, šest z nich zemřelo ještě za života Hedviky. Jindřich v roce 1201 pře-
vzal vládu po svém otci. Hedvika byla již matkou nejméně čtyř dětí. Po narození posledního 
dítěte roku 1209 oba manželé složili slib čistoty. Jako manželé pak tělesně odloučeni žili 29 let. 
Jindřich svou manželku velmi miloval a plnění uzavřeného slibu demonstroval navenek noše-
ním mnišské tonzury a plnovousu. S přídomkem Jindřich I. Bradatý tak nakonec vešel do pol-
ské i evropské historie. 



Hedvika byla po boku svého manžela politicky jednající ženou, která podporuje svého 

muže v budování a zajišťování země. Její veřejné aktivity a povinnosti jsou charakteristické 

postojem milosrdné lásky. Už za svého života byla vnímána jako opravdová „Matka svého 

lidu“, zasazovala se o zakládání klášterů a nemocnic, věnovala se široké a originální chari-

tativní službě, dohlížela na soudnictví. To vše s vědomím svých hranic a s respektem vůči 

vládnoucí úloze manžela. Společně se svým manželem založila roku 1202 první ženský 

klášter cisterciaček ve Slezsku v Třebnici (nedaleko Wroclawi). Tím byl dán také prostor 

pro další řeholní řády, které pak položily základní kameny vzdělání. 

Hedvika si přála, aby její poddaní byli dobrými křesťany, ale nepřesvědčovala je slovy. Dá-

vala jim příklad svým jednáním. Ve své nové vlasti podporovala křesťanskou víru a šířila 

vzdělání. V klášterech, které spolu s manželem založili, se lidé učili novým řemeslům, třeba 

šít a tkát, a díky Hedvice přicházelo do země mnoho německých přistěhovalců, kteří jako 

svobodní zemědělci a řemeslníci zemi postupně proměňovali. Vznikala města a země za-

čala vzkvétat.  

Hedvika pomáhala chudým, sloužila nemocným a zakládala nemocnice. Sama v nich ošet-

řovala nemocné a starala se o slabé. Pro všechny měla otevřené srdce, a co měla navíc, 

rozdávala klášterům a kostelům. Pro nasycení chudých zřizovala jídelny a s chudými se 

dělila o chléb i o život.  

Její manželství bylo šťastné, ale její život nebyl bez starostí a bolesti. Hedvika přežila všechny 

své děti s výjimkou dcery Gertrudy. Po smrti manžela se Hedvika stáhla do kláštera v Třebnici, 

kde byla její dcera Gertruda abatyší. Tam zemřela ve věku 70 let v říjnu 1243. 

Svatá Hedvika je patronkou Slezska, Polska, Vratislavi a Třebnice; křesťanských manžel-

ství a rodin; smíření a tvůrčí spolupráce mezi národy a od 16. října 1978 i patronkou volby 

papeže Jana Pavla II. Je také patronkou naší Ostravsko-opavské diecéze. 

Uzdravení setníkova sluhy 

Poselství Matoušova 

evangelia je téma, nad 

kterým se budeme za-

mýšlet v našem spole-

čenství v letošním škol-

ním roce a o které se 

chceme podělit i s vámi. 

Poté, co evangelista Matouš pomocí hor-

ského kázání ukázal, že Ježíš je mocný 

v slově, líčí ho nyní pomocí zázračných pří-

běhů jako toho, kdo je mocný i skutkem. 

Jeho mocné činy zahrnují jak uzdravování, 

tak i prokazování vlády nad přírodou. Tyto 

příběhy líčí Ježíše jako činitele zázraků 

a mocného uzdravovatele. 

Zázraky jsou přirozená znamení, která mají 

duchovní smysl. Znamení jsou důležitá, aby 

nám ukazovala směr v naší cestě k Bohu. My, 

lidé, ale někdy více připisujeme význam zá-

zrakům, než jejich smyslu. Lpíme na jejich 

hmotné výhodě a na tom, jaký osobní pro-

spěch my z nich máme.  

Ale zázraky z tohoto hlediska nemají velkou 

hodnotu, protože mění skutečnost jen na 

chvíli. Ten, kdo byl uzdraven, znovu one-

mocní a kdo byl vzkříšen, znovu zemře. 



Hodnotu zde nemá zázrak, který je pře-

chodný, ale jeho význam, který je veliký 

a věčný. Tento význam vysvětlují Ježíšova 

slova, která v souvislosti s tělesným uzdra-

vením Pán vyslovuje. Zázrak je tedy vidi-

telné znamení, v němž je třeba vnímat 

neviditelný význam. 

MATOUŠ 8,5–13 
Když vcházel do Kafarnaum, přistoupil 

k němu římský setník a prosil ho: „Pane, můj 

služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně 

trpí.“ Ježíš mu řekl: „Já přijdu a uzdravím ho.“ 

Setník však odpověděl: „Pane, nezasloužím si, 

abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, 

a můj služebník bude uzdraven. Někomu 

řeknu: ,Jdi.', jde; jinému: ,Přijď.' přijde; když 

řeknu svému otroku: ,Udělej to.', udělá to." 

Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo 

šli za ním: „Amen, říkám vám, takovou víru 

jsem nikde v Izraeli nenašel! Říkám vám, že 

mnozí přijdou od východu i od západu a bu-

dou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jáko-

bem v nebeském království, ale synové krá-

lovství budou vyvrženi do té venkovní tmy. 

Tam bude pláč a skřípění zubů.“ 

Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: „Jdi. Ať se ti 

stane, jak jsi uvěřil.“ A v tu chvíli byl jeho slu-

žebník uzdraven.  

„PŘISTOUPIL K NĚMU JEDEN SETNÍK“ 

Vše se odehrálo v Kafarnaum, ve městě, 

které Ježíš miloval a kde se cítil jako doma. 

K Ježíšovi přistoupil setník, který byl po-

hanem. Setníci veleli setnině, ta se ale 

běžně skládala jen z osmdesáti mužů. Set-

níci byli páteří římské armády a odpoví-

dali za kázeň vojáků.  Setník prosí Ježíše: 

„Pane, můj služebník leží doma ochr-

nulý a strašně se trápí." 

„Pane“, to není jen zdvořilé oslovení, ale 

slovo „Pán“ má autoritu Boží. Víme, že ne-

moc služebníka je závažná, protože slu-

žebník nemůže přijít osobně. Ježíšova od-

pověď je spíše otázkou: „Mám přijít a uz-

dravit ho?“ Pokud ji přečteme jako ozná-

mení, je dokladem Ježíšovy ochoty překro-

čit důležitou kulturní hranici.  Zbožní židé 

totiž do domu pohanů běžně nevstupovali 

a setník to určitě věděl. Přesto ten muž 

projevil velikou víru. 

„PANE, NEZASLOUŽÍM SI, ABYS VEŠEL DO MÉHO 

DOMU“ 
Tato slova opakujeme před přijímáním Je-

žíšova Těla. Pokora je první charakteristi-

kou našeho vztahu k Bohu a setník ví, že 

přijímá dar a ne odměnu za své zásluhy. 

Tak to má být i v našem životě. Žijeme ve 

světě zásluh a jsme naučeni vnímat vše 

jako výměnu hodnoty za hodnotu a zá-

sluhy za zásluhu. Dar Boží je však milost 

a milostí vždy zůstane. Stačí jen slovo Je-

žíšovo a můj sluha bude uzdraven, s tako-

vou velikou vírou prosí setník Ježíše.  

Boží slovo má velikou sílu, je živé a účinné, 

pronikavější než dvousečný meč. Je jako vo-

ják, který provádí vůli svého velitele a je 

jako otrok, který provádí příkaz svého 

pána. 

„TAKOVOU VÍRU JSEM V IZRAELSKÉM NÁRODĚ 

NENAŠEL U NIKOHO“ 
Víra Abraháma, otce Izraele, se opět obje-

vuje v tomto cizinci více, než u Izraelitů. Je-

žíš zde společně s proroky kritizuje namyš-

lenost těch, kteří si myslí, že mají u Boha za-

mluvené privilegované místo. Setník nao-

pak ví, že všechno je milost a dar. Víra 

přináší požehnání všem, kteří po něm 

touží a hledají konání Boží vůle. 

„JAK JSI UVĚŘIL, TAK AŤ SE STANE“ 

Panna Maria řekla: „Ať se mi stane podle 

tvého slova.“ (Lk 1,38) Setník je jako Matka 

Boží pro nás vzorem víry a Ježíš mu může 



odpovědět: „Ať se stane podle tvého slova,“ 

a služebník se v tu chvíli uzdravil.  

Víra je ta „hodina“, ve které se nemocný 

uzdravuje, ale je uzdraven zároveň setník, 

který se z otroka stává synem. Celý úryvek 

uzdravení setníkova služebníka nás po-

vzbuzuje ve víře v Ježíše Krista. Nestačí 

jenom chodit do kostela, ale je potřeba 

mít živou víru a z této víry žít. 

POKORA 
Setník říká Kristu v dnešním evangeliu: 

„Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, 

abys vešel do mého domu…“ Tento vojákův 

postoj je výrazem pokory. Když slyšíme toto 

slovo, tak se nám nejspíš vybaví někdo, kdo 

se koří, klaní a podřizuje. Svatá Terezie ří-

kala, že pokora je pravda. Pokorný je tedy 

ten, kdo má sám o sobě správný úsudek. Po-

kora nás nemá ubíjet a tlačit k zemi, ale má 

nás učit zvednout hlavu a uvědomit si, že 

jsme děti Boží.  

Pokora spočívá v tom, aby v nás ruku v ruce 

kráčelo vědomí velikosti i vědomí nepatr-

nosti. Britský spisovatel C. S. Lewis napsal, 

že „touto ctností chce Bůh člověka přivést 

do takového stavu, ve kterém by dokázal 

navrhnout nejlepší katedrálu na světě, vě-

děl by, že je nejlepší a měl by z toho radost 

právě tak velkou, jako kdyby to dokázal ně-

kdo jiný.“ 

Pokora nás tedy v konečném důsledku vede 

k tomu, abychom se naučili milovat své 

bližní a sami sebe měli rádi jako své bližní.  

(kniha Polednice, Pavel Konzbul) 

ÚRYVEK Z HOMILIE PAPEŽE FRANTIŠKA 
„Pane, chceš-li, můžeš.“ Tato slova malo-

mocného člověka jsou prostou modlitbou, 

aktem důvěry a zároveň až troufalou vý-

zvou, v níž se na Ježíše obrací v prosbě 

o vyléčení. Je to vroucí žádost vycházející 

z hloubi jeho srdce, která současně vy-

práví o tom, s jakým soucitem Pán jednal, 

jak s námi a za nás trpěl, bral na sebe utr-

pení druhých, aby je zmírnil a vyléčil ve 

jménu Otcovy lásky. 

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 
Pane, nezasloužím si tvou lásku, 

nezasloužím si tvou blízkost, 

nezasloužím si spásu, 

nezasloužím si Tebe. 

Zasloužit si nemohu nic. 

V tom je tvá veliká láska, 

že ty mi to vše dáváš zdarma, 

jen tak, pro mne. 

Pane, prosím, 

ať na to nezapomínám, 

ať v to věřím, 

ať tím žiji, 

ať o tom svědčím. 

Pane, řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. 

Za společenství seniorů La vie Montante Magda Jurášková  



Zlo vzniká v lidských myšlenkách 

Proč je současný svět tak zkažený? Proč jsou lidé čím dál horší k  sobě navzájem? Kde se 

bere zlo? Jakým způsobem se projevuje a jak mu čelit? Než si začneme odpovídat na tyto 

otázky, nejdříve je třeba uvěřit tomu, že zlo a Zlý skutečně existuje. Jsme naučeni věřit 

v Boha, ale existenci zla a hlavně Zlého potlačujeme, vytěsňujeme mimo  obzor na-

šeho vnímání a myšlení. Toto mé dnešní zamyšlení je ovlivněno slovy Ľuboslava 

Petrička, slovenského kněze a exorcisty. 

ZLO VZNIKÁ V MYŠLENKÁCH 
Kde a jak tedy vzniká zlo? Odpověď je jednoduchá – v lidských myšlenkách. Ty jsou 

naším největším nepřítelem. Své myšlenky totiž nesledujeme. Naopak každou, která 

se nám vynoří, bereme a v sobě ji dále rozvíjíme. Zmocní-li se nás myšlenka křivdy či 

hněvu, my s ní hned začneme vést dialog – kdo co řekl, jak to řekl, jak se u toho tvářil, 

co tím myslel, jak se zachoval, jak se nezachoval, kdo mne pozdravil úsečně, kdo mne 

nepozdravil vůbec… Už v té myšlence se s člověkem začínáme hádat a zlobit se na něho. 

Pokud takovou myšlenku v sobě více rozvineme, prostoupí nás uraženost a hněv vůči 

dotyčnému. A když se k tomu připojí emoce a city, které jsou nejednou horší než situ-

ace sama, je o konflikt postaráno!  

SÁHNOUT DO SVÉHO JÁ 
Nejsme naučeni hledat prazáklad všeho v myšlence. To totiž znamená, že sáhnu do svého já, 

že začnu hledat u sebe. A to my neumíme! Raději hledáme příčiny v okolnostech, v materi-

álních hodnotách, ve vztazích, v druhých lidech… Je v nás zakořeněno, že když začneme 

hledat u sebe, tak přiznáváme svou vinu. A ono je to naopak. My tím sebe očišťujeme, 

osvobozujeme z moci Zlého. Byla jsem svědkem situace, kdy upřímná omluva a prosba o od-

puštění od člověka, který se ocitl v ostrém sporu zcela nevinně, změnila nazírání na život 

tomu, kdo tento spor způsobil a byl v něm na straně agresora. Bůh dal sílu osvobodit se 

jednomu a proměnil srdce druhého. Tady se projevilo úžasné působení Ducha svatého!  

MÁME SE RÁDI ZA NĚCO 
Nejsme naučeni cenit si své duše. Nemáme se rádi. Nebo se máme rádi za něco – jsem 

dobrý, protože se mi něco povedlo, něco jsem získal, dokázal, někdo mě uznává. A ne 

jsem dobrý, protože jsem Boží dítě, Jeho originál. Naše sebehodnocení je závislé na 

vnějších podnětech a vlivech, nikoli na podstatě našeho  bytí! 

Jsme nastaveni tak, že pro nás dobro je dobro ve vztazích vůči nám. To ale znamená, že 

skutek člověka ve mně vyvolá stav duše. Např. když se s  někým pohádám, uzavřu se do 

sebe, možná i zanevřu na toho člověka, budu si vybíjet zlost na někom, kdo s  tím nemá 

co do činění a mohu tím zažehnout další konflikt. Jak pak vypadá stav mé duše? Upřed-

nostňujeme vztahy a lidi stavíme do pozadí. Jinak řečeno – jde nám o vztah, ne o člo-

věka (mám ho rád, protože se ke mně pěkně chová). 

ŘADA NEMOCÍ VZNIKÁ ZE VZTAHŮ 
Skutečné dobro je dobro v duši člověka. Jak ho však dosáhnu, když tlak zvenčí je tak 

silný a já jsem jen slabý člověk? Jistá cesta tady vede, a to přes regulaci myšlenek (jejich 



třídění, zpracovávání), přes sebeovládání, trpělivost a především přes důvěru 

v Boží vedení a Prozřetelnost.  

Stejně tak bychom se neměli bát zla ve vztazích. Příliš se soustředíme na zlo vůči nám, 

jsme pohlceni sebelítostí a nevidíme zlo v duši, které je daleko větším nepřítelem. 

Stále od lidí něco očekáváme – pozornost, pochopení, vděk, ocenění, úslužnost, lásku… 

A když to nepřichází, objevuje se v nás nepokoj, vnitřní rozervanost, odsuzování, zavr-

hování, tehdy se naše duše naplňuje zlem. Následkem našich vnitřních nepokojů jsou pak 

deprese, stavy úzkosti, mnohdy i vyhoření. Hodně našich nemocí vzniká ze vztahů. Če-

káme dobro ze vztahů. A ono to má být naopak! Máme ho do vztahů dávat! Dávat 

a nic za to neočekávat!  

ŽEHNEJME A PŘEJME DOBRO 
Když mi člověk ublíží slovy nebo činem, když mě zraní, dotkne se citlivého místa v  mém 

nitru, pak v té chvíli – ač je to proti jakékoliv logice – ŽEHNEJME tomu člověku (Pane, 

odpusť mu, neboť neví, co činí, neví, jak hluboce mne zasáhl, jak tím trpím), PŘEJME mu 

DOBRO (Pane, dej mu a jeho rodině v životě všechno dobré). Tím mezi skutek člověka 

a mé srdce stavím Boží myšlenku. Žehnám a přeji dobro, aby mne to pustilo, abych se 

od tohoto břemene osvobodil, abych měl v srdci pokoj! Poté se změní i mé myšlenky. 

Poté se dostaví i síla požádat o odpuštění. Čím více získávám Kristovu mysl, tím více 

léčím i svou duši. Čím více žehnám někomu, tím více Bůh žehná mi!  

Člověk, který přeje dobro, dostává za odměnu pokoj. Žehnáním osoby se oblékáme 

do světla. Nemůžeme měnit lidi, to může jen Bůh. Když chci někoho měnit, je v  tom moje 

vůle a hlavně se snažím měnit podle svého ega. Přenechejme takového člověka v modlit-

bách Bohu a vyprošujme mu hojnost Božího milosrdenství. Mějme na zřeteli, že každý 

člověk je učitelem našeho duchovního života . I ten, komu třeba „nesedíme“, neboť 

právě takový člověk může poukázat na něco důležitého, na čem je třeba u sebe pracovat, 

nebo možná v sobě i od základů změnit. 

DĚKUJME I V ČASECH STRÁDÁNÍ 
Vždy a za každých okolností DĚKUJME Bohu! Nejen když je nám dobře! I v časech 

strádání, děkujme za své chyby (Pane, já vím, že to či ono nezvládám, v tom chybuji, tam 

v tom se propadám, vím, že sám nic nezmůžu, ale Ty můžeš toto všechno proměnit v  po-

žehnání). Vždyť co je nejúžasnějšího na Boží lásce? Že nás miluje i s  našimi poklesky 

a pády. Jsme tohoto obdivuhodného a pokorného skutku lásky schopni i my vůči sobě 

navzájem? Nejsou pády, prohřešky, pochybení, neukočírované myšlenky právě tím, co 

nás od sebe oddaluje, co nás rozděluje? 

NEZAVRHUJME ČLOVĚKA, ALE JEHO ČINY 
Významný kněz a světec 20. století, páter Pio z Pietrelciny, jehož památku jsme si připo-

mněli 23. září, známý především pro svá stigmata a úžasné sdílení svého života s  životem 

a utrpením Krista, zdůrazňoval a svými skutky lásky a dobra dokazoval, že zlo se poráží 

činy a že s absolutní důvěrou se máme vložit do rukou Božího milosrdenství 

a v modlitbách vše svěřovat Matce Boží. Svatý Pio dobře věděl, jaké to je, když se k člo-

věku lidé otočí zády, jak zlo může ovládat naše myšlení, prostoupit naše jednání, kolik 



dokáže napáchat škody, jak je těžké ustát různé situace v životě, kdy Zlý se snaží odlou-

čit nás od naší víry, od modlitby, od konání dobra. Navzdory svému nelehkému životu 

vždy usiloval o dobro v duši a dokázal bez zahořklosti a s pokorou praktikovat myšlenku, 

že nemůžeme zavrhovat člověka, ale činy, které člověk pod vlivem zla působí, že 

tyto dvě strany mince je nutno od sebe odlišit.  

Pavlína Řehánková 

Informace 

SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ: NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH: 

 

SBÍRKY:  

ADORACE A POBOŽNOSTI: 

každá středa tichá adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní od 18:00 do 19:00 

1. čtvrtek v měsíci 1. 10., adorace za nová kněžská, řeholní a misijní povolání 

1. pátek v měsíci 
2. 10., tichá adorace a možnost svaté zpovědi od 17:00 do 17:45;  
společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné 
požehnání; po mši svaté tichá adorace do 19:30 

3. pátek v měsíci 
16. 10., po mši svaté společná modlitba Korunky k Božímu  
milosrdenství; adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní,  
ve které budeme chválit i odprošovat Hospodina a děkovat Mu 

každá sobota 
půl hodiny před sobotní mší svatou pobožnost k Panně Marii,  
Matce ustavičné pomoci se zpěvy a litaniemi 

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. 

 

Schola  každá neděle v 09:00 

Ministranti 2. 10. a 23. 10. v 16:30 

Podávající sv. přijímání 10. 10. v 19:00 

Společenství matek 5. 10. a 19. 10. v 19:00 

Společenství seniorů 20. 10. v 15:00 

Biřmovanci 9. 10. a 23. 10. v 18:45 

2. 10. 

Příkopní, Ratibořská, 
Luční, Slunečná, Polní, 
Květinová, Svobody, 
Souběžná, Hlučínská, 
Lesní 

26. 10. na Borové 

6. 11. 

Družstevní, Sokolovská, 
Nádražní, K Hrázi,  
Jasanová, 1. Máje,  
Hornická, Padoly 

Kdyby se někdo z nemocných obával 
kvůli pandemii přijmout kněze, 

prosíme, aby to oznámil na farním 
čísle 731 625 635. 

 

Měsíční na opravy 10. 10. a 11. 10. 

Na světové misie 17. 10. a 18. 10. 



 Ve čtvrtek 8. října v 18:45 se na faře uskuteční zasedání Farní pastorační rady. 

 V neděli 11. října, po druhé mši svaté (cca v 11:00), se uskuteční po-

žehnání dopravních prostředků (aut, motocyklů, jízdních kol, atd.) 

Kdo bude mít zájem o požehnání svého dopravního prostředku, ať zapar-

kuje na parkovišti u fary, na parkovišti u mateřské školy a na parkovišti 

pod schody do kostela (na ulici Svobody). Jízdní kola a motorky k požehnání je možné umís-

tit na prostranství na starém hřbitově, kde také celá pobožnost předcházející samotnému 

žehnání začne. Všichni zájemci nechť se postaví před svůj dopravní prostředek, což bude 

pro kněze znamení, že má daný dopravní prostředek požehnat. Pokud nebude místo na ur-

čených prostranstvích a budete parkovat v bočních ulicích, nebojte se dodatečně oslovit 

kněze, který vám rád vyhoví. 

Prosíme ty, kteří nemají zájem o požehnání svých dopravních prostředků, ať v daný den 

výjimečně parkují na jiném místě (např. u základní školy, u nového hřbitova). 

 V pondělí 12. října v 18:45 (po mši svaté) se na faře sejde tým pro tvorbu farních in-

ternetových stránek.  

 V neděli 18. října je misijní neděle. Stejně jako každý rok budeme mít i letos možnost 

přispět na misie prostřednictvím sbírky i zakoupením misijních koláčků a výrobků. Vý-

těžek z prodeje půjde na misie do Paraguaye. Již nyní děkujeme všem, kteří se do této 

akce zapojí buď přípravou výrobků k prodeji, samotným prodejem, nebo přispěním fi-

nanční částky. Z toho důvodu bude pravidelná měsíční sbírka na potřeby farnosti pře-

sunuta o týden dopředu, a to na sobotu 10. října a neděli 11. října. 

 V sobotu 24. října se v rámci Dnů vzájemných modliteb bohoslovců Arcibiskup-

ského kněžského semináře v Olomouci a farností pomodlíme při liturgii za boho-

slovce. Bohoslovci se toho dne budou v rámci těchto vzájemných modliteb modlit právě 

za naši farnost. Podpořit bohoslovce můžeme také naši soukromou modlitbou. 

 Od pondělí 26. října platí zimní pořad bohoslužeb. To znamená, že večerní mše svaté 

budou slouženy o hodinu dříve, tedy v 17:00. Úřední hodiny farní kanceláře pak budou 

od 15:30 do 16:30 (pondělí a pátek). O prvních pátcích pak pouze do 16:00, a to z důvodu 

prvopáteční zpovědi. 

 Pro vs echny ministranty jsou ve s kolní m roce 2020/2021 ope t pr ipraveny dobrodružné 

víkendy MiniFor. Te s it se mohou na nove  kamara dy, skve le  hry a sport, ms i svatou, spo-

lec nou modlitbu, katecheze a jine  aktivity. První  z te chto ví kendu  se kona  2. – 4. r í jna 

v Bohus ove . Vs echny potr ebne  informace, vc etne  pr ihla s ek najdete na http://minis-

tranti.doo.cz/minifor/. 

 V neděli 1. listopadu je Slavnost Všech svatých. Bohoslužby v našem kostele budou 

slouženy jako obvykle o nedělích, a to v 8:00 a 10:00. 

 V pondělí 2. listopadu v 17:00 uctíme Památku všech věrných zemřelých. Mše svatá 

v 17:00 bude sloužena za zesnulé, jejichž jména napsaná na lístcích máme možnost vklá-

dat do krabičky umístěné vzadu v kostele. Po této mši svaté půjdeme společně v průvodu 

na hřbitov, kde bude pobožnost. Farníci si mohou z domu přinést hřbitovní svíce s víč-

kem, které budou při mši požehnány a rozsvěceny od paškálu. Ty pak poneseme za zpěvu 

litanií v průvodu na hřbitov.  

http://ministranti.doo.cz/minifor/
http://ministranti.doo.cz/minifor/


Úmysly mší svatých 

Po 5. 10.  18:00 Za + Adolfa Rataje a manželku 

Út 6. 10. 06:30 volný úmysl 

Čt 8. 10.  18:00 Ke cti P. Marie Růžencové za živé i zemřelé členy společenství Živého růžence 

Pá 9. 10.  18:00 Za + rodiče Potomákovy, sestru, bratra, všechny + příbuzné a za živé rodiny 

So 10. 10. 18:00 Za + Josefa Balarina a rodiče z obou stran 

Ne 11. 10. 08:00 Na poděkování za 80 let života 

  10:00 dětská: Za + rodiče Dornovy, syna Josefa a za + prarodiče z obou stran 

Po 12. 10.  18:00 Za + Edeltrudu Hluchníkovou k 1. výročí úmrtí 

Út 13. 10. 06:30 volný úmysl 

Čt 15. 10. 18:00 Za + Rudolfa Kocura k 1. výročí úmrtí 

Pá 16. 10. 18:00 Za +Hedviku Slivkovou, rodiče a duše v očistci 

So 17. 10. 18:00 Za + Janu Vavříkovou a + příbuzné 

Ne 18. 10. 08:00 Za + Roberta Velce, + syna a + rodiče 

  10:00 Za + Annu Haferovou, manžela, syna a za živé rodiny do ochrany Matky Boží 

Po 19. 10. 18:00 Za + Adélu Blokešovou k 1. výročí úmrtí 

Út 20. 10. 06:30 volný úmysl 

Čt  22. 10. 18:00 Za + Richarda Bortlíka k 1. výročí úmrtí 

Pá 23. 10. 18:00 Za + Alžbětu Dudovou k 1. výročí úmrtí 

So 24. 10. 18:00 Za + Josefa Návrata a za rodiče z obou stran 

Ne 25. 10. 08:00 Za + Ludvíka Sněhotu, manželku, syna, zetě a za živou rodinu do ochrany  
   Matky Boží 

  10:00 dětská: Za + rodiče Martiníkovy, + zetě, + rodiče z obou stran a za živé rodiny 

Po 26. 10. 17:00 Borová: Za + Josefa Volosjeviče k 10. výročí úmrtí a za živé rodiny 

Út 27. 10.  06:30 Za dar víry pro bloudící a hledající, + příbuzné a živé rodiny 

Čt 29. 10.  17:00 volný úmysl 

Pá 30. 10. 17:00 Za + manželku, bratra, rodiče a za živé rodiny 

So 31. 10. 17:00 Za + Adolfa Paška, manželku a za + Josefa Radošovského a rodiče z obou stran 

Ne 1. 11. 08:00 Za + rodiče Kašné, syna a snachu a za + rodiče Ratajovy a 3 syny 

  10:00 Za + manžela k nedožitým 90. narozeninám, rodiče a zetě 

Po 2. 11. 06:30 volný úmysl 

  17:00 Za všechny zemřelé (z krabičky) 
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