
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBČČAASSNNÍÍKK  
      FFAARRNNOOSSTTÍÍ    

            KKYYSSEELLOOVVIICCEE  

CCHHRROOPPYYNNĚĚ    

                  BBŘŘEESSTT  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MILÍ FARNÍCI, FARNICE 
I FARNÍČÁTKA, 

 
všichni jsme na pouti. Každý den, ať je 
obyčejný nebo sváteční – hodový, nás 
přibližuje k cíli, k svatému Bohu. 
Máme usilovat o vlastnost, kterou má 
právě on – o svatost. K tomu nám 
církev nabízí pomůcky, nástroje, 
svátosti. Važme si každé svátosti, té 
první, křtu svatého, i všech dalších.  
A odpouštějme si, jako Pán odpustil 
nám, abychom u něj poznali svatost. 
Svatost, která je radostí bez konce. 
 

HHOODDYY  22001166  

 

Pochválen buď Ježíš Kristus za tu 
krásu léta, přírody, úrody, dílo 
rukou jeho Otce. 

Pochválen buď Ježíš Kristus za tu 
krásu krojů a krásně vyzdobený 
kostel, dílo lidských rukou a 
výsledek velké obětavosti a 
mnoha starostí vás všech! 
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Každý z nás je chybující, každý 
z nás občas něco pokazí. Už se to 
nespraví, ale můžeme říci: Prosím 
tě, odpusť mi. To vůbec není lehká 
věta, i když je tak krátká. Jako by 
nám to z pusy nešlo ven. A přitom je 
potřeba to říci. Přemoci sám sebe, 
zvítězit nad sebou a říci to, vždyť 
opravdu každý občas něco pokazí. 
Když řekneme: odpusť mi, máme 
vyhráno. Není ale vyhráno úplně. 
Ještě moc záleží na tom, co řekne 
ten druhý.  Ani vlastně nemusí moc 
říkat, stačí jen, když se třeba 
ušklíbne, když se zatváří povýšeně, 
jako by říkal: Tak ty přicházíš 
s prosíkem, tak ty uznáváš, jaký jsi 
lump. V té chvíli je všechno 
prohráno, v té chvíli je skutečně 
k dalšímu odpouštění cesta zaru-
baná.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Když nám tedy někdo řekne: Prosím 
tě, odpusť mi, hned řekněme: 
Samozřejmě a rád odpouštím, protože 
nevíme, jestli za pár vteřin my sami 
něco nepokazíme a nebudeme právě 
my to odpuštění potřebovat.             
 

Z promluv na svatojilských hodech  
Poutník Jan (www.poutnik-jan.cz/promluvy.cz) 

 

 
 

Krásná hudba, příjemné zpívání, 
zajímavé promítání, poučná výstavka i 
něco moudrého slova (samozřejmě 
z knih, ne ze mne ), a to vše 
zakončeno mší svatou při západu 
slunce nad svatostánkem – to byl 
letošní už 6. ročník Noci kostelů 
v Chropyni.   
Velké díky všem, kdo jakkoli pomohli. 
Povedl se, nemyslíte?                     DJ 
 

UUDDÁÁLLOO  SSEE……    

NNOOCC  KKOOSSTTEELLŮŮ  CCHHRROOPPYYNNĚĚ    
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UUDDÁÁLLOO  SSEE……    

NNOOCC  NNAA  FFAAŘŘEE  VV  BBŘŘEESSTTĚĚ  
 

Na konci školního roku jsme pro děti 
připravili přenocování na faře.  
Celý program začal po mši svaté 
v pátek 24. června táborákem, 
kterého se zúčastnili  rodiče a pra-
rodiče. Objevili se i zástupci našich 
farníků.  
Po společné večeři následovaly 
různé hry a po setmění dokonce 
stezka odvahy, kterou všichni 
statečně zvládli. Po večerním 
programu děti přespaly na faře.  
Ráno jsme si s dětmi dali do těla 
rozcvičkou, která zahájila dopolední 
program. 

 
Snídani jsme si vychutnali ve farní 
zahradě, a díky vydatné posile jsme 
si pak mohli zahrát i několik her.  
 

 

 

S dětmi jsme navštívili místní zábavné 
hřiště Rajčuda. 
Na zahradě jsme si také vytvořili 
dílničku na vyrábění, kde si děti 
udělaly sovičky z papíru na památku. 
Společným obědem s  panem farářem 
jsme akci ukončili a dá-li Pán budeme 
se na vás těšit příští rok. 

MŠ 

  
 ÚÚSSMMĚĚVV  LLEETTÍÍ  OODD  DDĚĚTTÍÍ  

  

Zpovídá se šestiletý klučina: „Požádal 
jsem manželku bližního svého.“  
„Cože?“  
„No, roztrhl jsem si kalhoty a bál jsem 
se, že dostanu, tak jsem požádal 
manželku našeho souseda, aby mi to 
zašila.“                 
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ČČEEKKÁÁ  NNÁÁSS……  

Neděle 4. září  

HODY U SV. JILJÍ V CHROPYNI 
 poděkování za úrodu  

a novokněžské požehnání 
 

Neděle 11. září 

 VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
SV. JILJÍ V CHROPYNI  

(9. září 1780  - arcibiskup  
Antonín Theodor Colloredo-Waldsee) 

 

 

Neděle 11. září 

POSEZENÍ NA FARNÍ  
ZAHRADĚ V CHROPYNI 

 

Neděle 11. září  

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA  
SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 

V KYSELOVICÍCH 
 (2. září 1906 - biskup K. Wisnar) 

 

Pátek 16. září 

 MŠE SV. V HŘBITOVNÍ KAPLI  
P. MARIE BOLESTNÉ V BŘESTĚ 

 

Neděle 18. září  

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU  
V BŘESTĚ 

 
 

Sobota 24. září nebo 1. října  

PĚŠÍ POUŤ FARNOSTI BŘEST  
NA SV. HOSTÝN  

 

Neděle 2. října  

HODY U SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 
V KYSELOVICÍCH 
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 ČČEEKKÁÁ  NNÁÁSS……  

Neděle 9. října  

ODPOLEDNÍ RŮŽENCOVÁ 
POBOŽNOST V CHROPYNI  

Neděle 9. října  

VEČERNÍ RŮŽENCOVÝ PRŮVOD 
K SOŠE P. MARIE LURDSKÉ 

V BŘESTĚ 

 

 

Sobota 15. října 

 DĚKANÁTNÍ POUŤ  
ZA OBNOVU RODIN  

A NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ 
NA VELEHRADĚ 

 15:00 růženec, 16:00 adorace, 
17:00 mše sv.  

 

 

 
Čtvrtek 27. října 

 MŠE SV. ZA PADLÉ V I. SVĚTOVÉ 
VÁLCE V KYSELOVICÍCH 

Úterý 1. listopadu 

 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

Středa 2. listopadu 

 PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH 
ZEMŘELÝCH (Dušičky)  

Neděle 20. listopadu  

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA 
KRÁLE   A   UKONČENÍ  

SVATÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ 
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Chci se s Vámi podělit o zážitky a 
radost, kterou jsem prožívala na 
konci května, kdy jsem se spolu asi 
se třemi tisícovkami věřících 
zúčastnila pouti k Božímu milo-
srdenství do Krakova - Lagiewnik. 
V noci z 27. na 28. května mi nebylo 
dopřáno se z jistých rodinných 
důvodů pořádně vyspat. Po téměř 
probdělé noci byl v brzkých ranních 
hodinách odjezd od našeho kostela 
v Troubkách. Chtěla jsem svou 
únavu a vyčerpanost skrýt, ale když 
jsme asi po čtyřech hodinách jízdy 
v autobuse vystupovali u baziliky sv. 
Jana Pavla II., moje kamarádka  
řekla při pohledu na mě: „Děvče, ty 
nevypadáš moc dobře.“ Načež jsem 
jí dala za pravdu, že se vážně 
necítím nejlépe. Druhá kamarádka to 
slyšela a povídá: „Neboj se, tady 
načerpáš sílu!“  
Po krátké prohlídce baziliky jsme se 
již pěšky přesunuli do asi kilometr 
vzdálené baziliky Božího milo-
srdenství. Pro velké množství věří-
cích, jsme se již nedostali dovnitř, a 
tak jsme celou mši svatou prožili 
venku za zvuku reproduktorů, 
s výhledem na klášterní komplex 
v Lagiewnikách. Na prohlídku klá-
štera jsem se opravdu moc těšila.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na toto místo, kde žila svatá sestra 
Faustyna prostým a jednoduchým 
životem duše,  která byla omilostněna 
a vyvolena k tomu, aby předala světu 
poselství o milosrdné lásce Boží, ke 
které promlouval sám Ježíš.  
Cítila jsem se zde velmi dobře, jako 
někde, kde už člověk jednou byl a kam 
se velice rád vrací, ale to určitě cítili i 
mnozí, kteří toto požehnané místo 
navštívili.   
V 15 hodin jsme se pomodlili korunku 
k Božímu milosrdenství, kterému je 
zasvěcena bazilika stejného jména.  
Po závěrečném požehnání jsme 
zamířili ke svým autobusům. Ten náš 
stál v blízkosti nové baziliky svatého 
Jana Pavla II. Je to nádherný komplex 
s výše zmíněnou bazilikou, zasvě-
cenou našemu milovanému papeži, 
který se v tomto kraji narodil.  
 

NNÁÁRROODDNNÍÍ  PPOOUUŤŤ  KKRRAAKKOOVV  ––  LLAAGGIIEEWWNNIIKKYY    
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Je opravdu nádherná, nikdy jsem 
neviděla tolik krásných mozaik 
s mnohými biblickými tématy. Člověk 
žasnul nad takovou nádherou. Ale 
bylo tam přece ještě něco, co mě 
více uchvátilo, co se hluboko dotklo 
mého srdce. 
V jedné boční části je vystaven oděv 
Jana Pavla II., ve kterém byl oblečen 
v den, kdy na něj byl spáchán atentát 
v Římě. Zakrvácená tunika s vidi-
telným místem, kudy prošla kulka. 
Nemůžu popsat, jak jsem se cítila při 
pohledu na tuto vzácnou relikvii. 
Hlavou mi probíhalo, co asi musel 
Jan Pavel II. vytrpět, ale i to, jak byl 
zázračně, jak věříme na přímluvu 
Matky Boží Panny Marie, zachráněn.  

 

Celý den velmi rychle uběhl a já 
naplněna radostí a pokojem jsem se 
vydala na zpáteční cestu domů. Ta 
radost asi na mě byla vidět, protože 
tentokrát mi moje kamarádka Ma-
ruška řekla, že vypadám úplně jinak, 
 

než ráno. Nohy mě sice bolely, ale 
v srdci jsem měla radost a pokoj. 
Snad jen jediné, co mě na zpáteční 
cestě naplnilo smutkem, bylo to, že 
jsem si všimla na dálnici odbočky 
s nápisem Osvětim. Netušila jsem, jak 
blízko od Lagiewnik se nachází tento 
bývalý koncentrační tábor. Jak blízko 
k sobě jsou dvě místa, z nichž na 
prvním bylo zpřítomněno Nebe se 
svou láskou a milosrdenstvím k nám 
lidem a na druhém Peklo s celou svou 
hrůzou, nenávistí a smrtí.  
Jsem velmi vděčná, že jsem se mohla 
této pouti zúčastnit a děkuji všem, kdo 
se podíleli na organizaci, děkuji také 
našim kněžím za doprovod a 
v neposlední řadě všem řidičům, kteří 
nás v bezpečí dopravili do našich 
domovů. 

Zdislava Rajtarová 
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Nikoho asi nepřekvapí, když zde 
uvedu, že ve středověku neexistovalo 
nic jako autorský zákon, ne že by se 
chtěli vyvarovat expanzi byrokracie, 
jen lidé před půl tisíciletím vnímali 
svět jinak … každé umělecké dílo, 
literární počin i řemeslný výtvor 
pocházeli od Boha, autorem byl Bůh, 
člověk byl pouze prostředníkem. Tím 
výrokem však nechci znevážit talent, 
píli a napřažené síly mnohých 
šikovných duší, ale naopak pod-
trhnout to, jakými dary nás Bůh 
neustále obohacuje a poukázat na 
místa, kde jej můžeme hledat, neb je 
přeci všudypřítomný. Sídlem našeho 
Pána není jen nazdobený svatostánek 
či listy Knihy knih, ale především 
srdce každého z nás, které je 
nejlepším kompasem k Bohu. Pokud 
jej toužíme najít, nemáme šanci ho 
minout. 
V dalších řádcích bych Vám ráda 
nabídla a představila pár uměleckých 
počinů, z nichž jsem ucítila vanutí 
Ducha Svatého.  
A pokud budete mít čas a chuť 
můžete si zkusit vytvořit vlastní 
kulturní portfolio Božího vánku.    KO 

 

 
 

Jedna z klasik světové literatury. 
Známá pohádka, charakterem spíše 
pro dospělé, vypráví o pilotovi, který 
ztroskotá na Sahaře a potká malého 
Prince, zvláštního člověka po-
cházejícího z daleké, malé planetky. 
Povídají si o životě, přátelství, dů-
ležitých i zdánlivě nepodstatných 
věcech.  
Kniha inspirovala již bezpočet lidí, 
mimo dalších uměleckých zpra-
cování, ať už filmových či hudebních, 
dokonce vzniklo občanské sdružení 
nesoucí jméno této knihy, které se 
zabývalo komplexní péčí o zdravotně 
postižené. 

„Správně vidíme jen srdcem. Co je 
důležité, zůstává očím skryto“. 

„Všichni dospělí byli dětmi, ale 
málokdo si na to pamatuje.“ 

„Stáváš se navždy zodpovědným za 
to, cos k sobě připoutal.“ 
 

CESTY BOŽÍ JSOU NEVYZPYTATELNÉ,  
ANEB TROCHU NETRADIČNÍHO 
KULTURNÍHO VSTUPU 
 MALÝ PRINC  

(LE PETIT PRINCE) 

 ANTOINE DE 
SAINT-EXUPERY 
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CHATRČ  
(THE SHACK)  

WILLIAM PAUL YOUNG 

Jedná se o světový bestseller a je 
dost možné, že jsem se o něm již 
někdy zmínila. Kniha vypráví příběh 
Macka Phillipse, jehož harmonická 
rodina si sebou nese tíhu jedné 
tragické události, jejíž připomínkou je 
chatrč, do níž je Mack jednoho dne 
pozván a v níž získává šanci se 
vyrovnat s dusivou ztrátou. Setkává 
se tam s Bohem (ač ve velmi 
neortodoxní podobě tří lidí), který se 
mu snaží pomoci najít cestu 
ke smíření. 
Tato kniha má ve všech knižních 
databázích přes 70 % kladného 
hodnocení a v neposlední řadě 
zvláštní schopnost otevřít srdce.   
 
 

   
 

Jednou jsem ji nesla jako dar člověku, 
kterého jsem si vážila, ač jsem ho 
prakticky neznala, on však tuto knihu 
nejenom znal, ale i vlastnil a tak slíbil, 
že ji pošle dál, že otevře kruh hezkých 
gest. Kdo ví, kde je „má“ kniha dnes? 
Hádám… v dobrých rukou. 

 „V našich představách jste byli 
vytvořeni pro větší slávu Stvoření, 
nezatíženi strukturami a svobodní, 
abyste mohli prostě být ve vztahu se 
mnou a jeden s druhým. Kdybyste se 
opravdu naučili přikládat zájmům 
druhých stejný význam jako těm 
vašim, nebylo by zapotřebí 
hierarchie." 
 
„Snažím se ti říct, že usmíření je 
dvousměrná silnice a já jsem udělala 
svůj díl, zcela, naprosto a úplně. 
V povaze lásky není vynucovat si 
vztah, ale je v její povaze otevírat 
cestu." 
 
„V něčem se znovu stal dítětem. 
Anebo, přesněji, stal se tím dítětem, 
jakým nikdy nemohl být, které se 
spokojí s prostou důvěrou a úžasem. 
Přijímá i temnější odstíny života jako 
součást nějaké neskutečně bohaté a 
důmyslné tapiserie mistrovsky utkané 
neviditelnýma rukama lásky.“          KO 
 

http://www.cbdb.cz/autor-1144-william-paul-young
http://svetovybestseller.cz/
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To jsem tak byla jednou u zpovědi a 
za pokání dostala pomodlit se právě 
tuhle modlitbu (což mě velice 
potěšilo... aniž to dotyčný kněz tušil, 
trefil se do jedné z mých nej-
oblíbenějších  ). 
Tak samou lehkostí opět čerstvě 
„svatá“ vznášející se určitě nějakých 
pět centimetrů nad zemí, vzala jsem 
kancionál, abych pokání splnila a 
nabytou svatost aspoň na týden 
zachovala.  
Možná i vzhledem k tomu, co jsem 
v té chvíli všechno řešila, jsem 
najednou učinila další ze svých 
„kolumbovských“ objevů.  
Nástroj nemusí vědět, jak a k čemu 
je používán. Stačí, když to ví ten, 
kdo s ním pracuje!  
Kladivem se hřebíky dají jak 
zatloukat, tak vytahovat. A nepo-
važujeme za nutné onomu nástroji 
sdělovat, co a proč s ním hodláme 
provádět. Stačí nám, že my víme, 
jak ho správně použít. 

Učiň mě, Pane, svým nástrojem 
pokoje… 

 

 

 
…ne vždycky rozumím tomu, co a 
proč se okolo mě děje a proč 
potkávám zrovna tyto lidi, proč 
nedokážu být tak prospěšná a 
užitečná, jak bych si představovala. 
Vlastě mám pocit, že tomu 
nerozumím nikdy. Ale věřím, že Ty 
víš. Že si ze mě děláš svůj nástroj. Že 
nepotřebuju žádný manuál na to, jak 
se ke komu chovat. Že jestli jsem Ti 
jednou řekla, že chci být Tvoje, tak 
Tys to vzal vážně a bereš mě do 
rukou, abys skrze mě uskutečnil 
maličkou část svého obrovského a 
nádherného díla.  
Nemusíš mi říkat, co se děje. Ani 
proč. Ne, že bych to nechtěla vědět, 
víš sám, jak jsem zvědavá. Ale vím, 
že to nepotřebuju. Že jsem v rukou 
Mistra, který ví, co dělá.  
Nástroji se přece nesděluje, proč dělá 
právě to, co dělá. Ani dokonce to, jak 
to dělá. S nástrojem se pracuje…  
 

UČIŇ MĚ, PANE, NÁSTROJEM...  

...ANEB O NOVÉM POHLEDU NA 
KRÁSNOU STAROU MODLITBU 
 

https://betkav.signaly.cz/1412/ucin-me-pane-nastrojem
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ŘÍKÁ JEDNOU SIRKA 
SVÍČCE… 

 

„Mám úkol tě zapálit,“ říká jednou 
zápalka svíčce.  
„Jen to ne,“ úzkostlivě odpovídá 
svíčka, „když budu hořet, mé dny jsou 
sečteny a nikdo už nebude obdivovat 
mou krásu.“  
Zápalka jí dává čas na rozmyšlenou: 
„To jediné, co můžu udělat já, je 
zapálit. Když nezapálím, nesplním 
svůj úkol a promarním také své 
poslání. A ty jsi svíce a jsi k tomu, 
abys dávala světlo. Chceš, aby byl 
tvůj život navěky studený a marný, 
chceš nesplnit svou úlohu?“  
„Ale hořet – to bolí,“ vzdychá svíce. „A 
když mě zapálíš, moje síla je pryč.“ 
„Ano, to máš pravdu,“ odpověděla 
zápalka. „Ale není to tajemství našeho 
povolání: dávat světlo? Když se budeš 
ztrácet v ohni, vše proměníš v hřejivé 
světlo a mnozí z toho budou mít 
radost. Když se ale schováš, bude 
tma i tam, kde stojíš.“ 
Svíce uvažovala, potom plná oče-
kávání řekla: „Zapal mě...!“ 
 

PŘISTUPME I MY K  JEŽÍŠI  A 
ŘEKNĚME MU: „ZAPAL MĚ...!“ 
 

www.pastorace.cz 

… nezáleží na nástroji, ale na ruce, 
která ho vede. Učiň mě svým 
nástrojem.  
Ať vnáším lásku, kde je nenávist, 
smír, kde jsou hádky, pravdu tam, 
kde je omyl a zmatek.  
Učiň mě svým nástrojem, ať vírou 
stavím hráz pochybnostem, ať 
překlenu propast zoufalství, křesám 
světlo tam, kde je tma.  
Věřím, že tohle všechno, a mnohem 
víc, dokážeš jenom skrze to, že 
budu prostě žít.  
Bez zbytečného přemýšlení „co by, 
kdyby“, bez zbytečného filosofování, 
bez nekonečného bombardování Tě 
otázkami. Ty víš všechno, já nemu-
sím vědět nic.  
Vždyť říkáš, že to jediné, co musíme 
udělat, aby se začaly dít zázraky, je 
jen říct, jako Maria, obyčejné a 
upřímné „Ano“ Tvé vůli.  
A pak, v každodenním životě, ve 
všednosti a povinnostech, 
v oblastech mého života, kde to 
čekám nejmíň, uděláš ze mě svůj 
nástroj pokoje.  
 
Amen. 
 

 

Bětka V. 
www.signaly.cz 
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Blaze vám, kdo umíte vždy laskavě 
přijímat druhé lidi, i když to mnohdy 
není rozumné,  
budete sice nazváni bloudy, ale taková 
je cena lásky. 

Blahoslavení ti, kteří myslí dřív, než 
jednají, a kteří se modlí dřív, než myslí, 
neboť oni se vyhnou hloupostem. 

Blaze vám, kdo umíte mlčet a usmívat 
se, přestože vám lidé skáčou do řeči, 
odporují vám a hází vám klacky pod 
nohy,  
neboť evangelium vám začíná pronikat 
do srdce. 

Blahoslavení zejména ti, kteří umí 
rozpoznat Pána v každém, s kým se 
setkají,  
neboť oni najdou opravdové světlo a 
pravou moudrost. 

přisuzováno Josefu Follietovi  
(1903-1972), knězi v Prado  

 

 

BBLLAAHHOOSSLLAAVVEENNSSTTVVÍÍ  

Blahoslavení ti, kteří se umí smát 
sami sobě,  
neboť oni se nepřestanou nikdy bavit. 

Blahoslavení ti, kteří dokážou ro-
zeznat horu od krtince, 
neboť oni budou ušetřeni soužení. 

Blahoslavení ti, kteří umí odpočívat a 
spát, aniž by pro to hledali omluvu, 
neboť oni budou ctěni svým okolím. 

Blahoslavení ti, kteří umí mlčet a 
poslouchat,  
neboť oni se naučí novým věcem. 

Blahoslavení ti, kteří jsou dost moudří, 
aby sami sebe nebrali příliš vážně, 
neboť budou ceněni svým okolím. 

Blaze vám, kdo se umíte vážně dívat 
na malé věci a klidně na věci vážné, 
neboť vy dojdete v životě daleko. 
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… S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP…                                    
Můj Pane, 
myslím, že na mne můžeš být pyšný.  
Zatím jsem dnes nezhřešil, nezaklel, neublížil živému tvoru, neměl nemravnou 
myšlenku ani touhu. Jsem ti za to velice vděčný.  
Ale za pár minut musím vstávat, a pak asi budu opravdu dost potřebovat Tvou 
pomoc!    

mailto:putala.jirka@gmail.com
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