
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBČČAASSNNÍÍKK  
      FFAARRNNOOSSTTÍÍ    
            KKYYSSEELLOOVVIICCEE  

CCHHRROOPPYYNNĚĚ    

                  BBŘŘEESSTT  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCHHOOĎĎ,,  KKDDYYKKOOLLIIVV  JJEENN  MMŮŮŽŽEEŠŠ..    
DDÍÍVVEEJJ  SSEE,,  PPOOSSLLOOUUCCHHEEJJ,,  
CCHHUUTTNNEEJJ,,  ČČIICCHHEEJJ,,  HHMMAATTEEJJ,,    
ŽŽAASSNNII  AA  PPŘŘIIPPOOMMÍÍNNEEJJ  SSII,,    
ŽŽEE  SSVVĚĚTT  NNEENNÍÍ  TTVVŮŮJJ..    
CCVVIIČČ  SSEE  VV  LLÁÁSSCCEE  KKEE  SSTTVVOOŘŘEENNÍÍ..    
NNEEPPŘŘEESSTTÁÁVVEEJJ  DDĚĚKKOOVVAATT!!  
 

 

 

SSRRDDEEČČNNĚĚ  ZZDDRRAAVVÍÍMM    
              DDRRAAZZÍÍ  FFAARRNNÍÍCCII,,  FFAARRNNIICCEE    
                                                AA  FFAARRNNÍÍČČÁÁTTKKAA,, 
 

přichází čas díků za letošní úrodu. A 
že máme za co děkovat! Stačí se jen 
rozhlédnout.  
Jenže my umíme spíš naříkat a ne-
ustále si na něco stěžovat. Vláhy se 
letos našim polím věru moc nedostalo, 
ale i přesto nám vyprahlá půda doká-
zala dát ze sebe to nejlepší. Kéž 
v sobě najdeme stejnou sílu!  I když 
padáme únavou a starostmi, pořád 
máme dost síly na to, abychom i my 
vydali ze sebe něco dobrého. Ne 
z donucení, ne násilím, ale z dobré 
vůle, pro radost druhých.  

 
 

HHOODDYY  22001188 
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Dokáže někdo vůbec spočítat, kolik 
lidí trpělivě celoročně přispívá do 
úrody našich farností? 
Kolik nádherných květinových vazeb 
za celý rok rozzáří prostory našich 
kostelů? Kolik nikdy nekončících vá-
lek se všudypřítomnými pavouky ve-
dou ruce ochotné po celý rok 
kostelíky udržovat v čistotě a pořád-
ku? Kolik hodin praní, žehlení a škro-
bení se skrývá za běloskvoucími plát-
ny na oltářích? Kolik hodin cvičení je 
třeba k tomu, aby ruce varhaníka 
všem přítomným slavení mše umoc-
nily a ne zkazily (prosím za odpuštění 
všechny ostatní varhaníky, skláním 
se před Vámi, věřte, že pochybuji jen 
a pouze o sobě 😊😊). Přidejte zpívá-
ní, čtení, přípravu všech společných 
farních akcí, výletů, poutí i hodin 
náboženství… a teď řekněte, jestli 
nemáme za co děkovat? 
A abych nezapomněla: to vše koru-
nujme velkým díky za Otce Jiřího!  
                                                       DJ  
 
 

HHOODDYY  VV  CCHHRROOPPYYNNII  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neděle 2. září 2018                     99::0000  
HHOODDOOVVÁÁ  MMŠŠEE  SSVVAATTÁÁ  

spojená s poděkováním za úrodu, 
bohoslužbu slaví P. Karel Hořák, 

zpívá Schola od sv. Marie Magdaleny 

 

neděle 2. září 2018                  14:30 
PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT  SS  NNOOVVOOKKNNĚĚŽŽSSKKÝÝMM  

PPOOŽŽEEHHNNÁÁNNÍÍMM  
P. Ondřeje Poštulky  

 
 

Pátek 31. srpna                         19:00 
BBAARROOKKNNÍÍ  CCEEMMBBAALLOOVVÝÝ  KKOONNCCEERRTT  
BcA. Michaely Bohačíkové, DiS. 

 
 
 
 

 

Na programu: 
                        J. S. Bach, G. Boehm,                

C. F. Fischer, J. Kuhnau,  
J. Duphly, C. B. Balbastre 

 

Vstupné 
dobrovolné. 

 

5500  LLEETT  KKOOMMUUNNIITTYY  SSAANNTT’’EEGGIIDDIIOO 
výstava v kapli P. Marie Lurdské 

kostela sv. Jiljí v Chropyni, 
do 30. září 2018, sobota a státní 

svátek 10:00–12:00 a 13:00–17:00,  
neděle 13:00–17:00, vstup volný. 
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ČČEEKKÁÁ  NNÁÁSS……    
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Neděle 2. září                 Kyselovice 
VVÝÝRROOČČÍÍ  PPOOSSVVĚĚCCEENNÍÍ  KKOOSSTTEELLAA  

SSVV..  AANNDDĚĚLLŮŮ  SSTTRRÁÁŽŽNNÝÝCCHH    
(2. září 1906 biskup K. Wisnar)  

 
Neděle 9. září                  Chropyně 
VVÝÝRROOČČÍÍ  PPOOSSVVĚĚCCEENNÍÍ  KKOOSSTTEELLAA  

SSVV..  JJIILLJJÍÍ    
(9. září 1780 arcibiskup Antonín 

Theodor Colloredo Waldsee) 
 
Pátek 14. září                         Břest 
MMŠŠEE  SSVV..  VVEE  HHŘŘBBIITTOOVVNNÍÍ  KKAAPPLLII  

PP..  MMAARRIIEE  BBOOLLEESSTTNNÉÉ  
 
Neděle 16. září                       Břest 

PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ  ZZAA  ÚÚRROODDUU 
odpoledne ve 14:30 

PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT  
s novokněžským požehnáním 

P. Jana Svozílka a  
PPOOSSEEZZEENNÍÍ  

na farské zahradě  
 
Pátek 28. září                          Břest 

PPĚĚŠŠÍÍ  PPOOUUŤŤ  NNAA  SSVV..  HHOOSSTTÝÝNN  

 

Neděle 30. září                 Kyselovice 
HHOODDYY  

UU  SSVV..  AANNDDĚĚLLŮŮ  SSTTRRÁÁŽŽNNÝÝCCHH  

 

Neděle 7. října                    Chropyně 
RRŮŮŽŽEENNCCOOVVÁÁ  PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT  

 
 Neděle 7. října                           Břest 

RRŮŮŽŽEENNCCOOVVÝÝ  PPRRŮŮVVOODD  
k P. Marii Lurdské 

 
Neděle 21. října                         Břest 

BBIIŘŘMMOOVVÁÁNNÍÍ  
 

Sobota 27. října                Kyselovice 
MMŠŠEE  SSVV..  ZZAA  PPAADDLLÉÉ  

VV  II..  SSVVĚĚTTOOVVÉÉ  VVÁÁLLCCEE  

Neděle 28. října                  Chropyně 
MMŠŠEE  SSVV..  UU  PPŘŘÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTTII  

110000..  VVÝÝRROOČČÍÍ  VVZZNNIIKKUU  
SSAAMMOOSSTTAATTNNÉÉHHOO  

ČČEESSKKOOSSLLOOVVEENNSSKKAA  

 

Neděle 28. října 
               začíná  
                              „„ZZIIMMNNÍÍ““  ČČAASS    
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ČČEEKKÁÁ  NNÁÁSS……  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  MMŠŠEE  NNAA  VVÝÝLLEETTĚĚ  

VV  DDOOLLNNÍÍ  MMOORRAAVVĚĚ  

 
 

Šli jsme na krátké dovolené na mši 
svatou jako každou jinou neděli, ale 
čekal mě zde velice silný zážitek, o 
který bych se ráda podělila.  
Mše svaté jsou ve farnosti každou 
první a třetí neděli v měsíci. To bylo 
prvním otazníkem, který se mi v hlavě 
ozval, ale nevěnovala jsem mu 
žádnou pozornost. Na mši svatou 
jsme přiběhli na poslední chvíli a když 
jsme přišli před kostel, myslela jsem, 
že jsme se špatně podívali na 
internet, protože v kostele ticho, 
brána zavřená.  
Zvědavost mě však nutila alespoň 
sáhnout za kliku, zda opravdu mše 
svatá není. 
Jaký byl můj údiv, když jsme vstoupili 
do kostela a tam mše svatá opravdu 
byla, ale přítomných bylo jen pět 
manželských párů včetně nás, jedna 
paní a kněz. 
 

Čtvrtek 1. listopadu 
SSLLAAVVNNOOSSTT  VVŠŠEECCHH  SSVVAATTÝÝCCHH  

 

Pátek 2. listopadu 
PPAAMMÁÁTTKKAA  

VVŠŠEECCHH  VVĚĚRRNNÝÝCCHH  ZZEEMMŘŘEELLÝÝCCHH  
 

Sobota 3. listopadu         Kyselovice 
PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT  NNAA  HHŘŘBBIITTOOVVĚĚ  

 
Neděle 4. listopadu                 Břest 

PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT  NNAA  HHŘŘBBIITTOOVVĚĚ  

 

Neděle 4. listopadu          Chropyně 
PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT  NNAA  HHŘŘBBIITTOOVVĚĚ  

 
Neděle 25. listopadu 

SSLLAAVVNNOOSSTT  
JJEEŽŽÍÍŠŠEE  KKRRIISSTTAA  KKRRÁÁLLEE  
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V ten moment mě napadlo, že si vů-
bec ani neuvědomujeme, jak se má-
me dobře, že každý z nás se musí 
podílet svým dílem a podle svých 
možností.  

 
V průběhu mše svaté to bylo samé 
příjemné překvapení, nad kterými 
jsem se musela až pousmát. Něco mi 
vehnalo i slzu do oka. Z takového 
malého společenství sršela pohoda a 
sounáležitost. Tak například: 

U přímluv pan farář vzpomněl paní 
xy: „ona je totiž po operaci krčku, tak 
na ni také vzpomeňme.“ 
U pozdravení pokoje si všichni 
v kostele vzájemně podali ruce a 
pozdravili se pozdravením pokoje. 
U ohlášek se pan farář ptal, zda by 
mohl udělat mši svatou v neplá-
novaném termínu, je totiž svátek, ale 
v blízké farnosti je také slavná mše 
svatá. Tak se dělal průzkum, kdo 
doma bude, a kdo ne. Zda mše svatá  
 
 
 

 

bude či nikoli. Účast potvrdily dva páry 
a pan farář s úlevou, povzbuzením a 
úsměvem na tváři poznamenal: „To 
vůbec nevadí, hlavně že tady s námi 
bude Pán Ježíš.“ 
A tak díky všem za naše farní spole-
čenství!  

Jana Hanáková 
 

KKOOLLOOBBĚĚHH  ŽŽIIVVOOTTAA  
Nikdy nepřestanu žasnout nad tím, jak 
nás režisér našich životů vede. Kolik 
zajímavých a nevšedních setkání ne-
bo prožitků nám připravuje. Zažili jste 
už někdy v jeden jediný den křest, 
svatbu i pohřeb? V sobotu 2. června 
byly zdi našeho kostelíka svědkem 
všech těchto tří událostí krátce za 
sebou. 
Nejprve jsme na poslední cestu spo-
lečně vyprovodili dobrou a obětavou 
duši našeho kostelíka, paní Bětku 
Konrádovou.  
Kolik let byla nedílnou součástí chro-
pyňského  kostela,  to snad  nikdo ani 
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nespočítá, vždyť odešla ve věku, kte-
rý se blížil obdivuhodné číslici 100. 
Přesto si nepamatuju, že bych ji kdy 
viděla jinak, než usměvavou, v dobré 
náladě, rozdávající vtipy a svůj neza-
měnitelný a nakažlivý smích! 
Jen chvíli na to byl náš kostel svěd-
kem slibu, kterým si jeden pár potvrdil 
své dlouholeté manželství před Pá-
nem. Posvátný svazek muže a ženy 
dostává v dnešní době nafrak. Proto 
je třeba každého manželství, které 
dokazuje, že jen a pouze svazek 
muže a ženy je tím pravým. Jedině 
muž a žena jsou jedním tělem.  

 
A do třetice se před oltář postavili tři 
noví členové naší farnosti, aby přijali 
svátost křtu. Pravda, peřinkám a 
dětským střevíčkům už odrostli před 
mnoha lety, ale pro tento jeden den 
se stali skutečnými dětmi Božími. 
Odměnou za jejich půldruhého roku 
trvající přípravu jim bylo jejich první 
svaté přijímání.  
 
 

 
Podstoupit obřad křtu v dospělosti 
není vůbec jednoduché. Chtělo to 
hodně odvahy, rozvahy i darů Ducha 
Svatého. Držím Vám všem třem palce 
a přeji Vám, abyste vytrvali.  
Jak jsem řekla v úvodu. Žasnu a nikdy 
žasnout nepřestanu. Jak krásná ukáz-
ka toho, jak byl, je a bude koloběh 
života zachován.  
Važme si každého dne, kdy jsme jeho 
součástí a doufejme, že až z tohoto 
pozemského koloběhu jednou vystou-
píme, že na nás bude někdo vzpo-
mínat tak rád, jako my budeme vzpo-
mínat na naši Bětku. Že svým životem 
můžeme nenápadně a nenásilně uka-
zovat druhým, jak moc se sami ochu-
zují, když nehledají Boha. O ochranné 
ruce, kterou můžeme sami držet nad 
tak ohroženým druhem, jakým je 
manželství, snad ani není třeba  
diskutovat. 
Tak hodně sil. Těším se na další 
stránky scénáře svého života i života 
celé farnosti.                                     DJ 
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Když Ježíš uviděl, jak k němu při-
chází velký zástup, řekl apoštolům: 
 „Kde nakoupíme chleba, aby se ti 
lidé najedli?“  
Jeden z učedníků mu řekl: „Je tu 
jeden chlapec, ten má pět ječných 
chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro 
tolik lidí?“  
Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se li-
dé posadí!“  
Posadili se tedy, mužů bylo asi pět 
tisíc.  
Potom Ježíš vzal chleby, vzdal 
díky a rozdělil je sedícím; stejně i 
ryby, kolik kdo chtěl.  

Jan 6,5.8-11 
 

Důležitá na příběhu „zázračného 
rozmnožení chlebů“ je skutečnost, že 
tento zázrak neučinil Ježíš bez při-
činění lidí. Kdosi z davu – nějaký 
chlapec – nabídl Ježíšovi to málo, co 
měl jen pro sebe. Pět placek a dvě 
ryby. Bylo to neskutečně málo pro 
celý ten dav. 
 
 

Ten chlapec to ale odevzdal Ježíšovi 
do rukou, který z toho pak nasytil 
velký zástup. 
I nám se někdy může zdát, že sami 
toho máme málo („sám mám málo“). 
Můžeme se cítit, že oproti druhým 
máme málo financí, nebo schopností, 
času, šarmu, odvahy, suverenity, vý-
řečnosti, potřebných vlastností…  
Navíc se nám může někdy zdát, že 
vzhledem k obrovskému zlu ve světě 
je naše „málo“ stejně k ničemu, že nic 
nezměníme. 
Opak je ale pravdou. Každý z nás 
může hledat a objevovat to, čím jsme 
od Boha vystrojeni, jaké schopnosti, 
talenty a hřivny jsme dostali do vínku. 
A to pak můžeme nabízet a ode-
vzdávat Ježíšovi do rukou s otázkou, 
jak můžeme být prospěšní a potřební 
v našem nejbližším okolí a prostředí.  

 

A pak už nezbývá, než se s odvahou 
pustit do díla, například: 

 

II  MMYY  MMŮŮŽŽEEMMEE  KKOONNAATT  
NNEEMMOOŽŽNNÉÉ  
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Pustit v autobuse někoho sednout a 
usmát se na něj. 
Věnovat chvíli času svému dítěti / 
partnerovi / rodičům / prarodičům … 
Naslouchat chvíli někomu, kdo to 
zrovna potřebuje. 
Polknout zahořklé, ukřivděné, či 
zraňující slovo. 
Nezapojit se do pomlouvání. 
Pomoci někomu potřebnému drob-
nou pomocí / finančním příspěvkem. 
Plnit si své povinnosti v práci / ve 
škole / doma. 
Zapojit se do nějaké dobrovolnické 
práce. 
Zapojit se do společenské, či politické 
činnosti. 
A tak dále… 
Každý máme jiné vybavení, jiné po-
slání, jiné výzvy. Pokud nic ne-
zkusíme, nezjistíme, co pro nás je a 
co ne.  
A vtip je také v tom, že pokud si třeba 
1 milion lidí řekne: „Já sice nic vel-
kého nezmůžu, ale můžu začít 
s něčím malým“, tak tu najednou má-
me 1 milion „maličkostí“, které přetvá-
řejí společnost a samozřejmě i nás 
samé. 
Ptejme se Boha, odevzdávejme se 
mu do rukou, vyjděme a jednejme… 

www.vira.cz 
 

 
Ostatky svaté Markéty Antiochijské 
putovaly od 14. do 22. července 2018 
z olomoucké Katedrály sv. Václava 
do dolnorakouského Marcheggu. 
Svatá Markéta jakožto patronka 
mnohých skupin žen, dává prostor i 
pro vznik neklasické pouti žen, se 
ženami a pro ženy.  
Hlavní motto pouti: Pouť za 
důstojnost a poslání ženy.   
 

Jako jedna z tisícovky zúčastněných 
žen jsem i se svou dcerou prožila ne-
zapomenutelnou pouť. Síla ženy je 
často pojímána poněkud pokřiveně. 
Na této pouti jsem prožila právě tuto 
sílu žen, která tkví ve spolupráci, 
naslouchání a sdílení.  
 
 

 

PPOOUUŤŤ  MMAATTEEKK  SS  DDCCEERRAAMMII    
  
  
  
  
  
  
  
SS  OOSSTTAATTKKYY    
SSVV..  MMAARRKKÉÉTTYY    
AANNTTIIOOCCHHIIJJSSKKÉÉ  

1177..  ČČEERRVVEENNCCEE  22001188  
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manžele, ať jim každý den připo-
mínáme, jak jsou pro nás nepostra-
datelní, jak je milujeme.  
Poukázala na perlu mezi knihami od 
Jana Pavla II. Teologie těla, a také její 
zkrácenou verzi Teologie těla pro 
začátečníky.  

 

Na závěr celého programu po adoraci 
jsme si každá právě jednu perlu 
(jeden z atributů sv. Markéty) mohli 
vzít a pomodlit se u ostatků sv. 
Markéty.  
Na to, že jsem celou pouť absolvovala 
s ročním Tobiáškem a tříletou Ro-
zárkou, vše proběhlo překvapivě 
hladce a s Božím požehnáním.  
Kéž by se podobná pouť podařila 
uskutečnit i příští rok. 

Eliška Bakajová  
 

 

Po celou cestu mi pomáhala paní 
Oldřiška z Brna. Svědčila o síle 
Modliteb matek. Se všemi účast-
nicemi jsme se pomodlily čtyři 
růžence a mezi tím se parný 
červencový den proměnil ve vlahý a 
deštěm osvěžený den.  
Ze mše svaté mi utkvěla v hlavě je-
diná myšlenka. Je důležité usilovat o 
čistotu srdce - odpouštět, smiřovat 
se, modlit se, a s tím je provázaná 
také čistota těla.  
Přednáška hlavní koordinátorky 
Markéty Klímové byla tak aktuální, a 
tak úderná.  
Mluvila o nutnosti jít proti proudu a 
nepřizpůsobovat se slepě módě, 
společnosti a okolí. Mluvila o kultu 
krásy a mladosti, který je tolik staven 
do popředí spolu se zamilovaností. 
Mluvila o zamilovanosti, která je 
pouze pocitem a trvá půl roku až 
dva roky, pak vyprchá.  
Mluvila o souvislosti s tímto zcest-
ným pojetím lásky jako zamilo-
vanosti, která v dnešní době často 
způsobuje rozpad vztahu, rozvod. 
Mluvila o devalvaci manželství a 
trvalé lásky, která se skládá ze 
smyslnosti, touhy, úcty, komunikace 
a uznání.  
Vyzývala  nás,  ať  uznáváme  své 
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A protože si prý před smrtí přála, aby 
každá žena, která ji bude uctívat, 
porodila zdravé dítě, utíkaly se k ní 
hlavně rodičky. Takže je i jasné, proč 
se u nás i ve světě tolik královských 
dcer jmenovalo Markéta. Královny 
totiž obvykle nemívaly lehké porody 
když rodily následníky trůnů. 

Markéta 

KKDDOO  BBYYLLAA  SSVV..  MMAARRKKÉÉTTAA??  

Sv. Markéta, co „hází každý rok srp 
do žita“, byla dívka ve věku kolem 15 
let, která žila v době císaře Dio-
kleciána (2.-3. století) na hranicích 
dnešního Turecka a Sýrie.  
Díky své chůvě se stala křesťankou 
(pozn.: jak důležitá je role těch, kdo 
vychovávají děti a mládež…).  
Její otec byl pohanský kněz a ona 
navíc odmítla sňatek s místním pa-
novníkem Olibriem. Mohla mít vše, 
na co si vzpomněla. Stačilo jen „ma-
ličko", zřeknout se Krista.  
A to i přes kruté mučení bičováním a 
pálení ohněm neudělala. 
Přes noc se jí rány po mučení vyho-
jily. V žaláři se jí také údajně zjevil 
ďábel v podobě draka, kterého za-
hnala křížem.  
Nejde o to, jak to bylo. Důležité je, že 
s ďáblem se nevyjednává a vítězí se 
nad ním jen Křížem našeho Pána a 
Spasitele Ježíše Krista.  
Nakonec poté, co se ji neúspěšně 
pokusili utopit, byla veřejně sťata.  
Jejím hlavním atributem je tedy meč. 
Dalšími jsou pak drak, kříž, perla, 
palmová ratolest mučednice a 
koruna.  
 
 
 

MMOODDLLIITTBBYY  MMAATTEEKK  
  

Setkání matek a samozřejmě i dětí je 
každý čtvrtek od 17 hodin  

na faře v Chropyni,  
za příznivého počasí na farní 

zahradě.  
Pokud máš chuť přijít mezi nás,  

tak tady je kontakt: 
 Eliška Bakajová - 608 048 458. 
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Olomouc, Vyšší odborná škola 
sociální Caritas, Univerzita Palackého 
a touha pomáhat lidem, kteří to v ži-
votě neměli a nemají jednoduché… 
Tak přesně to nás spojilo. Jsme dvě 
studentky – Alex a Markéta – a 
v únoru 2018 jsme se vydaly přes 
půlku světa na povinnou tříměsíční 
praxi. Přes půlku světa, přesněji 
řečeno na Srí Lanku. „Srí Lanka? A 
kde se vlastně nachází? A co bude 
náplní vaší práce? A nebojíte se?“, to 
byly asi nejčastější otázky, které jsme 
před odjezdem slýchávaly 😊😊.  
Srí Lanka je ostrovní stát, který se 
nachází v Indickém oceánu, a který je 
svou rozlohou srovnatelný s Českou 
republikou. Oproti České republice 
má ale více než dvakrát tolik oby-
vatel. Náplní naší praxe byla práce 
s komunitami, které byly zasaženy 
občanskou válkou, která trvala dlou-
hých 26 let a skončila teprve ne-
dávno, v roce 2009.  
Někteří lidé byli nuceni opustit své 
domovy, do kterých už se nikdy 
nemohli vrátit. Většina z nich ztratila 
své blízké a vzpomínky na válku si 
ponesou celý život. I přesto ale mají 
sílu a chuť  svůj život  zlepšovat a cí- 

 
lem naší praxe bylo jim v tom pomoci. 
Proto jsme se rozhodly začít vlastní 
projekt, který jsme nazvaly prostě: 
„Jak málo stačí“.  
Cílem našeho projektu bylo zajistit 
finance, které by lidem zasaženým 
válkou alespoň trochu pomohly 
zlepšit jejich životní situaci. Před 
naším odjezdem se v břestském 
kostele uskutečnila sbírka, ve které 
se díky příspěvkům od farníků 
vybralo neuvěřitelných 21.000 Kč. 
Další 3.000 Kč a propagační před-
měty – jako například propisky, tužky 
či nálepky – darovala obec Břest. A 
dalších bezmála 16.000 Kč přispěli 
lidé pomocí internetu. Tato částka pro 
nás představovala velké překvapení, 
a také velký pocit zodpovědnosti. 
Daly jsme se tedy do práce. A na co 
jsme finance vlastně využily?  

 

JJAAKK  JJSSMMEE  SSEE  VVYYDDAALLYY  NNAA  PPRRAAXXII  PPŘŘEESS  PPŮŮLLKKUU  SSVVĚĚTTAA  
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nástrojů měly velkou radost a my 
jsme doufaly a stále doufáme, že je 
rozvoj hudebních dovedností posune 
blíž k jejich snu. 

 
Dalších 17 našich spolužáků se vy-
dalo například do Keni, Gruzie, Indie, 
Mexika či Srbska. Všichni jsme se 
v pořádku vrátili v květnu 2018.  
A co nám praxe dala? Naučily jsme 
se vážit si všeho, co máme. Každý 
den jsme se od laskavých srílančanů 
učily, že úsměv, požehnání, či laska-
vé slovo nás nic nestojí a druhým 
může vykouzlit úsměv na tváři. Na-
učily jsme se, že když komunita drží 
při sobě, dokáže mnohem více než 
jednotlivci sami. A v neposlední řadě 
jsme se vrátily s velkou vděčností, že 
jsme měly možnost tohle všechno 
prožít.  
Děkujeme Bohu, že nás na naší cestě 
provázel.  
 
Alex a Markéta 
 

 
 
 

Jako první jsme nakoupily semínka 
podzemnice olejné a kukuřice – cel-
kově jsme poskytly semínka 48 mat-
kám samoživitelkám, které měly 
vlastní půdu. Navázaly jsme spolu-
práci s organizacemi, které od nich 
po úrodě odkoupí plody za férovou 
částku a nestane se tak, že by matky 
úrodu neprodaly na trhu a neměly tak 
finance na zajištění domácnosti.  
Jako další věc jsme se rozhodly za-
platit doučování matematiky na 6 
měsíců pro 25 dětí, které by při 
neúspěšných zkouškách z matemati-
ky nemohly pokračovat ve studiu. Ze 
zmíněných bezmála 40.000 Kč jsme 
zaplatily učitele, který v současné 
době učí děti nejméně 1x týdně po 
vyučování.  
O další doučování se také starala 
dobrovolnická organizace na severu 
Srí Lanky, ve které jsme působily a 
doučovaly děti zejména matematiku a 
anglický jazyk. Této organizaci jsme 
darovaly finance na nákup pomůcek, 
které byly nezbytné pro chod orga-
nizace – například pomůcky k doučo-
vání, křídy apod.  
Poslední položkou našeho projektu 
byl nákup hudebních nástrojů pro 
dívky ze sirotčince. Dívky byly hu-
debně nadané a některé z nich se 
toužily  stát  učitelkami.  Z hudebních 
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MMAALLÝÝ  PPOOUUTTNNÍÍ  ZZÁÁJJEEZZDD  DDOO  

KKRROOMMĚĚŘŘÍÍŽŽEE    
V sobotu 7. dubna proběhl pro zá-
jemce Malý poutní zájezd do Kromě-
říže. Nejprve jsme si prohlédli Arci-
biskupské zámecké sklepy, přičemž 
nemohla chybět ochutnávka vína.  

 
 

Následně jsme se přesunuli do 
Kostela sv. Cyrila a Metoděje v areálu 
psychiatrické nemocnice, kde byla 
mše svatá a po ní seznámení s histo-
rií kostela i celého areálu.  
Dnešní psychiatrická nemocnice byla 
postavena na počátku 20. století jako 
„Moravský zemský ústav pro choro-
myslné“ a je nejrozsáhlejším a neju-
celenějším secesním souborem sta-
veb na našem území.  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl po-
staven podle návrhu architekta Hu-
berta Gessnera a dominuje centrál-
nímu prostranství nemocnice. Je 
čtvercového půdorysu s dvojitou, 27 
metrů vysokou, betonovou kopulí. Pů-
vodně byla pokryta žlutými glazo-
vanými taškami, které na kopuli při- 
 

 

držovaly  drátěné  háčky. Úsloví: „Půj-
deš pod žlutou báň…“ svědčí o tom, že 
kostel svým vzhledem dal jméno ce-
lému ústavu. 
Zasvěcení kostela připomíná freska, 
kterou na zdi za oltářem namaloval 
brněnský rodák, akademický malíř Jan 
Köhler. Znázorňuje přivítání sv. Cyrila a 
Metoděje na Moravě. Vítající jsou 
prostí lidé ve slováckých, hanáckých a 
valašských krojích. Zajímavostí je, že 
Jan Köhler na této fresce zanechal svůj 
portrét. Jedná se o muže s kadidelnicí 
v pravé dolní části obrazu. Pro úplnost 
dodejme, že podle návrhu tohoto 
umělce byly vytvořeny mj. i mozaiky 
křížové cesty na sv. Hostýně. 

 
V kostele se dodnes dochovalo pů-
vodní secesní osvětlení s mosaznými 
zrcadly na stěnách, svícen a křišťálový 
lustr. Kostel byl určen až pro 400 
věřících, v současnosti zde bohoslužba 
bývá v sobotu v 16:30 a je spravován 
z farnosti sv. Mořice.                       P.J. 
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TTEETTYY    
AA  BBŘŘEESSTTKKÁÁ  FFAARRNNÍÍČČAATTAA  
V polovině června jsme s tetinkami 
uspořádali víkend pro naše farníčátka. 
Strávili jsme ho nejen na břestské 
faře. 
V pátek večer se 9 dětí sešlo s tetou 
Janou Hanákovou a tetou Markétou 
Látalovou. Zahráli si mnoho her, pod 
širým nebem se podívali na film 
„Podklady pod sněhem“, a unaveni 
zalehli do spacáků.  
Druhý den tety chtěly budit děti, ale 
nakonec to bylo naopak. Všichni si 
nachystali batůžky se svačinami a vy-
dali se na celodenní výlet do Olo-
mouce. Stihli návštěvu baziliky Panny 
Marie a Zoologické zahrady na 
Svatém Kopečku. Celou cestu je pro-
vázel Anděl  Strážný,  protože  dorazili  

 

tam i zpět v pořádku, bez komplikací. 
Děti výlet tak unavil, že si cestou 
zpátky dali „dvacet“ ve vlaku.  
Před farou už jsme na výletníky čekali 
my, studenti, kteří našli odvahu převzít 
za ně zodpovědnost. K večeři byly 
boloňské špagety a všichni jsme se po 
nich jen oblizovali. Po hygieně jsme si 
společně zahráli mnoho her, které 
neměly dlouhého trvání, protože děti 
byly unavené. A my jsme to zabalili 
chvilku po nich.  
Ráno nás děti vzbudily, nasnídali jsme 
se, oblékli se do kostela a už jsme 
běželi na nedělní mši svatou.  
Za všechny si troufáme říct, že jsme si 
tento víkend užili.  

Barbora Dlabajová,  
Jiří Látal,  

Karolína Navrátilová. 
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POUTNÍ VÝLET  
DĚTÍ A KATECHETŮ  
NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 

Na farní výlety jezdím moc rád. Nejen 
proto, že jsou místo vyučování, ale také 
proto, že navštívíme zajímavá místa 
v našem okolí, o kterých ani nevíme.  
Tak třeba letos. V pátek 16. června 
jsme odjížděli z Hulína autobusem na 
hrad Lukov u Zlína. Tento málo známý 
hrad je historicky spojen s nedalekou 
obcí Štípa (dnes už součástí města 
Zlín). Kostel je známé mariánské pout-  
 
 

ní místo. Prohlédnout jsme si mohli 
nejen kostel, ale i kryptu.  
Obědvali jsme na DISu ve Fryštáku 
(Dům Ignáce Stuchlého). Ve Fryštáku 
působí salesiáni, kteří se věnují hlavně 
mládeži.  Na DISu mají hernu, ve které 
jsme si mohli zahrát stolní tenis, 
minifotbal (kalčo) a vyzkoušet horo-
lezeckou stěnu.  

 

Na závěr jsme se na náměstí v Hulíně 
proběhli vodotryskem (fontánou). Je to 
taková má tradice .  

Jiří Svoboda, 10 let 
 

PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  NNAA  BBIIŘŘMMOOVVÁÁNNÍÍ  
začne v Chropyni na podzim, 
přihlášky prosím odevzdejte  

do konce prázdnin.  
Podmínky: ukončená základní škola, 

horní věk není omezen,  
vyžaduje se jako podmínka ke 

kmotrovství a měl by být i ke svatbě. 

PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKYY  DDOO  NNÁÁBBOOŽŽEENNSSTTVVÍÍ  
odevzdejte je  

prosím nejlépe do konce prázdnin. 
 

Rodiče pamatujte 
na závazek  
křesťanské  
výchovy svých dětí.   
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Všechno, co potřebuješ do tajenky, najdeš i na tomto obrázku: 

mailto:putala.jirka@gmail.com

