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ZÁŘÍ 2019    

 

OBČASNÍK 
FARNOSTÍ 

   KYSELOVICE 

   CHROPYNĚ  

           BŘEST 
 

MILÍ FARNÍCI, FARNICE  
A FARNÍČÁTKA, 
do Chropyně přišel nový farář. 
V červenci se ve farnostech Chropyně, 
Břest a Kyselovice rozvodnily potoky slz, 
protože farníci se loučili s Otcem Jiřím 
Putalou.  
A zároveň přivítali mě, svého nového 
duchovního správce.  
Dovolte, abych se představil.  
Jak už jistě víte, jmenuji se Stanislav 
Trčka a přišel jsem k vám z Holešova, 
kde jsem působil jako kaplan. 
Ale pojďme popořádku. 

 

AŤ SVATOST KNĚŽÍ  
A TICHOST A OBĚTAVOST  
VŠECH BOHU ZASVĚCENÝCH  
SVĚDČÍ SVĚTU O TOM,  
ŽE BŮH STAČÍ  
PRO NAPLNĚNÍ ŽIVOTA. 

Národní úmysl apoštolátu modlitby 
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ji nechávají jen na matce! Kolik dobrého 
by mohli vykonat, kdyby se aspoň trochu 
snažili! 
I když nás rodiče vedli k víře, nikdy je 
zřejmě ani nenapadlo, že by si mě Bůh 
mohl povolat ke kněžství. Když jsem 
chtěl začít v 1. třídě ministrovat, myslím, 
že to bylo pod vlivem kamarádů, mamka 
mi to nechtěla dovolit. Asi se bála, abych 
se náhodou nechtěl stát farářem. Nic-
méně touha ministrovat ve mně neu-
hasla. Začal jsem až ve 4. třídě.  
Mezitím jsem si ještě prožil jakousi krizi 
víry. Život každého člověka je originální, 
včetně cesty, po které ho Bůh vede. Mo-
je „krize“ víry proběhla v poměrně mla-
dém věku, ve 3. třídě, v době, kdy jsem 
se připravoval na 1. svaté přijímání.  
Bylo to tak: Rodiče chodívají do kostela 
„jen“ v neděli, ve všední den málokdy. 
Ale u nás pan farář vyžadoval, aby děti,  
 

 

 Pocházím z malé vesničky ve valaš-
ských horách – Drnovice u Valašských 
Klobouk (tedy ne z těch kdysi fotba-
lových Drnovic u Vyškova, ty naše jsou 
menší, ale zato krásnější). Jsem tedy 
horal, Valach, stejně jako můj před-
chůdce, Otec Jiří.  
Dobu dětství a dospívání jsem prožil 
v pěkné rodině, otec i matka jsou věřící 
katolíci (i když ne nějak zvlášť horliví) a 
nás, tři děti, vychovali, myslím si, do-
bře. Mám dvě mladší sestry. Teprve 
zpětně si uvědomuji, jak velký vliv na 
mě měl příklad otce, který se s námi 
dětmi modlil, učil nás modlitbám a když 
jsme v nich něčemu nerozuměli, vy-
světloval nám to. Možná i mamka nebo 
babička nás nějaké modlitby učily, ale 
to si nevzpomínám.  
Asi díky tomu, že mi už od malička 
utkvěl příklad otce modlícího se k Ne-
beskému Otci, jsem nikdy neměl před-
stavu, že by náboženství bylo „jen pro 
staré babky“, jak se někdy říká (tím 
samozřejmě nemám nic proti starším 
ženám, víra v Boha je přece pro lidi 
všech generací a obého pohlaví).  
Jak veliká je škoda, když někteří otco-
vé neplní  své poslání a zanedbávají 
výchovu svých dětí (ať už nábožen-
skou nebo lidskou, přirozenou) nebo 
 
 
 

 

… přišel jsem k Vám z Holešova… 
zdroj: www.farnostholesov.cz 
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náhlé „osvícení“ shora nebo nějaká udá-
lost, která by byla rozhodující. Spíše se to 
rodilo tak nějak ponenáhlu, nenápadně. 

 

 
 
 
 
 
 

Když jsem začal ve 4. třídě ministrovat 
a pohyboval jsem se okolo oltáře, tak 
asi v 5. třídě jsem začal vážně uvažovat 
o kněžství, i když samozřejmě dětským 
způsobem, např. jsem chtěl jít jako 
misionář někam do Ameriky nebo do 
Afriky, mezi divoké kmeny a tam jim 
zvěstovat evangelium a obrátit je. Tyto 
romantické představy pominuly, jak 
jsem rostl, ale povolání ke kněžství 
trvalo dál. 
Během celého osmiletého gymnázia, 
které jsem navštěvoval ve Valašských 
Kloboukách, jsem měl naprosto jasno, 
že mám být knězem. Co se týká misií, 
uvědomil jsem si, že i v naší vlasti je 
potřeba misionářů, že i Morava je 
mnohdy misijním územím. Jen dodnes-
ka nevím, jak ty naše pohany a vlažné 

 
 
 

které se připravují k 1. svatému přijímá- 
ní, přišly kromě neděle alespoň jednou 
v týdnu i ve všední den. Přemlouval 
jsem rodiče, aby šli se mnou, ale nešli 
(asi nemohli, měli práci?). Ale mě po-
sílali. Tak jsem jim říkal, aby mi aspoň 
dovolili ministrovat. Nedovolili. Tak ze 
mě vyhrklo: „Tak já nebudu věřit v Bo-
ha!“ Do kostela jsem šel, ale s odporem. 
Toto období dlouho netrvalo. Nevím, 
snad týden, možná dva. Pak jsem zase 
„začal“ věřit v Boha, a dokonce i rád 
chodit do kostela. O víře jsem pak už 
neměl žádné pochybnosti. 
Ve 4. třídě jsem konečně posbíral od-
vahu a začal jsem ministrovat navzdory 
nesouhlasu rodičů (hlavně mamky, 
taťka sám v dětství ministroval). Jednou 
ve všední den jsem prostě šel do koste-
la, přihlásil se v sakristii, že chci ministro-
vat a bylo to. Následující neděli jsem ne-
pozorovaně odešel z domu do kostela o 
něco dřív než zbytek rodiny a jaké pak 
bylo překvapení rodičů, když mě viděli u 
oltáře! Tak mě pak už nechali, ať mi-
nistruji dál.  
A když jsem někdy něco provedl, 
největší trest byl, když mi rodiče týden 
nebo dva zakázali ministrovat. 
Co se týká kněžského povolání, nedoká-
žu říci, že by  byl nějaký  okamžik, nějaké  
 
 
 
 

 
… najdi dva rozdíly oproti současnosti … 

zdroj: www.farnostujezd.cz 
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křesťany účinně obracet... 
Pokud se zeptáte, jak jsem se dostal 
do Kněžského semináře, jednoduchá 
odpověď zní: Dveřmi. Oknem jsem 
tam nelezl... 
A teď vážně. V posledním ročníku 
gymnázia, když se podávaly přihlášky 
na vysokou školu, jsem měl jasno. Hlá-
sil jsem se do Teologického konviktu 
(přípravný ročník Kněžského seminá-
ře). Rodiče nesouhlasili, hlavně mam-
ka. Otec mi jen řekl, ať si to dobře 
rozmyslím, že to není nic jednoduché-
ho. Nic víc. Zato mamka, ta byla straš-
ně dlouho proti. Dokud jsem byl dítě, 
stále ještě si myslela, že mě to za chvíli 
přejde. Ale když už jsem byl v matu-
ritním ročníku a pořád jsem z toho „ne-
vyrostl“, došlo jí, že to myslím vážně. 
Smířila se s tím asi až když jsem byl ve 
4. ročníku semináře.  
Ale nesouhlas mamky už tentokrát 
nemohl nic odvrátit ani oddálit jako ten-
krát v 1. třídě s ministrováním. Už jsem 
byl dospělý, a tak mi nemohla zabránit, 
abych do olomouckého Kněžského 
semináře nastoupil, zvlášť když mě 
přijímací komise v čele s Otcem arci-
biskupem přijala (mamka do poslední 
chvíle doufala, že se to nestane).  
Říkávám, že jsem do semináře šel ta- 
 

 

 

ké proto, že jsem vždycky chtěl bratra. 
Rodiče mi dali „jen“ dvě sestry (v dětství 
mě to mrzelo, ale dnes jsem za ně rád). 
A tak jsem musel jít do semináře, kde 
jsem najednou měl několik desítek (spo-
lu)bratří ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po šesti letech (přípravný rok v Konviktu 
a pět let v semináři a na Teologické fa-
kultě) jsem byl vysvěcen na jáhna a po-
slán působit do Kojetína. Pod vedením 
Otce Pavla Ryšavého jsem tam strávil 
krásný rok navzdory tomu, že se o Koje-
tínu říká, že je to cigánské město. Zku-
šenosti z Kojetína byly skutečně pestro-
barevné. Neviděl bych to však všechno 
tak černobíle... 
Po dalším roce jsem byl vysvěcen na 
kněze a poslán do Hranic na Moravě jako 
kaplan, kde jsem prožil první dva roky 
kněžského působení pod vedením Otce 
Jiřího Doležela. Zvláště rád vzpomínám 
na vesnice v okolí, do kterých jsme do-
jížděli. 
 
 
 

 

… primice … Slopné … 24.06.2012 … 
zdroj: www.farnostujezd.cz 
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Přeji vám, svým novým farníkům, do-
statek trpělivosti s novým farářem, který 
si zatím snad každý den hraje na 
Kryštofa Kolumba – „objevuje Ameriku“ 
(a občas si taky myslí, že se dostal do 
Indie) – obrazně řečeno. 
Pokud by vás náhodou zajímaly koníč-
ky, tak rád čtu, chodím pěšky, nejraději 
po horách, ať už je to pěší pouť nebo 
prostě výšlap – zvu všechny, kdo jsou 
ochotni nenasadit vražedné tempo – 
tedy vražedně pomalé (zastávám ná-
zor, že z pomalé chůze bolí nohy, při 
rychlé chůzi není čas na takové hlou-
posti myslet).  

O. Stanislav 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dalším působištěm byly Luhačovice, 
kde jsem strávil tři roky u Otce Huberta 
Wojcika. Kaplan lázeňský - švihák lá-
zeňský. Ve skutečnosti jsem tam nebyl 
na rekreaci, práce se našlo vždy dost. 
Pak jsem se posunul blíže směrem 
k Chropyni, do Holešova (tehdy jsem 
ovšem netušil, že se do Chropyně 
jednou dostanu).  
Po dvou letech působení v Holešově 
pod vedením Otce Jerzyho Walczaka 
jsem se tedy ocitl v nedaleké Chropy-
ni, Břestu a Kyselovicích, kteréžto tři 
farnosti se staly mým prvním samo-
statným působištěm. 
 
 
 

 

 

„Zvu každého křesťana na jakémkoli 
místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se 
hned dnes navrátil ke svému osobnímu 
setkání s Ježíšem Kristem, nebo ale-
spoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním 
chce setkat a že ho bude každý den bez 
ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší 
důvod myslet si, že se ho toto pozvání 
netýká, protože „z radosti, kterou dává 
Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, 
nebude Pánem zklamán, a kdo učiní ma-
lý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On 
už na jeho příchod čekal s otevřenou ná-
ručí.”           Papež František, Evangelii Gaudium 
 

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC 
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 ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE 
 

1. září                                      Chropyně 
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU 

1. září                             Stará Ves 
POUŤ U KAPLIČKY U SV. VODY 

mše svatá u studánky v 15:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. září                                    Kyselovice 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 

(biskup K. Wisnar) 

5. září                                    Chropyně 
DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 

S POŽEHNÁNÍM AKTOVEK 

 
8. září                                            Břest 

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU 
A 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ NA FAŘE 
 
9. září                                    Chropyně 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
SV. JILJÍ 

(arcibiskup Colloredo Waldsee) 
 
 
 
 
 

 

 

POŽEHNÁNÍ  
AKTOVEK  
nedokáže  
zázraky,  
ale může vás posílit v učení! 
 

„Občas se mě děti, při podobných 
mších ptají, zda jim požehnání 
aktovkám zajistí snadnější učení. 
Musím všechny podobné tazatele 
ubezpečit, že tomu tak v žádném 
případě není. Účelem této mše svaté je 
posílit snahu všech školáků v jejich 
snažení. Bez jejich vlastní píle a snahy 
se výsledky samy nedostaví.“  

O. Svatopluk Pavlica, www.uhbrod.charita.cz   
 

 

… více na www.farnost-staraves.cz 
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3.říjen                                    Chropyně 
DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 

 

 

 

 
 
 
5. říjen                                    Kroměříž 

MISIJNÍ KONGRES DĚTÍ 

Program bývá vždycky velmi zajímavý 
a pestrý a určitě stojí za to se s celými 
rodinami na tuto akci vypravit.  
Můžete se těšit na velkou misio-
nářskou hru, mši svatou s otcem arci-
biskupem Janem Graubnerem, misijní 
jarmark či scénku.  
Letošní měsíc říjen vyhlásil papež 
František misijním měsícem, a tak se 
nám nabízí při této akci se něco víc o 
životě misionářů dozvědět nebo také 
misie podpořit modlitbou či finančně.  
Jste srdečně zváni. 
 

15. září                                  Chropyně 
POSVĚCENÍ PAMĚTNÍ DESKY 

P. BOHUMILA KUNČARA 
(60 let od jeho tragické smrti  
při opravách kostela sv. Jiljí) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. září                                  Chropyně 
ODPOLEDNÍ POSEZENÍ NA 

FARNÍ ZAHRADĚ S TÁBORÁKEM 
 

29. září                             Kyselovice 
HODY 

U SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 
 

 

 

 

„Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: 
Nechte děti přicházet ke mně  

a nebraňte jim,  
neboť takovým patří království Boží.  

Amen, pravím Vám,  
kdo nepřijme království Boží jako 

dítě, jistě do něho nevejde.“ 
Lukáš 18, 16-17 

 

…pohřeb P. Kunčara … 14.09.1959 …  
zdroj: zapůjčeno rodinou 
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Vyjděme, vyjděme nabídnout všem ži-
vot Ježíše Krista. Opakuji tady celé 
církvi to, co jsem mnohokrát řekl kně-
žím i laikům v Buenos Aires: Je mi mi-
lejší církev otlučená, zraněná a špina-
vá proto, že vyšla do ulic, než církev, 
která je nemocná svou uzavřeností a 
pohodlností, s níž lne ke svým jistotám. 
Nechci církev, která dbá o to, aby byla 
středem, a která se nakonec uzavírá 
do spleti obsesí a procedur. Pokud 
v nás má něco vzbuzovat svatý neklid 
a burcovat naše svědomí, pak je to sta-
rost, že mnoho našich bratří žije bez sí-
ly, světla a útěchy plynoucí z přátelství 
s Ježíšem Kristem, bez společenství 
víry, které je přijímá, bez horizontů 
smyslu a života. Doufám, že více než 
strach z pochybení nás bude pudit 
strach z uzavřenosti do struktur, které 
nám skýtají falešnou ochranu, do no-
rem, které z nás činí nelítostné soudce, 
do zvyků, v nichž se cítíme klidně, za-
tímco venku je množství hladovějících 
a Ježíš nám bez ustání opakuje:  

„Vy jim dejte jíst!“ (Mk 6,37) 
 

                      Papež František, Evangelii Gaudium 
 
 

 

 

POKŘTĚNÍ A POSLANÍ 
 

Nebeský Otče,  
když Tvůj jednorozený Syn  

Ježíš Kristus vstal z mrtvých, 
pověřil své následovníky  

„jděte a učte všechny národy“.  
I nám připomínáš,  
že skrze svůj křest  

máme účast na poslání církve. 
 

Posiluj nás dary Ducha svatého, 
abychom byli odvážnými  

a horlivými svědky evangelia tak, 
aby poslání svěřené církvi,  

mohlo najít nové a účinné nástroje, 
které světu přinášejí život a světlo. 

 
Pomoz nám  

umožnit všem národům zažít 
spasitelnou lásku a milosrdenství 

Ježíše Krista,  
který žije a kraluje  

v jednotě Ducha svatého  
po všechny věky věků. 

 Amen. 

Oficiální modlitba vydaná u příležitosti 
Mimořádného misijního měsíce října 2019 

 
 

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019 
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26. říjen                                 Chropyně 

BIŘMOVÁNÍ 

27. říjen                                Kyselovice 
MŠE SV. ZA PADLÉ V I. SV. VÁLCE 

1. listopad 
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

2. listopad 
PAMÁTKA 

VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH 

Pobožnost na hřbitově  
2. listopad                            Kyselovice 
3. listopad                 Břest a Chropyně 
  

7. listopad                              Chropyně 
DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 

 
 
 
 
 
 

 
10. –14. listopad 

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA 
(30 let od kanonizace  

sv. Anežky České) 
 

 
 
 
 
 
6. říjen                                Chropyně 

RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST 

6. říjen                                      Břest 
RŮŽENCOVÝ PRŮVOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROČ RŮŽENEC 

„Když se modlíš růženec, andělé se 
radují, Nejsvětější Trojice v něm má 
potěšení, můj Syn v něm nachází 
radost, a já sama jsem šťastnější, než 
si vůbec dovedeš představit.  
Po svaté mešní oběti, není nic v církvi, 
co bych milovala jako růženec."  
 

Nejsvětější Panna Maria 
blahoslavenému Alanovi de la Roche 

 

 

 

 

zdroj: www.dekanatjesenik.cz 

zdroj: www.bip.cz 
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ANEŽKA PŘEMYSLOVNA 
  

je bílým květem z kořene červené růže 
Václavovy a Ludmiliny. Zároveň je to ta 
tichá a mocná ochránkyně, k níž se 
opětovně shromažďujeme v okamži-
cích téměř beznadějných.  
Přichází nám vstříc v temných mo-
mentech, aby nám zopakovala svá po-
slední slova a napomenutí, která pro-
nesla těsně před tím, než zemřela 
v hladomoru, který zachvátil Čechy 
v době braniborské zvůle:  
Noc brzo přejde, každá noc má své 
jitro! 
 
Ze zamyšlení prof. Petra Piťhy nad 
touto neobyčejnou osobností českých 
dějin.  
Dva o výňatky z projevu, který prof. 
Piťha pronesl při příležitosti posvěcení 
sochy sv. Anežky v Myštěvsi.  
 

„Až uslyšíte, že k vám mluví kameny, a 
přestanete křičet, abyste porozuměli 
tomu, co říkají, 
až uvidíte, že pole žízní a prosí o zrna 
setby, opřete se o pluh a skloněni v úctě 
k zemi živitelce napojíte ji svým potem, 
až pocítíte vůni své mateřské země od-
dechující kvetoucími lipami a pozdní 
vůní otav, opustíte čmoud svého grilo-
vání a kyselý pach svařáků a vrátíte se 
ke stromům a lukám, 
až rozpoznáte chuť pokrmu, protože 
přestanete konzumovat a začnete jíst, 
až vaše dlaně začnou cítit, protože od-
liší, co je mrazivé, chladné, vřelé a 
palčivé, a rozpoznají drsné od hladké-
ho, pevné od křehkého a mrtvé od živé-
ho, protože se vrátíte k pravosti a 
pravdivosti slov, až … 
Pak pocítíte, že vaše zlojovatělá srdce 
bolí, a stanete se lidmi. Tehdy také 
dostanete sílu pro budoucnost, protože 
uvidíte, že vám jde naproti dítě a nikoli 
zmar. Tehdy s úlevou, která doprovází 
svobodu, řeknete: Ustupte duchové 
stínů, prchněte snovatelé neštěstí, 
protože vchází mocný král, Spravedlivý 
a Milosrdný, Vítěz nad smrtí, aby vše 
obnovil, navrátil úsměv našim rtům a 
usadil nás v zemi, kde v pokoji září oči 
pokorných vítězů.“ 
 
 
 
 

 
zdroj: www.cirkev.cz 
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Otec Stanislav. 
Oběd z vlastních zásob nebo v někte-
rém z poutních domů nás zasytil těles-
ně a pak už jen kávička, něco sladkého, 
limo nebo pivko ve stínu vzrostlých stro-
mů u bufetu, bylo třešničkou na dortu. 
Setkání s manžely Bouchalovými na 
sv. Hostýně pro nás nebylo překvape-
ním, vždyť jsou tam jako doma.  
Před odjezdem jsme si načerpali vodu 
a nakoupili ještě nějaké sladké drob-
nosti a jeli jsme domů.  
Cesta zpět nám rychle uběhla, hlavně 
proto, že jsme zpívali nejen mariánské 
písničky.  
Troufám si říci, že se pouť vydařila, díky 
Bohu a Panně Marii, děkujeme jim za 
pěkný den, krásné počasí a úžasnou 
pouť. Za zorganizování pouti děkujeme 
paní Velimové.                 

         Marta B. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 N OVÁ                                        
KAPLE 

 

 

 

 

V KROMĚŘÍŽSKÉ 

NEMOCNICI   

POUŤ NA SV. HOSTÝN 
 

Každoročně pořádá farnost Chropyně 
pouť k Panně Marii nanebevzaté, a to 
vždy 15. srpna v den svátku. Letos to 
vypadalo, že se bude muset plánova-
ná pouť zrušit, nakonec bylo tolik zá-
jemců, že se objednal i větší autobus. 
Doplnili nás totiž i poutníci z Kyselovic. 
Věkový průměr byl spíše seniorský, 
snižovala nám ho mláďata od Ptáčků 
a pana Hudečka.  
S příjezdem na Hostýn jsme spo-
lečně zazpívali Panně Marii „Budiž 
vděčně velebena, Matko Boží Maria“.  
Čas přede mší svatou každý využil po-
dle svého. Někdo se občerstvil, někdo 
se očistil od hříchů nebo jsme si mohli 
nakoupit devocionálie, které nám byly 
po mši svaté požehnány. 
Hlavním celebrantem mše svaté byl 
P. Ing. Jiří Šolc a mezi další koncele-
branty patřil i náš pan farář O. Stani-
slav. Mše svatá byla obětována za 
členy Matice svatohostýnské a za 
poutníky, tedy i za nás  a za naše 
úmysly. 
Po mši svaté jsme posvačili a vyhřáli 
se na sluníčku.  
Poté, kdo měl zájem, tak se zapojil do 
pobožnosti křížové cesty, kterou vedl  
 

 
… účastníci autobusové pouti … 
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POUŤ NA HOSTÝN RODIČŮ   
 

Rodiče s dětmi si udělali vlastní pouť. 
Jeli jsme vlakem z Kroměříže, který byl 
tak přeplněný, že dokonce v Holešově 
nechal několik lidí, protože nebylo, kam 
nastoupit. V Bystřici jsme šli po červené 
turistické značce. Děti se nejdřív různě 
zdržovaly v keřích, ale v lese jim otrnulo, 
a dokonce utíkali do kopce. Bylo nás je-
denáct: dvě maminky, každá měla s se-
bou dvě děti, a já s manželem a s našimi 
třemi dětmi. 
Po cestě jsme se pomodlili růženec a 
posbírali hrsti ostružin. Závěrečné stou-
pání k vodní kapli bylo doslova cestou 
pokání. Obzvlášť pro mě, protože jsem 
na zádech i vepředu nesla po jednom  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dítěti ����. Zato osvěžení u vodní kaple 
bylo přímo životadárné. Poslední stoupá-
ní po schodech jsme zakončili mší sva-
tou a žádostí o odpustky. Na závěr jsme 
si dali polévku a šli na autobus do By-
střice. Cesta domů byla příjemnější, 
ačkoliv z nádraží je to ještě pořádný kus 
k našim domovům. Ušli jsme více než 10 
km, někteří i více.                                  EB 
 
 
 

 

S DĚTMI 
 

… část dětských členů pouti na Hostýnek … 

NECHTE MALIČKÝCH PŘIJÍT KE MNĚ… 
Když se tak dívám do našeho kostela pěkně shora (z kůru) a vidím nebo slyším, že 
jsou děti blízko Pána, je to moc povzbudivé. Naopak pohled do lavic našeho kostela 
je rok od roku, možná i měsíc od měsíce, smutnější. Tolik prázdných míst, až mě to 
děsí. Jestli to půjde takhle dál, bude za 10, 20 let dočista prázdný. Jaké máme 
obrovské štěstí, že nám do kostelíka chodí nová malinká generace! Kolik nadějí do 
nich můžeme všichni vložit. Možná jsou zatím neposední, možná jsou zatím 
štěbetaví, ale ani my sami, ani naše vlastní děti, nikdo jsme nebyli jiní! Chce to jen 
trpělivost a čas. A jestli občas ruší a slábnoucí sluch má problém udržet pozornost, 
pak by stálo za úvahu využít ta prázdná místa v předních lavicích, tam se jistě bude 
za tuto farnost a za její budoucnost modlit báječně. 
Maminky a tátové, využijte svou šanci, nenechte si ji utéct pod rukama a těšte se na 
radosti, které Vám Vaše dítka v blízkosti Pána přinesou. My ostatní se můžeme jen 
modlit a prosit o trpělivost a toleranci. 
Kéž si každý z nás při pohledu do dětských očí vzpomene na slova našeho Pána: 
„Nechte maličkých přijít ke mně!“                                                      Dana Jedličková 
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NÁBOŽENSTVÍ V BŘESTĚ 
Vzpomínám na krásné hodiny nábo-
ženství a milá setkání na faře nejen 
s dětmi, ale i s rodiči a prarodiči, na ví-
kendovku na Svatém Hostýně, 1. svaté 
přijímání, táborák a spoustu pěkných 
chvil, kdy jsme mohli poznávat a pro-
hlubovat naši víru.  
I v letošním roce bude pro děti možnost 
navštěvovat hodiny náboženství ve 
škole - tradičně v pátek, hned po 
vyučování. Podle přihlášených dětí u-
přesníme rozdělení do skupin a časy 
výuky. Prosíme zájemce, aby co nej-
dříve panu faráři odevzdali přihlášky. 
 

Začínáme v pátek 13. září. 
 
 

POZVÁNÍ 
pro ty, kteří do náboženství 
přicházeli v loňském roce 

 

Katecheté kroměřížského děkanátu 
připravili setkání pro děti z nábo-
ženství. Uskuteční se  

v pondělí 16. září 2019. 
Děti se mohou těšit na dětskou mši 
svatou s rytmickými písničkami, di-
vadlo a různá stanoviště s úkoly.  
Zájemci se mohou už nyní hlásit u paní 
katechetky Markéty Matlochové na e-
mail: marketamatl@centrum.cz. 
 

PRVNÍ PÁTKY 
Všechny děti, které už byly u prvního 
svatého přijímání chceme nově pozvat 
na devět setkání, která budou probíhat 
jednou za měsíc - vždy na první pátek.  
Setkávat se budeme na faře v Břestě a 
využijeme materiály, které pro nás při-
pravilo katechetické centrum v Olo-
mouci. Také si najdeme čas na spo-
lečné povídání, hry i modlitbu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milí rodiče, 
připravili jsme pro vaši rodinu poslední 
cestičku v letošním liturgickém roce. 
Měsíc říjen patří Panně Marii a modlitbě 
růžence. K tomu vás chceme zvlášť po-
vzbudit. Papež František nás vyzývá, 
abychom pamatovali na misie. I to je vý-
zva, kterou můžete uskutečňovat nejen 
ve vzdálených částech světa, ale i ve 
vašich rodinách či farnostech. Věříme, 
že vám k tomu poslouží tento pracovní 
list, který  pro vás  nakreslila  Veronika  
 
 

 

ŘÍJNOVÁ CESTIČKA K BOHU 
 

 
 

zdroj: www.farnostbph.cz 

mailto:marketamatl@centrum.cz
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Kořenková. Děkujeme jí za spolupráci 
na tomto krásném díle pro rodiny a 
vyprošujeme celé její rodině hojnost 
Božího požehnání. 
Těšíme se, že se aktivně zapojíte do 
„Říjnové cestičky“ a budeme rádi za 
zpětnou vazbu. Velmi nám pomůže, 
když nám napíšete, jak jste jednotlivé 
cestičky prožívali, co pro vás bylo jed-
noduché, co vás povzbudilo, která se 
vám nejvíce líbila… 
Přejeme požehnané říjnové dny. 

Markéta Matlochová,  
za CPRŽ Olomouc, 

www.rodinnnyzivot.cz,  
e-mail: rodina@ado.cz 

 

LEGENDA 
Hvězda  
Máte-li možnost navštívit bohoslužbu i 
během týdne, jste zváni. Můžete tento 
čas obětovat právě za misie, misionáře, 
a tak vyprošovat požehnání těm, kteří 
v náročných podmínkách pracují pro 
Boží království. Pokud vám pochybí 
hvězdičky, můžete si do volných 
prostor pracovních listů doplnit svoje. 
Stopa  
Zkuste si v rodině najít čas na četbu 
z Písma svatého. Domluvte se, které 
texty vaši rodinu mohou povzbudit.  
 
 

 
 
 

Někdo se zaměří na starozákonní o-
sobnosti, jiný na příběhy z evangelia, 
další třeba na Skutky apoštolů či na 
listy. Můžete si zkusit příběh zapama-
tovat nebo třeba i zahrát jako scénku. 
Postavy 
Jednotlivé obrázky na pracovním listě 
znázorňují život Panny Marie.  
V modlitbě růžence můžeme nad jejím 
i Ježíšovým životem rozjímat a dětem 
přiblížit důležité události v jejich živo-
tech. Růženec si můžete rozdělit po 
jednotlivých desátcích nebo se můžete 
předmodlovat v kostele. 
Kytičky  
Každý den svěřte vaši rodinu Pánu Bo-
hu, učte děti modlitbě vlastními slovy a 
vděčnosti za dar života, rodiny, zdraví, 
míru i všeho, co máte a zdá se vám 
jako samozřejmé. Ve srovnání s živo-
tem v chudých částech světa si může-
te uvědomit, v jakém žijete bohatství. 
Korálky na růženci 
Dobrý skutek denně bychom mohli 
jako skauti dělat i my věřící. Naučme 
se myslet na druhé, dělit se, dát jinému 
přednost… Misijní dobrý skutek může 
být zaměřen i formou nějaké aktivity 
například pro Papežská misijní díla. 
Inspirovat se můžete na  

www.missio.cz. 
 

 

 

http://www.rodinnnyzivot.cz/
mailto:rodina@ado.cz
http://www.missio.cz/
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UZÁVĚRKA ADVENTNÍHO FARNÍČKU BUDE V PÁTEK 15.11.2019. 
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