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VELIKONOCE 2019    

 

OBČASNÍK 
FARNOSTÍ 

   KYSELOVICE 

   CHROPYNĚ  

           BŘEST 
 

MILÍ FARNÍCI, FARNICE  
A FARNÍČÁTKA, 
Boží Syn vstoupil z věčnosti do času. 
Všechny jeho činy mají zvláštní kvalitu. 
Nezůstávají navždy uzamknuty v truhli-
ci s nápisem „Minulost“, ale z Boží věč-
nosti stále znovu vstupují do času. 
Toto vstupování se děje skrze jejich 
tzv. „zpřítomnění“ v bohoslužbě. 
Vrcholem Ježíšova života byla jeho 
smrt a zmrtvýchvstání. Vrcholem bo-
hoslužby je jejich zpřítomnění při sla-
vení Velikonoc. Nenechte si žádné 
velikonoční bohoslužebné setkání 
s Ježíšem ujít!                   www.fatym.cz 
 
 

  

Nalezly kámen  
od hrobu odvalený.  
Vešly dovnitř, 
ale tělo  
Pána Ježíše nenašly. 

 (srov. Lk 42, 2-3) 
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PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pátek 12. dubna Květná neděle 14. dubna 
Chropyně --- 14:00–15:30  

P. Putala a P. Eliáš 

Břest 16:30 – 17:30  
P. Ryšavý 

14:00–15:30  
P. Jarosz, P. Kopřiva, P. Němeček 

Kyselovice --- 16:00–17:00 
 P. Eliáš 

 

 

 

Kolikrát mám odpustit svému bratru, 
když proti mně zhřeší? Snad až 
sedmkrát. Ježíš říká sedmdesátsedm-
krát. A jeden řádový bratr k tomu do-
dává: „To, že tu spolu léta žijeme pod 
jednou střechou, a ještě jsme se ne-
pozabíjeli, to je důkaz přítomnosti Du-
cha Svatého mezi námi.“  
Duch Svatý je Duchem společenství. 
Ten, který pojí Otce se Synem, ne-
ustále skrze sdílení odpuštění obno-
vuje vztahy  mezi  bratřími  a sestrami 

žijícími v nejrůznějších společenstvích 
uprostřed Církve.  Ve svaté zpovědi přijí-
máme dar Ducha Svatého na odpuštění 
vlastních hříchů. Přijímáme jej mimo jiné 
také proto, abychom se i my stali těmi, 
kdo vytrvale odpouští…      www.fatym.cz 
 

Usmívej se, křesťan je vždy radostný! - Děkuj (i když nemusíš). - Řekni druhému, 
že ho máš rád. - Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den. - Vyslechni 
povídání druhého bez posuzování, s láskou. - Zastav se, abys pomohl. Buď 
pozorný k tomu, který tě potřebuje. - Povzbuď někoho. - Uznej úspěchy a kvality 
druhého. - Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému. - Pomoz někomu, 
aby si mohl odpočinout. - Napomeň s láskou, nemlč ze strachu. - Buď jemný a 
citlivý k těm, které máš kolem sebe. - Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma. 
- Pomoz druhému překonat jeho potíž. - Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče 
(nebo někoho osamělého).                                Postní kapky 2019, P. Petr Hofírek 
 
 
 

Z POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – 15 SKUTKŮ LÁSKY: 
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 Břest Chropyně Kyselovice 

18. duben – Zelený čtvrtek 17:00 18:30 17:00 

19. duben – Velký pátek 17:00 18:30 17:00 

20. duben – Bílá sobota 20:00 20:00 - 

21. duben – Boží Hod 09:00 07:30 10:30 

22. duben – Velikonoční pondělí 07:30 09:00 10:30 
 

 

BOHOSLUŽEBNÁ OSLAVA 
  HLAVNÍCH  

KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ 

 Bohoslužby  
svatého třídenní bude v Břestě  

sloužit P. František Bezděk SDB,  
ze SOŠ sv. Jana Boska v Kroměříži. 

 

Na Velký pátek začíná 
novéna k Božímu milosrdenství, 

v Chropyni se modlíme 
denně v 15 hod. v kostele. 

  

Na Zelený čtvrtek  
je možno získat  

plnomocné odpustky 
při splnění tří obvyklých podmínek 

(zpověď + nemít zalíbení v hříchu, a 
to ani lehkém / svaté přijímání / 

modlitba na úmysl sv. Otce). 
Čtvrtou podmínkou je účast na 

večerní bohoslužbě s přenášením 
Nejsvětější svátosti 

a zde se pomodlit 5. sloku písně 
Chvalte ústa (č. 781) 

„Před svátostí touto slavnou…“ 
 

Boží hrob bude otevřen na Bílou 
sobotu k soukromé modlitbě: 

Chropyně 10:00–16:00 
Břest 10:00–16:00 

 
 
 
 
 
 

V neděli na Boží Hod velikonoční 
bude na závěr bohoslužeb tradiční 

žehnání pokrmů. 
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Administrátorem byl ustanoven P. 
Vít Martin Červenka, O. Praem., a 
kaplanem P. Metoděj Ján Lajčák, O. 
Praem.  
V pátek 31. března přijal naše po-
zvání do Břestu právě výše zmi-
ňovaný nový kaplan P. Metoděj Ján 
Lajčák.  
O půl šesté proběhla mše svatá a po 
ní nám všem přítomným Otec Me-
toděj Ján Lajčak udělil novokněžské 
požehnání.  
Po novokněžském požehnání jsme 
se přesunuli na faru, kde Otec hovo-
řil o historii premonstrátského řádu a 
přiblížil nám život v něm.  
Z Otce Metoděje Jána Lajčáka vyza-
řovala pohoda a klid. Byla jsem velmi 
překvapená, jakými znalostmi o Křti-
nách oplývá.  
Myslím si, že křtinská farnost se do-
stala do dobrých rukou. Všichni Otce 
poznáte při letošní  křtinské pouti. A  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

věřte nebo ne, nepoznáte, že je Slo-
vák. Jeho bravurní čeština nám všem 
vyrazila dech.  
Přejeme mu hodně sil, elánu v jeho 
nelehké službě, a hlavně Boží pože-
hnání a ochranu Panny Marie Křtinské. 

Hanka Burešová  
 

 
 
 
 
 

VÍKEND NA  
SVATÉM HOSTÝNĚ 

Děti, které se letos připravují na svaté 
přijímání, prožily krásný víkend na 
Svatém Hostýně. Zažili jsme spoustu 
krásných  chvil při objevování  pokladů,  
 
 
 
 

 

 NÁVŠTĚVA ZE KŘTIN 
 
Dne  1. září 2018  nastala 
ve  křtinské  farnosti velká 
změna.  Správou  farnosti  
byli pověřeni premonstráti 
z Nové Říše. 
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KŘÍŽOVÉ CESTY 
V CHROPYNI A BŘESTU 
 

V neděli 10. března jsme se sešli 
s mladými rodinami i staršími farníky 
na společné křížové cestě v Chro-
pyni. A v neděli 17. března jsme se 
sešli na společné křížové cestě 
v Břestě.  
Šikovní školáci se střídali ve čtení 
jednotlivých zastavení, zatímco jejich 
mladší sourozenci či kamarádi otáčeli 
jednotlivé obrázky. Na konci celého 
rozjímání jsme si mohli prohlédnout 
úplný vybarvený kříž Pána Ježíše a, 
byť v postní době, už teď se radovat 
z jeho následného vzkříšení, které 
nám zobrazoval 15. obrázek upro-
střed kříže. Děti si potom na faře za-
sadili semínko, o které se mají doma 
starat. Toto semínko nám připo-
dobňuje Pána Ježíše, kterého dali do 
hrobu a který třetího dne vstal 
z mrtvých. Kdo z dětí opatroval se-
mínko v teple a pravidelně zaléval, 
mohl již třetí den pozorovat rašící 
rostlinku.  
Všem účastníkům děkujeme za ú-
čast, radost a úsměvy. 

Julie Koblihová 
 

  

 

 

a to nejen těch sladkých, ale i du-
chovních.  
Otec Jiří sloužil v sobotu dětskou mši 
svatou v kapli, kterou doprovázela 
Mirka Kordíková z Centra pro rodinu 
na kytaru.  
V promluvě jsme přemýšleli nad tím, 
jak se zachoval marnotratný syn a 
všechny děti se zapojily do čtení 
přímluv.  
Během pobytu jsme prozkoumali 
různá zákoutí poutního místa, hráli 
hry, zpívali písničky, vyráběli voňavá 
mýdla, zdobili krabičky na pokladnici 
modliteb...  
Poznali jsme tři důležité biblické pří-
běhy a pro rodiče jsme na nedělní 
odpoledne připravili scénky.  
Děti získaly nové kamarády a ve-
doucí jim byli krásným příkladem. 
Věřím, že (alespoň o kousek) se jim 
podařilo poodhalit poklad víry. 

Markéta Matlochová 

 
 

https://www.cpr-kromeriz.cz/news/krizova-cesta-pro-rodiny-s-detmi-v-chropyni/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.cpr-kromeriz.cz%2Fnews%2Fkrizova-cesta-pro-rodiny-s-detmi-v-chropyni%2F
https://www.cpr-kromeriz.cz/news/krizova-cesta-pro-rodiny-s-detmi-v-chropyni/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.cpr-kromeriz.cz%2Fnews%2Fkrizova-cesta-pro-rodiny-s-detmi-v-chropyni%2F
https://www.cpr-kromeriz.cz/news/krizova-cesta-pro-rodiny-s-detmi-v-chropyni/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.cpr-kromeriz.cz%2Fnews%2Fkrizova-cesta-pro-rodiny-s-detmi-v-chropyni%2F
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 ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE 
 
Velký pátek 19. duben                        

Začátek 
Novény k Božímu milosrdenství 

Sobota 27. duben                        
Česká biskupská konference a Hnutí 
pro život zvou všechny rodiny na 

Národní pochod pro život a rodinu 

v Praze. Zahájení mší svatou v 10:30 
v katedrále, oběd pro registrované 
rodiny zajištěn. Je připraven spe-
ciální vlak ze Starého Města, přes 
Hulín a Přerov. Podrobnosti a 
přihlášení na www.pochodprozivot.cz 

Neděle 28. duben                        
Pobožnosti o Svátku Božího 

milosrdenství 
Chropyně 15:00, Břest 16:00 

s následným průvodem 
a žehnáním polí 

Středa 8. květen                        
Cyklopouť  

z Chropyně do Pustiměře 

Neděle 12. květen                        
Den modliteb  

za povolání k duchovnímu stavu 

 
 

 

Pátek 24. květen 
Noc kostelů mimo jiné i v Břestě 

 

Neděle 26. květen 
I. sv. přijímání v Břestě 

 

Májová u Božích muk 
u polní cesty z Břestu do Žalkovic 

 

Den modliteb  
za pronásledované křesťany 

 
Čtvrtek 30. květen 

Slavnost Nanebevstoupení Páně 

Pátek 31. květen 
Svátek Navštívení Panny Marie 

Začátek  
Novény k Duchu Svatému 

Pátek 31. květen–neděle 2. červen 
Křtinská pouť farnosti Břest 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.pochodprozivot.cz/
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zpovědnic“. Je to další způsob, jak 
hledat a nacházet cestu k Ježíši 
v dnešním, uspěchaném světě, jak u-
možnit lidem setkání s Pánem mimo 
pracovní dobu a ostatní povinnosti. 

Toto i více o projektu  
Nikodémova noc na:  

www.cirkev.cz/archiv/ 120924-nikodemova-
noc-pastoracni- projekt-nejen-pro-rok-viry 

 
Přijměte naše pozvání, zastavte se a 
dejte volný průchod svým myšlen-
kám. Chvíli při příjemné hudbě, chvíli 
při tiché adoraci… 
 
Neděle 16. června  

I. sv. přijímání v Chropyni 

 
Neděle 23. června 

Oslava Svátku Těla a Krve Páně 
v našich farnostech 

 
 

 N OVÁ                                        
KAPLE 

 

 

 

 

V KROMĚŘÍŽSKÉ 

NEMOCNICI   

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE 

Pátek 7. června 
Nikodémova noc v Chropyni 

Před dvěma tisíci lety prožíval nevy-
řešené věci svého života jeden vzdě-
laný a vysoce postavený muž jmé-
nem Nikodém. Na to, co jej trápilo a 
na co hledal odpovědi, potřeboval 
někoho, komu by mohl důvěřovat, a 
také tmu noci, aby každý neviděl, 
kam a za kým jde. 
Pro Nikodémy dnešních časů (a není 
jich málo) je nabízeno setkání s Je-
žíšem. Ve shonu naší doby jsme 
ohroženi neschopností se zastavit a 
z určitého odstupu se podívat na dů-
ležité věci našeho života. Být stále 
„v pohotovosti“ je pro nás náročné a 
vede k únavě, vyčerpanosti a ten-
denci řešit (a to až příliš rychle a bez 
zakotvenosti v příběhu celého života) 
jen to, co je bezprostředně a 
neodkladně nutné.  
Toužíme si odpočinout, odreagovat 
se, zabavit se něčím jiným. A tak 
bezmyšlenkovitě zapínáme televizi, 
procházíme zajímavosti na internetu, 
listujeme časopisy... 
Nápad  uspořádat  tuto  akci souvisí 
s projektem  „Noci  kostelů“  a „Noci  

 

 

 

http://www.cirkev.cz/archiv/%20120924-nikodemova-noc-pastoracni-%20projekt-nejen-pro-rok-viry
http://www.cirkev.cz/archiv/%20120924-nikodemova-noc-pastoracni-%20projekt-nejen-pro-rok-viry
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MISIJNÍ RODINA  
DONUM DEI  

Misijní rodina Donum Dei byla zalo-
žena Otcem Marcelem Rousselem ve 
Francii v roce 1950. V duchu sv. Te-
rezie z Lisieux a svatého Františka 
Saleského, podle vzoru sv. Jany 
z Arku a podle prvních křesťanských 
pannen, se misionářky zasvěcují čas-
nými a pak věčnými sliby k násle-
dování Krista. Misionářky jsou karme-
litky žijící ve světě (mimo zdi klášte-
ra), jak si to přál jejich zakladatel. 
Angažují se v nejrůznějších profesích 
a pracích: v restauracích nazvaných 
Živá voda, v centrech pro poutníky, 
v jeslích, ve studentských centrech, 
jako katechetky…  
Sestry svědčí o všeobecné lásce 
Kristově ke všem. Odcházejí v po-
slušnosti a chudobě do kterékoliv 
země, kam jsou poslány a jejich po-
sláním je „obnovit dialog mezi Bo-
hem a lidstvem“ a „lidem věřícím i 
nevěřícím přinášet Živou vodu, to 
znamená Boží milosrdnou lásku, kte-
rá znamená odpuštění a milo-
srdenství“ (Otec Roussel). 
Misijní rodina působí na 5 konti-
nentech  ve  34 zemích  mj. i  v Brně 
 
 

 

pod Petrovem, kde pracují v restau-
raci L´Eau Vive (Živá voda). 
Restauraci sestry založily v březnu 
roku 2004, kdy přišly na pozvání 
brněnského biskupa Vojtěcha Cikr-
leho. Není to jen pouhá restaurace. 
Personál tvoří pouze misionářky 
z misionářské rodiny Donum Dei, 
svou lásku ke Kristu žijí během své 
každodenní práce, přinášejí celému 
světu Kristovo světlo. Pracují bez 
nároku na mzdu a výtěžek z provozu 
často věnují charitativním účelům u 
nás i ve světě. 

SETKÁNÍ SE SESTRAMI Z MI-
SIJNÍ RODINY DONUM DEI 
 

Poslední březnovou neděli jsme kří-
žovou cestu v Chropyni společně pro-
šli se sestrami z Misijní rodiny Donum 
Dei (Boží dar), které k nám nepřijely 
z daleké ciziny, jak by se na první po- 

 

Misionářky  
Neposkvrněné Panny Marie 
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maličkostí, na které jsme se zeptali. 
Třeba, že v restauraci, kterou provo-
zují, vaří hlavně francouzská jídla, ale 
i naše národní (svíčkovou, smažák, 
moravského vrabce…). Řádový oděv 
(je stejný jako má panna Maria Lurd-
ská – bílý s modrou šerpou) mívají na 
sobě, pouze při společných mod-
litbách a na mši svaté, jinak jsou 
v civilu a dokonce ve svém krajovém 
oděvu. Nejtěžší pro ně z celých misií 
bylo naučit se česky…  
 

 
Kouzelné bylo, když nám sestra z Fi-
lipín lámanou češtinou, rukama a no-
hama líčila, jak někdejší prezident Fi-
lipín Marcos diktátorsky ovládal zemi a 
jak se nechtěl vzdát vlády, když nad 
ním v prezidentských volbách zvítězila 
vdova po B. Aquinnovi, kterého Mar-
cos nechal popravit, Corazón Aqui-
nová, a která byla první ženou ve 
funkci prezidenta Filipín a vůbec první 
ženou v podobné funkcí v Asii.  
 
 

 

hled zdálo, ale z Brna. Po křížové 
cestě jsme se s nimi setkali na faře. 
Sestry nám představily nejen misijní 
dílo, které zastupují, ale také nám 
představily sebe, zemi, ze které po-
chází (Burkina Faso, Vietnam, Nová 
Kaledonie, Filipíny), svou kulturu a 
náboženství, i jaká byla jejich cesta 
k povolání do misií.   
Z těch exotických jmen jsem si za-
pamatovala jen Moniku, která byla 
z Vietnamu a která nám ve scénic-
kém ztvárnění ukázala něco ze života 
sv. Terezie z Lisieux. Každý večer 
v 19 hodin zpívají v jejich Živé vodě 
(v restauraci v Brně) píseň Ave 
Maria, která je jejich večerní mod-
litbou. I my jsme si společně zazpívali 
lurdskou píseň za kytarového do-
provodu sestry z francouzské Poly-
nésie.  

 

Beseda se sestrami se nesla ve velmi 
přátelském duchu, dozvěděli jsme se 
ještě spoustu  dalších podrobností či  
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Sestry si se zájmem prohlédly farní 
květinovou zahradu, vděčně přijaly 
kytičku narcisů a vyfotily se pod roz-
kvetlou meruňkou. Rozloučili jsme se 
s příslibem, že je v Brně navštívíme. 
Podivovaly se nad věkovým průmě-
rem besedujících, protože většinou na 
besedách mívají studenty. Vynahradil 
jim to mladý řidič, který je omylem 
zavezl na vlak místo do Kojetína do 
Hulína, a aby svůj omyl odčinil, tak je 
zavezl až do Brna. Cestou si velmi 
dobře popovídali a zapívali. 

Marta Boubelíková 

 www.leauvive.cz 
  

 

 
 

MARIA 
 
Mariiných slov máme v evangeliích 
málo. Ve chvíli zvěstování odpovídá 
Bohu jasným: Ať se mi stane, podle 
tvého slova. U Alžběty zpívá chvalo-
zpěv Bohu. S dítětem Ježíšem mluví 
v chrámě. Dochovala se nám její jedi-
ná rada: Dělejte to, co vám řekne Je-
žíš. Maria však neučí slovy, ale vším, 
co dělá. Byla dobrou posluchačkou u-
čitele Ježíše. Všechna ta slova ucho-
vávala ve svém srdci. Pevně stála pod 
Kristovým křížem. Byla s učedníky na 
modlitbách, když přišel Duch Svatý. 
Tak vzkazuje Maria i nám: Mějte od-
vahu říkat Bohu ANO nejen, když se 
vám to líbí a rozumíte tomu, když si to 
taky přejete. Říkejte Bohu ANO i teh-
dy, když vás Boží požadavek přesa-
huje a když mu moc dobře nerozu-
míte, když vás to něco stojí, když se 
stanete terčem kritiky.  
Pak zakusíte sílu a moc Božího slova, 
které se ve vás vtělí a stane se skut-
kem. Vy se stanete viditelným zname-
ním Božího působení. Skrze vás bude 
Bůh nově vstupovat do světa. 
 
 
 
 

Rok s církví, Jan Graubner 
 

Ave Maria,  
veď nás k Ježíši,  

prameni živé vody. 

 
MARIA 
 

http://www.leauvive.cz/
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P. ALOIS MUSIL 
 
 

Ve čtvrtek 28. března 
nás v knihovně v Ky- 
selovicích seznámila 
Ing. Věra Minaříková 
slovem i obrazem se  
svou cestou „Po stopách Aloise Musi-
la“. Tento moravský kněz byl největ-
ším českým a snad i světovým znal-
cem arabského světa.  
Narodil se roku 1868 v Rychtářově u 
Vyškova v selské rodině. Vystudoval 
Bohosloveckou fakultu v Olomouci a 
získal doktorát teologie.  
Zajímala ho krajina, kde se setkávají 
tři náboženství, křesťanství, židovství 
a islám, proto odjel do Jeruzaléma na 
Dominikánskou biblickou školu.  
Při výzkumech v Jordánsku objevil 
v okolí skalního města Petry roku 
1898 pouštní palác Kusejr Amra 
s barevnými freskami zobrazujícími 
osoby i zvířata, což islám zakazoval. 
P. Musilovi to po návratu do Evropy 
nikdo neuvěřil.  
Do arabského světa se ještě něko-
likrát vrátil, žil mezi beduíny, kteří ho 
nazývali šejch Músa. Neměl problém 
s dorozumíváním, naučil se 35 jazy-
ků, vesměs arabských nářečí. 

 

Ve 20. letech minulého století pobý-
val v Americe, kde publikoval po-
znatky ze svých cest a získal Zlatou 
medaili Charlese P. Dalyho.  
Po návratu do vlasti na popud pre-
zidenta Masaryka vydával své cesto-
pisy, a také dobrodružné romány z a-
rabského světa pro mládež.  Stal se 
řádným profesorem na Univerzitě 
Karlově a zasloužil se o založení Ori-
entálního ústavu.  
Přes své vzdělání a vědeckou proslu-
lost zůstal skromným člověkem, rád 
se vracíval do rodné vesnice a pomá-
hal v hospodářství. Zemřel v roce 
1944 v obci Otryby u Českého Štern-
berka na svém statku.   
Jeho knihy byly po roce 1948 od-
straněny z knihoven, a proto jsou 
dnes vzácné. Paní Minaříková nám 
několik dovezla k prohlédnutí. Mu-
zeum ve Vyškově uchovává některé 
památky na tohoto mimořádného 
člověka. 
Děkujeme Ing. Minaříkové za oběta-
vost, se kterou nás seznamuje s kra-
jinami, do kterých se sami těžko do-
staneme, a přesto je jejím pro-
střednictvím poznáváme.  
Přejeme do dalších cest hodně 
zdraví.                    Marie Krejčířová  
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