
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBČČAASSNNÍÍKK  
      FFAARRNNOOSSTTÍÍ    
            KKYYSSEELLOOVVIICCEE  

CCHHRROOPPYYNNĚĚ    

                  BBŘŘEESSTT  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AALLEELLUUJJAA!!  
JJEEŽŽÍÍŠŠ  KKRRIISSTTUUSS    
VVSSTTAALL  ZZ  MMRRTTVVÝÝCCHH!!  
ŽŽIIJJEE  VVEE  SSVVÉÉ  CCÍÍRRKKVVII!!  
  

 

SSRRDDEEČČNNĚĚ  ZZDDRRAAVVÍÍMM,,  DDRRAAZZÍÍ!!    
  

Další číslo Farníčku Vás zve na své 
stránky a doufám, že Vám pomůže, 
opět se více ponořit do atmosféry 
největších křesťanských svátků.  
Přichází dny, kdy můžeme na kříž 
přibít všechnu naši bolest, strachy, 
selhání, veškerou tíhu vin. Přichází 
dny, kdy smíme vzkřísit radost, pokoj, 
odhodlání k dobrému, vztahy, hezké 
myšlenky i sny… opět přichází Láska. 
Ano vím, Bůh a jeho láska jsou stále 
přítomní, ale lidé obecně mají tendenci  
 

VVEELLIIKKOONNOOCCEE  22001166 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

    FARNÍČEK                                                                                                           -2-                                                                                                  VELIKONOCE 2016 

 

 

 

 

 

si nevšímat krásných věcí, co je 
obklopují a považovat je někdy až 
za samozřejmé, a tak Král králů opět 
přichází do dějin i našich životů 
v celém svém lesku a s nadějí, 
s nadějí pro nový život, a to ten 
věčný i pozemský.  
Neb vždy je co spravovat, kouzlo 
lidské nedokonalosti vězí v možnosti 
růst, zlepšovat se, i v kráse pozo-
rování druhých i zbytku stvoření, jak 
v sobě nechávají vykvést to lepší.  
A tak Vás něžně vyzývám, dopřejte 
si chvíli klidu, zastavte se pod 
křížem a s obdivem i nadějí po-
zvedněte pohled k lásce, která ne-
zná hranic, prochází historií, pro-
chází smrtí, jen aby dala šanci 
milovat a prostě být. 
Krásný den, krásné jaro, krásné 
Velikonoce, přeji všem  

Vaše Karolína Olšanská 

NNOOVVÉÉNNAA  KK  BBOOŽŽÍÍMMUU  
MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVÍÍ  
V řadě zjevení pověřil Pán Ježíš sv. 
Faustynu Kowalskou (+1938 v Kra-
kově), aby vybízela lidstvo k hluboké 
a neochvějné důvěře v Boží milo-
srdenství. Novéna k Božímu milo-
srdenství, kterou ji Ježíš přikázal na- 
psat  a   konat   před  svátkem  Milo- 
 

 

srdenství, začíná na Velký pátek a 
končí v sobotu před 2. nedělí veli-
konoční. Tato neděle je svátek Bo-
žího milosrdenství. Novéna uvedená 
v deníčku sv. Faustyny byla poprvé 
vytištěna v Krakově v roce 1937, rok 
před smrtí světice. 
Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „Tou-
žím, abys během těchto devíti dní 
přiváděla duše k prameni mého milo-
srdenství, aby načerpaly síly a osvě-
žení i všechnu milost, kterou potřebují 
v těžkostech života, a zvláště v hodi-
ně smrti. Každého dne přivedeš do 
mého Srdce jinou skupinu duší a po-
noříš je do toho moře mého milo-
srdenství. A já všechny tyto duše 
uvedu do domu mého Otce. Budeš to 
dělat v tomto i v budoucím životě. A 
žádné duši, kterou uvedeš do zdroje 
mého milosrdenství, nic neodmítnu. 
Každého dne budeš prosit mého Otce 
o milosti pro tyto duše pro mé 
bolestné utrpení.“ 
Novéna spočívá v prosté modlitbě 
korunky k Božímu milosrdenství. 
V Deníčku sestry Faustyny je však 
zaznamenána ještě rozšířenější no-
véna, kterou jí Pán Ježíš nadiktoval 
pro ni samotnou. Uvádíme ji v příloze 
pro ty, kteří se chtějí pomodlit novénu 
v této rozšířené verzi.     (viz příloha) 

www.vojtechkodet.cz 

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/korunka-k-bozimu-milosrdenstvi.html
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PPŘŘÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTT  KKEE  SSVV..  SSMMÍÍŘŘEENNÍÍ    

  

Pátek 18. března 
 

Květná neděle 20. března   
 

Chropyně 
 

- 
14:00 – 15:30 

P. Putala a P. Eliáš 
 

Břest 
16:00 – 17:00 

P. Ryšavý 
14:00 – 15:30 

P. Klimeš, P. Ševčík, P. Němeček 
 

Kyselovice 
 

- 
16:00 – 16:30 

P. Eliáš 
 

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    

 Zelený 
čtvrtek  
24. 3. 

Velký 
pátek  
25. 3. 

Bílá  
sobota  
26. 3. 

Boží  
Hod  

27. 3. 

Velikonoční 
pondělí  
28. 3. 

 

Chropyně 
 

18:00 
 

18:00 
 

19:00 
 

7:30 
 

9:00  
 

Břest 
 

17:00  
 

17:00  
 

19:00  
 

9:00 
 

7:30 
 

Kyselovice 
 

18:30  
 

18:30  
 

21:00 
 

10:30  
 

10:30  
 

BBOOŽŽÍÍ  HHRROOBB                          bude otevřen na Bílou sobotu k soukromé modlitbě  
Chropyně10:00 - 16:00, Břest 10:00 – 16:00, Kyselovice 12:00 – 15:00 

 

Na  BBOOŽŽÍÍ  HHOODD VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ bude v našich kostelích tradiční žehnání pokrmů.  
 

Na VVEELLKKÝÝ  PPÁÁTTEEKK           začíná novéna k Božímu milosrdenství, v Chropyni se     
                                 modlíme denně v 15 hod. v kostele.  

 
 

„Jsme posly Kristovými, Bůh vám 
domlouvá našimi ústy; na místě 

Kristově vás prosíme:  
smiřte se s Bohem. S tím, který byl 
bez hříchu, jednal kvůli nám jako  
s největším hříšníkem, abychom  

v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“  
(2 Kor 5,20) 
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Když znovu probereme poslední 
Ježíšovy chvíle na kříži, ony 
okamžiky jeho nezměrné silné 
bolesti, můžeme nalézt při našem 
vlastním utrpení velkou posilu a 
můžeme se pokusit nějak s ním 
pracovat. 
„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co 
činí.“ (Lukáš 23,34) 
Tak tohle řekl Kristus, když mu 
zatloukaly hřeby do rukou a nohou. 
Tento výrok se mi vryl do srdce. Pán 
neřekl: „Odpouštím jim.“ Proč? Pro-
tože Kristus žil jako člověk! Jeho 
katani ho bili a mučili odpornými 
nástroji, které mu rozdrásaly tělo. Už 
nedokázal povědět: „Odpouštím 
jim.“ Poprosil však svého Otce, aby 
to učinil za něj. A našel pro ně 
omluvu:  „Nevědí, co činí.“ To je dar 
smíření! 
„Pravím ti, dnes budeš se mnou 
v ráji.“ (Lukáš 23,43) 
Kolik lidí tvrdí, že tento výrok je 
neuvěřitelný a nepravděpodobný! 
Kristus se obrací na zločince, který 
je ukřižován vedle něj. Na lotra, 
jednoho z tehdejší lůzy, chcete-li. 
Ten ho jednoduše požádá o od-
puštění a jde do ráje. 
To je shrnutí podstaty křesťanství!  
 
 

Pán nás  očekává 
každý  den, až do 
poslední vteřiny, a pokud se budeme 
upřímně kát, dostane se nám od-
puštění. Je to velký zázrak Božího mi-
losrdenství. Je to tajemství posledního 
pohledu, který spasí. Smysl spočívá 
v tom, že nikdo není nenapravitelný, 
nikdo není ztracený. Tento druhý 
výrok představuje dar milosrdenství! 
„Ženo, hle, tvůj syn. Jane, hle, tvá 
matka.“ (…Jan 19,26 a 27)  
Třetí Kristův výrok znamená darování 
Marie světu. Marie je matkou církve. 
Dává život, vychovává, utěšuje. Není 
rovna Bohu, ale je nejdokonalejším 
stvořením. Muslimové o ní v Koránu 
říkají, že je největší ženou na světě. 
Je zastoupena v mnoha svatyních! 
Zjevila se velkému množství lidí. Je 
pro církev darem mateřství! 
„Bože můj, proč jsi mě opustil?“ 
(Matouš 27,46) 
V závěru pět a půl hodiny trvající 
agonie si řekl, že tentokrát je vše 
ztraceno, že ho jeho otec opustil. 
Právě v této situaci můžeme vnímat 
výjimečnou Kristovu lidskost. Je 
člověk a trpí s každým člověkem. Ti, 
kteří jsou v nemocnici, trpí vážnými 
chorobami a myslí si, že nejspíš  zem- 
 

 

SSEEDDMM  PPOOSSLLEEDDNNÍÍCCHH  KKRRIISSTTOOVVÝÝCCHH  VVÝÝRROOKKŮŮ  
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řou, se často cítí podobně opuštěni. 
Kolikrát si v zoufalých situacích tito 
lidé řekli: „Spousta lidí na mě myslí 
a Bůh taky, cítím to.“ Tento čtvrtý 
výrok skrývá dar soucitu! 
„Žízním!“ (Jan 19,28) 
Ukřižovaný na kříži trpí a má 
strašnou žízeň. Žízeň je jedním 
z nejhorších utrpení. Tím zdánlivě 
bezvýznamným slovem nám Kristus 
ukazuje svou touhu po Bohu. Bůh 
po nás žízní. Žízníme i my po něm? 
Každým gestem lásky, které ně-
komu věnujeme, jako bychom dávali 
Bohu napít. Bůh je v nás a velmi po 
nás žízní. Svatý Augustin říkal: „Byl 
jsem v Tobě a Ty, Tys byl venku.“ 
Hledáme Boha všude venku, přitom 
je v nás. Pokud věnujeme ve svém 
životě nějaký čas mlčení, určitě 
najdeme Boha, protože on je v nás. 
Tento pátý výrok je darem touhy po 
Bohu! 
„Dokonáno jest.“ (Jan 19,30) 
Každý bude moci v okamžiku své 
smrti říci: „Dokonáno jest.“ Ať už se 
jedná o dar života takzvaně „vy-
dařeného“, nebo života, který se zdá 
„promarněný“ (člověk nikdy nemůže 
vědět, jestli se život vyvedl, nebo ne, 
to ví jen Bůh), dar života, jenž byl 
velmi nepokojný, když člověk hledal 
Boha,  a  nenacházel,  života chao-  

tického…., vše je dokonáno. Kolem 
umírajícího Krista se shromáždily ženy 
spolu s jeho matkou. Muži všichni 
zmizeli, kromě Jana. Pro křesťana, 
pro věřícího, by se smrt a život měly 
setkávat v jednom slově. Měly by se 
dát označit slovem „nádhera“, 
navrhuje Christian Bobin. (francouzský 
spisovatel, nar. 1951) 
„Otče, do tvých rukou odevzdávám 
svého ducha“ (Lukáš 23,46) 
Všechno mu předložit: naše úspěchy i 
neúspěchy. Utrpení i radost… Ať 
kypíme zdravím, nebo jsme nemocní, 
utrápení či naplnění nenávistí, záští 
nebo žárlivostí, předložme mu 
všechno. Poslední Kristova slova se 
podivuhodně podobají posledním 
slovům Jana Pavla II., která pronesl 
ve svém pokoji ve Vatikánu několik 
dní před smrtí. Byl se dvěma dětmi. 
Z okna vypustil dvě holubice. Chtěl 
promluvit, ale z jeho rtů se vydral jen 
výkřik. Výkřik bolesti, opuštěnosti. 
Slova už nebyla. Avšak bolestný 
Kristův výkřik se na Velikonoce stane 
provoláním triumfu. Sedmý Kristův 
výrok se týká daru odevzdanosti! Ten 
je nejdůležitější ze všech, protože nás, 
naplněné nekonečnou důvěrou, vrací 
do Božích rukou! 

Guy Gilbert,  
Tváří v tvář utrpení     
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Turínské plátno (tzv. Sindone di 
Torino) – pohřební rubáš, do kterého 
byl po smrti zabalen Ježíš Kristus, je 
nejsvětější křesťanskou relikvií. 
Jedná se o jedinou věrnou kopii 
Turínského plátna na světě, která je 
zhotovena přesně podle originálu a 
utkána stejnou metodou jako 
původní pohřební rubáš. Výstava 
dále zahrnuje relikvie související 
s ukřižováním: LONGRINOVO KO-
PÍ, ŘÍMSKÉ FLAGRUM, ROUŠKU 
Z OVIEDA, KŘÍŽ a HŘEBY. 
Expozice je obohacena množstvím 
obrazové dokumentace, kde jsou 
 
 
 

Kdysi mě zaujal tento vtip o Židech: 
U zdi nářku v Jeruzalémě stojí rabín 
a modlí se: „Hospodin náš Bůh je 
veliký a silný. Mocnou rukou vyvedl 
naše praotce z egyptského otroctví 
vodami Rákosového moře, které se 
před nimi rozestoupily.“ 
Vedle něj stojí nějaký turista, který 
se považuje za moderního člověka a 
povídá: „Ale pane rabín, to přece 
nebyl žádný zázrak. To je už dnes 
vědecky prokázáno. V tom místě, 
kudy přecházeli, je mělčina a i 
normálně je  tam  vody  jen sotva po  
 
 

 
 
 

historické 
ikonografické 
kresby a  
vědecké a archeologické fotografie, 
doplněné texty a vysvětlivkami. Tato 
ucelená a ojedinělá výstava ukazuje 
jednu z nejznámějších historických 
událostí v dějinách lidstva, která 
několik tisíciletí a napříč civilizacemi 
vyvolává emoce, pokládá otázky a 
hledá odpovědi na samou podstatu 
lidské existence. 
Výstava  potrvá  po  celou sezónu tj.  
do 31. října 2016. Více na: 
http://www.zamek-kromeriz.cz 

 
 

kolena…“ „A jste si tím jistý?“ ptá se 
rabín. „Stoprocentně! Jak říkám, je to 
vědecky prokázáno…“ Rabín se na 
chvíli zamyslí a pak pokračuje 
v modlitbě: „Hospodin je nesmírně 
veliký a silný. Je ještě mocnější, než 
jsme mysleli – ve vodě sotva po 
kolena utopil celé faraonovo vojsko, 
když pronásledovalo naše praotce 
Rákosovým mořem…“ 
Na tento vtip si vzpomenu vždy, když 
čtu články o pravosti či nepravosti tzv. 
Turínského plátna…  

otec Pavel,  FATYM Přímětice-Bítov 

 
 

VVÝÝSSTTAAVVAA  KKOOPPIIEE  TTUURRÍÍNNSSKKÉÉHHOO  PPLLÁÁTTNNAA  NNAA  

AARRCCIIBBIISSKKUUPPSSKKÉÉMM  ZZÁÁMMKKUU  VV  KKRROOMMĚĚŘŘÍÍŽŽII  
 

 

ZZÁÁZZRRAAKK  NNEEBBOO  JJEEŠŠTTĚĚ  VVĚĚTTŠŠÍÍ  ZZÁÁZZRRAAKK??                                
   

http://www.zamek-kromeriz.cz/
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V naší rodině je Svatý Blažej uctíván 
již řadu let. Zvláštní úctu k tomuto 
světci zavedla moje babička, když 
její dvě dcery vážně onemocněly 
v útlém věku záškrtem. Bylo to za 
druhé světové války a tehdy hodně 
dětí na tuto nemoc umíralo. Moje 
babička byla velmi zbožná žena. 
Modlila se ke Svatému Blažeji a 
nechala odsloužit i mši svatou. Obě 
děti přežily a od té doby každoročně 
z vděčnosti babička, a po její smrti 
maminka, vždy nechala odsloužit 
mši svatou ke cti Svatého Blažeje. 
Tak jako každý rok i letos se mi 
dostalo milosti Svatoblažejského 
požehnání. V tomto roce jsem 
přistoupila 2krát. Nejprve v před-
večer svátku a podruhé 3. února 
v Kroměříži, kde Otec Lev uděloval 
požehnání po starobylém zvyku 
s hořícími svícemi. Když jsem 
přistupovala ke knězi, řekla jsem si, 
že musím opravdu věřit. Navíc mě 
bolelo v krku, tak mě napadlo, že mi 
Svatý Blažej může pomoci. V krku 
mě skutečně přestalo bolet, ale to se 
mi již stalo v minulosti po Svato- 
blažejském požehnání vícekrát.  
Uplynulo devět dní, a protože 
v pátek  dodržujeme  půst  od masa, 
 

 

tak jsme měli na oběd filety z kapra. 
Žádnou kost jsem nenašla. Myslela 
jsem si, že tam tedy kosti nejsou, 
takže jsem při večeři nedávala pozor a 
náhle jsem ucítila zapíchnutou kost 
pod levou mandlí. Každé polknutí 
znamenalo silně bolestivé píchání 
v krku. Kost vytáhnout nešla. Nezbý-
valo než jet na krční ambulanci a 
nechat si kost vytáhnout. Při oblékání 
jsem si vzpomněla na Svatého Blažeje 
a poprosila jsem ho o pomoc. 
Celá situace trvala cca 20 minut. Když 
jsem se doma loučila, najednou jsem 
zakašlala a měla jsem kost v ústech. 
Byla dlouhá asi 2 cm a široká 1,5 mm. 
Pak jsem opakovaně polykala, ale 
bolestivé píchání v krku bylo pryč. 
Nedovedu si tuto příhodu jinak 
vysvětlit než pomocí Svatého Blažeje.  
Moc mu děkuji za pomoc a přeji si, aby 
úcta ke Svatému Blažeji byla v naší 
rodině zachována i po další generace. 

     JP 
 

SSVVAATTOOBBLLAAŽŽEEJJSSKKÉÉ  PPOOŽŽEEHHNNÁÁNNÍÍ  
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Po tak krásných slovech je výběr 
světce do této téměř pravidelné 
rubriky jasně dán.  
  

SSVVAATTÝÝ  BBLLAAŽŽEEJJ  

Svatý Blažej byl biskupem ve městě 
Sebasta, které leží na území 
dnešního Turecka, a zemřel mu-
čednickou smrtí ve čtvrtém století 
našeho letopočtu. O samotném ži-
votě svatého Blažeje víme bohužel 
málo. Jisté je, že byl nadaný 
schopností léčit, díky které se těšil 
popularity u prostého lidu. 
Svatý Blažej nežil na místě, kde by 
křesťany vítali s otevřenou náručí, 
ba právě naopak. Kvůli své 
křesťanské víře byl nucen opustit 
město Sebasta a skrývat se několik 
let v horách. Byl však nakonec 
přece jen kvůli nešťastnému sledu 
okolností objeven, násilím dopraven 
zpět do města a nucen klanět se 
římským bohům. Blažej toto nechtěl 
dopustit a stál si pevně za svou 
vírou, proto byl odsouzen k pomalé 
smrti. Spolu s ním bylo zavražděno 
i mnoho sebastkých křesťanů. 
 
 

 

 

Třetí únor je dnem jeho liturgické 
památky. Právě v tento den se v ko-
stelech udílí tzv. svatoblažejské 
požehnání, aby nás Pán chránil od 
všech nemocí duše i těla. Toto 
požehnání se udílí na památku 
události, která se podle legendy stala 
ve chvíli, kdy byl Blažej veden na 
popraviště. V tomto okamžiku k němu 
totiž jedna matka přivedla svého syna, 
kterému se v krku vzpříčila rybí kost. 
Svatý Blažej chlapci požehnal a tomu 
se kost v krku uvolnila. Na znamení 
bezmocných svázaných Blažejových 
rukou při uzdravení umírajícího 
chlapce se používají jako symbol při 
udílení požehnání dvě zkřížené svíce. 

www.signály.cz 
 

MMEEDDAAIILLOONNEEKK  SSVVĚĚTTCCEE  
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                                   Zdánlivě  
                                   obyčejné 
                                   páteční    
                                   ráno.  

Ležím v posteli s dětmi, přichází 
manžel, aby se s námi rozloučil. 
Jenže záhy pochopím, že nejde jen 
o pusu na rozloučenou. Objímám ho 
a děti se k nám tisknou. V tom začne 
nečekané. Jeho velká bolest se řine 
ven a já jsem si jistá, že bez Ježíše 
tohle nezvládneme. Modlím se a 
odevzdávám sebe i manžela do 
Ježíšova náručí. Zavírám oči své 
duše a prosím Pána, aby cítil mým 
srdcem, myslel mou hlavou, mluvil 
mými ústy. Přesně to se hned stane. 
Provázím manžela a podporuji ho, 
jakoby ho sám Ježíš držel v náručí a 
čekal, až mu dovolí vejít do toho 
trápení. Po chvíli v sobě muž najde 
tu důvěru, kterou potřebuje a pokusí 
se otevřít Pánu. Pán Ježíš přichází a 
přijímá svého bratra. 
Bolest je stále silná přesto sne-
sitelnější než před tím. Náhle muž 
uvidí kříž a na něm ztrápeného Je-
žíše. Pán chce, aby přijal svůj kříž i 
s Ježíšem Kristem. V tu chvíli cítím 
obrovský pokoj a lásku. Mám dojem  

  

jako by Ježíš byl s námi, v nás. 
Manžel přijímá svůj kříž a v tu chvíli 
přichází vzkříšený Ježíš Kristus 
s ranami na rukou i nohou. Ponouká 
muže, aby vložil ruku do Jeho rány na 
boku. Najednou na něj stékají proudy 
vody a krve z Ježíšova boku. Ve 
stejnou chvíli se bolest uzdravuje a 
utrpení se mění ve vzkříšení a radost. 
Místo slz bolesti tečou slzy štěstí. 
Cítíme obrovské požehnání. Vzkříšený 
Kristus přišel a obmyl každou ne-
mocnou část svou blahodárnou krví a 
přeměnil ji v požehnanou. V tu chvíli 
se čas jakoby zastaví a všichni víme 
naprosto přesně, že jsme tam, kde 
máme podle Boží vůle být.  
Den předtím jsem měla velké nutkání 
pomodlit se Litanie k Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu. Když jsme dokončili 
modlitbu, přišla muži SMS, kde ho 
jedna řádová sestra žádala, jestli by 
nesl obětní dary na smír Nejsvě-
tějšímu Srdci Ježíšovu. Navíc v den, 
kdy muže Ježíš Kristus obmyl svou 
svatou krví, byl první pátek v měsíci, 
takže svátek Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova. Zajímavé „náhody“. 
Pán Ježíš Kristus čeká i na Vás, aby 
se mohl oslavit ve Vaší bolesti. Vždyť 
za každým utrpením následuje 
vzkříšení, což brzy oslavíme ve 
Velikonočním tajemství.                  EB 

 

NNEEJJSSVVĚĚTTĚĚJJŠŠÍÍ  SSRRDDCCEE  JJEEŽŽÍÍŠŠOOVVOO  
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DDĚĚKKAANNÁÁTTNNÍÍ  SSEETTKKÁÁNNÍÍ  MMLLÁÁDDEEŽŽEE 
v sobotu 19. března 2016 v Kromě-
říži na Arcibiskupském gymnáziu. 
Předprogram začíná už v pátek. 
Více: www.mladezkromeriz.signaly.cz 
 
Hnutí pro život zve všechny rodiny 
na NNÁÁRROODDNNÍÍ  PPOOCCHHOODD  PPRROO  
ŽŽIIVVOOTT, uskuteční se v sobotu 
2. dubna 2016 v Praze. Zahájení 
mší svatou v 10:00 v katedrále, 
oběd zdarma pro registrované ro-
diny zajištěn. Přihlášení a více info 
na:  www.pochodprozivot.cz 
 
SSVVÁÁTTEEKK  BBOOŽŽÍÍHHOO  MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVÍÍ 
Neděle 3. dubna 2016. Hymnus 
k Roku milosrdenství byl vložen 
v minulém Farníčku. Vložte jej do 
svých kancionálů.   
  
ŽŽEEHHNNÁÁNNÍÍ  PPOOLLÍÍ  VV  BBŘŘEESSTTĚĚ    
Neděle 24. dubna 2016 
 
KŘTINSKÁ POUŤ farnosti  Břest,  
pátek 6. až neděle 8. května 2016. 

PPĚĚŠŠÍÍ  PPOOUUŤŤ  NNAA  HHOOSSTTÝÝNN farnosti 
Chropyně, sobota 14. května 2016. 
 
 

  

PPLLÁÁNNUUJJEEMMEE,,  ČČEEKKÁÁ  NNÁÁSS……  
  

VVÍÍKKEENNDD  PPRROO  DDĚĚTTII  NNAA  FFAAŘŘEE  
v Břestě, 17. až 19. června 2016, 

podrobnosti upřesníme.  
  

NNÁÁRROODDNNÍÍ  PPOOUUŤŤ  VVEE  SSVVAATTÉÉMM  RROOCCEE  
MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVÍÍ do KRAKOVA – 
Sanktuárium Božího Milosrdenství 
bude v sobotu 28. května 2016. 
V Krakově bude program od 9 do 16 
hod. včetně mše sv. s našimi biskupy. 
Pouť zajišťují cestovní kanceláře, lze 
cestovat i vlastními autobusy, nebo 
auty. Nabízím společnou pouť s far-
ností Troubky. Předběžná cena 750 
Kč, odjezd v cca 4:30. Přihlásit se 
můžete u P. Jiřího. 
 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  ZZEE  SSVVÁÁTTKKUU  BBOOŽŽÍÍHHOO  
TTĚĚLLAA              Neděle 29. května 2016 
 

NNOOCC  KKOOSSTTEELLŮŮ        Pátek 10. června  
 

VVÝÝSSLLEEDDKKYY  TTŘŘÍÍKKRRÁÁLLOOVVÉÉ  SSBBÍÍRRKKYY   
v našich farnostech 22001166 (rok 2015):  
Chropyně       70.168 Kč  (61.495 Kč) 
Plešovec           4.872 Kč (4.614 Kč) 
          Celkem 75.040 Kč  
Zářící              15.237 Kč (16.051 Kč) 
Břest               34.984 Kč (32 599 Kč) 
Kyselovice      10.533 Kč (10.991 Kč)  
Žalkovice        22.101 Kč (21.329 Kč)  
Celkem za všechny obce: 157.895 Kč   
                                         (147 079 Kč)  

Všem dárcům ať Pán odplatí.  
 

http://www.mladezkromeriz.signaly.cz/
http://www.pochodprozivot.cz/
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„Jako biskup v Buenos Aires jsem 
byl šťastný. A jako papež? Také. 
Když Tě Pán někam postaví a ty 
přijmeš to, co po Tobě žádá, jsi 
šťastný.“  
Papež František, Rozhovor v leta-
dle při zpáteční cestě z Ria 31. čer-
vence 2013 

 
 
… „Jednou jsem se dozvěděl o 
jednom knězi, byl to dobrý farář,“ 
vyprávěl Bergoglio, „a ten byl 
zvolen biskupem. Velice ho to tížilo, 
necítil se toho být hoden a ocitl se 
v duchovní krizi… šel tedy za svým 
zpovědníkem. Ten ho vyslechl a 
řekl mu: Neboj se! Jestli zvolili 
papežem Petra, takového, jaký byl, 
pak ty neztrácej naději! Pán už je 
takový.  
  
 

 

 

Nechává nás dozrávat skrze setkání 
s ním, díky uvědomění si našich 
slabostí a hříchů, pokud je uznáme…“ 
Jsou to slova, která dávají útěchu 
nejen těm, kdo se mají stát biskupy, a 
přitom se cítí nehodnými a zvažují, že 
se tohoto úkolu zřeknou (i z toho 
důvodu, že lidé takové poslání často 
zaměňují s kariérismem). Tato slova 
navíc připomínají zradu apoštola 
Petra, toho, kterému Ježíš řekl: „Ty jsi 
Petr - Skála - a na této skále zbuduji 
svou církev“ … Slova určená tomu, 
kdo ho třikrát zapřel. 
 
K výročí zvolení papeže Františka 
(13. března 2013)  

Kvítky papeže Františka 
Andrea Tornielli 

 

FFAARRÁÁŘŘ,,  KKTTEERRÝÝ  SSEE  NNEECCHHTTĚĚLL  SSTTÁÁTT  BBIISSKKUUPPEEMM  
  

  

OOTTÁÁZZKKAA  PPRROO  PPAAMMĚĚTTNNÍÍKKYY??!!  

V červnu nás v našich farnostech 
čeká také jedno výročí, dokonce 

kulaté. 

Bude to rovných 10 let, co k nám 
přišel z Postřelmova. 

Uhodnete kdo?  
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