BUĎTE MILOSRDNÍ
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec,“ říká Ježíš. Milosrdenství má mnoho podob.
Následující tabulka ti je pomůže odhalit, když ovšem ve správném pořadí doplníš chybějící
slova z nápovědy dole.

SKUTKY
TĚLESNÉHO MILOSRDENSTVÍ

SKUTKY
DUCHOVNÍHO MILOSRDENSTVÍ

Sytit .........................................................

Poučovat ................................................

Napojit ....................................................

Poradit ...................................................

Obléci .....................................................

Utěšovat .................................................

Dát nocleh .............................................

Napomínat ............................................

Navštěvovat ..........................................

Odpouštět ..............................................

Navštěvovat ..........................................

Snášet trpělivě ......................................

Pohřbívat ...............................................

Modlit se k Bohu ..................................

Nápověda:

Nápověda:

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

nemocné
mrtvé
žíznící
nahé
pocestným
vězněné
hladové

hříšníky
obtížné osoby
za živé i zemřelé
neznalé
urážky
zarmoucené
nerozhodným

Cokoliv jste udělali jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste udělali. A cokoliv jste
neudělali jednomu z mých nejmenších bratří, ani mně jste neudělali. (Mt 25)
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Farní list:
sv. Mořic - Kroměříž h Hradisko u Kroměříže

TRIO
Červenec 2010

Dopis na rozloučenou
Milí farníci od sv. Mořice a jeho druhů a farníci z Hradiska,
po roce mé kaplanské služby zde v Kroměříži, jež byla pro mne zároveň kněžskou
službou první, se musím s Vámi rozloučit. Na jednu stranu nerad, když pomyslím na tolik
dobrých lidí, s nimiž jsem se během tohoto roku setkal, jmenovitě na Stojanovce,
zaměstnance proboštství, řeholní sestřičky, děti a učitele z Církevní školy, studenty a
učitele z Arcibiskupského gymnázia, mnohé nemocné, které jsem mohl navštěvovat,
společenství mládeže, ministranty a vůbec všechny farníky z Kroměříže a přifařených
obcí. Jistě je to početná řada osob, která ovšem nesmí být zakončena bez vyslovení díků
otci proboštovi Josefovi, jemuž vděčím za příklad radostného a pracovitého kněze na
vinici Páně a jeho veliké starostlivosti a laskavému doprovázení v onom mém
novokněžském roce. Tímto tedy vyjadřuji veliké „Bohu díky“ za Vás všechny a zároveň
prosím o odpuštění, pokud jsem někoho zranil či mu ublížil.
Konečně na druhou stranu odcházím rád, když vím, že mne Pán skrze představené zve
jinam. Vím, že mne předchází onen Beránek, kterého jsem se rozhodl ve svém životě
následovat. On říká: A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo
matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.
A tak neváhám.
Není možné, abych na Vás dál nevzpomínal a také nepamatoval na Vás v modlitbě.
Zároveň prosím, abyste mne i vy provázeli ve svých modlitbách.
Na samotný závěr bych rád vzpomněl na jednu událost, která se mi silně vepsala do
srdce a na níž lze vidět Vaši laskavost a Stojanovského ducha, jež mezi Vámi přebývá.
Při slavení nedělní mše svaté, která byla toho dne pro mne již třetí, jsem najednou přišel
o hlas. Bylo to nečekané a bylo to právě ve chvíli, kdy kněz pozvedá Tělo a Krev Ježíše
Krista a vyslovuje slova: Skrze něho a s ním a v něm... Najednou jakoby mi něco uvízlo
v hrdle. Chtěl jsem se rozkašlat, ale ne a ne ten čert z hrdla. Sípal jsem, šeptal jsem, slzy mi
vešly do očí. Pozoroval jsem, jak se mnou soucítíte. Po chvíli mi ministrant podal sklenici
s vodou, a tím se to trochu spravilo. Při přijímání jsem si šel sednout na sedes. Vrchol celé
události však teprve přišel. Najednou přichází jeden chlapec a podává mi kapky proti
kašli...
Bratři a sestry, přeji Vám, ať Stojanův odkaz: Mám, co jsem dal druhým, dál přebývá
v této farnosti a Vám všem ať Pán žehná a doprovází Vás radostí, pokojem a svou
přítomností.
Počátkem července bych se měl přestěhovat do Veselí nad Moravou.
+ P. Václav

Překvapující zpráva k 750. výročí kostela sv. Mořice
V týdnu jsme dostali zprávu, že k nám zavítají biskupové Čech a Moravy v rámci
jednání ČBK na Velehradě. Proto nás všechny zvou na slavnostní mši sv., kterou
budou slavit v neděli 4. července 2010 v 11 hodin v kostele sv. Mořice. Hlavním
celebrantem bude Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský,
kazatelem bude Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Přijďme spolu s nimi slavit
eucharistii – díkůvzdání za 750 let kostela sv. Mořice. Nenechme si ujít tuto
mimořádnou událost v životě naší farnosti.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
h pondělí 5. července
Na velehradské slavnosti pojede
autobus v 7 hodin od kostela sv. Jana
Křtitele.
Hlaste se ve farní kanceláři.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v kostele
v Psychiatrické léčebně v Kroměříži
oslavíme mší sv. v 9 hodin.

Po dobu měsíce července a srpna
budou mše sv. v úterý, středu,
čtvrtek a pátek vždy v 17 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele.
Během července a srpna
NEBUDOU Biblické hodiny.
Hradisko:

E Pouť na Sv. Hostýn
– pondělí 28.6. – odjezd autobusu
v 7.30 hod. ze zastávek
E Návštěva nemocných
– ve čtvrtek 1.7. - dopoledne
Děkanátní centrum pro
rodinu Kroměříž pořádá

Příměstské prázdninové
aktivity (tábor)

od 12. do 16. července 2010
Táborové téma je „Rytíři a Princezny“
Program:
l Výroba trička s logem tábora
l Ukázka historického šermu s malým
dobrodružným příběhem
l Den plný her a zábavy s hledáním
pokladu
l Keramická výroba pod odborným
vedením
l Výlet do blízkého nebo o něco
vzdálenějšího okolí
A spousta radosti a překvapení!
Provoz od 8:00 do 16:00 hod.
Cena 650,- Kč (v ceně obědy v jídelně AG)
Přihlášky na tábor si můžete vyzvednout
v Centru pro rodinu.
Závaznou přihlášku prosíme odevzdat do
30. června 2010.
Na všechny účastníky se těší pracovnice
centra
Magda Navrátilová a Helena Župková
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Farnost sv. Mořice připravuje:
l

Zájezd na Slovensko

26.7. (pondělí) – 31.7.2010 (sobota)
s pobytem pod Vysokými Tatrami ve Svitu
(dvoulůžkové pokoje) h 5 nocí
s polopenzí - 75 euro, cestovné 1.000,- Kč
Program:
Pondělí: odjezd 7.00 hod. od sv. Jana –
Turzovka (poutní místo)
Úterý: Vysoké Tatry – Štrbské Pleso,
Starý Smokovec (nový kostel)
Středa: Gotická cesta – Levoča, Spišské
Podhradie
Čtvrtek: Spišská Magura – Pieniny
(Dunajec), Limanová
Pátek: Slovenský ráj
Sobota: na závěr překvapení (co tak
k………?) – návrat cca 20.00 hod.
Hlaste se ve farní kanceláři sv. Mořice s
částkou 1.000 Kč/osoba.)
l

Pouť ŘÍM 2010

Termín: 3.8. (úterý) - 10.8.2010 ( úterý)
Ubytování: v poutním domě Velehrad (15
minut od Vatikánu) 4 noci se snídaní
Cena: 3.000 Kč (doprava) 70 euro (4x
ubytování se snídaní)
Předpokládaný program:
3.8. – úterý h odjezd z Kroměříže od kostela
sv. Jana Křtitele – 13.00 hod., noční přejezd
přes Rakousko a Itálii
4.8. – středa h ráno příjezd do Assisi,
prohlídka Assisi a Portiuncule, místa spjatá
se životem sv. Františka a Kláry, mše sv.,
příjezd do Říma - nocleh
5.8. – čtvrtek h dopoledne – katakomby,
bazilika sv. Pavla, Tre Fontane
h odpoledne – baziliky (sv. Jan, sv. Kliment,
sv. Kříže) - nocleh
6.8. – pátek h dopoledne – Vatikánská
muzea (varianta: antický Řím)
h odpoledne – výlet autobusem - nocleh
7.8. – sobota h celodenní výlet – poutní
místo sv. Marie Goretti
h odpoledne – pobyt u moře - nocleh
8.8. – neděle h dopoledne – bazilika sv.
Petra h odpoledne – Zátibeří, volný
program – ve 20 hod. odjezd z Říma
9.8. – pondělí h pobyt v Dolomitech –
celodenní túra, návštěva hor. středisek
10.8. – úterý h přejezd Rakouskem, příjezd
do Kroměříže cca 8.00 hod.
Hlaste se ve farní kanceláři sv. Mořice s
částkou 3.000 Kč/osoba.

Biskup Ulrich měl přátelský vztah k tehdejšímu králi Ottovi I. a jeho královské rodině,
což oboustranně přispívalo k tehdejšímu rozkvětu města Augsburgu. Avšak v r. 926 bylo
město Augsburg a okolí velmi ohrožováno výbojnými Uhry, kteří tehdy byli velmi útoční
a působili velmi ničivě a nemilosrdně. Město Augsburg proto tehdy, na popud biskupa
Ulricha (Oldřicha), včas vybudovalo opevňovací zeď okolo města.
O 30 let později, při novém útoku dobyvačných Uhrů v srpnu r. 955, biskup Ulrich
sám statečně vedl obranná opatření na ochranu města. A vyslal skupinu bojovníků, pod
vedením svého bratra Diepalda, do bitvy na Lechu mezi městy Augsburgem a Landbergem.
Tím pomohl králi Ottovi I. k rozhodujícímu tehdejšímu vítězství nad Uhry. Král Otto I.
pak za tuto významnou pomoc udělil městu Augsburgu výnosné privilegium razit vlastní
mince.
Za několik roků později se biskup Ulrich (Oldřich) vzdal svých světských povinností
a věnoval se plně jen svým církevním pastoračním úkolům. To bylo správné opatření,
které mu umožnilo velmi zkvalitnit činnost katolíků ve své diecézi. Soustředěněji
podporoval upřímnější a věrnější zbožnost v klášterech, dbal na zlepšování kázně,
morálky a vzdělanosti kněží a řeholníků.
Dal vystavět mnoho kostelů. Velkoryse vybavil dosavadní augšpurskou dómskou
školu a rozvážně ji soustavně podporoval. Přitom vynikal biskupskou mírností a
dobročinností, účinně podporoval rozvoj diecézní charitativní péče o chudé a nemocné.
S významným rozvojovým civilizačním a sociálním určením právě v nejodlehlejších
oblastech své diecéze úspěšně budoval kláštery, takže lid již za jeho života ho považoval
za světce. Po svém téměř 50 letém biskupském působení se snažil Ulrich v r. 972 předat
svůj úřad někomu dalšímu, ale církevní synoda v Ingelheimu mu to zamítla. Za rok na to,
kdy právě dovršil 50 let ve svém biskupském úřadě, dne 4.7.973 biskup Ulrich zemřel, je
pochován v Augsburgu, v kryptě baziliky.
Biskup Ulrich (Oldřich) byl roku 993 svatořečen papežem Janem XV. Byl to první
postup řádně vedeného procesu kanonizace v církevních dějinách, podle pevně
ustanovených náležitých zásad církevního práva. Svatý Ulrich (Oldřich) bývá
znázorňován jako biskup s knihou nebo s rybou. Je považován za patrona proti povodním
a záplavám.

Sv. Kamil (Camillo) z Lellis, zakladatel řádu řeholních kleriků služby nemocným
(MI), organizátor a reformátor ošetřovatelství, 25. 5. 1550 – 14. 7. 1614, svátek 14.
července.
Narodil se 25. 5. 1550 v Bucchianico, jižně u Pescary v Abruzii, v Itálii. Byl synem
důstojníka, stal se také vojákem a po smrti svých rodičů marnotratně prohrál celé své
jmění v kartách. Pro nemoc opustil vojenskou službu, a jelikož nikdy neuměl číst a psát,
živil se jako pomocný dělník. Také pomáhal v r. 1574 při stavbě kapucínského kláštera.
I když do té doby opovržlivě odmítal všechno náboženské, během této práce v klášteře
se obrátil k Pánu Bohu a vstoupil do kapucínského řádu. Svou nemoc víceméně vyléčil
v nemocnici svatého Jakuba v Římě, kde potom zůstal pracovat jako ošetřovatel. Tuto
svou práci vykonával velmi příkladně, obětavě a svědomitě, takže byl jmenován do
funkce nemocničního mistra. Za několik let se Kamil, podporován „apoštolem Říma“ sv.
Filipem Nerim, stal r. 1584 knězem. Již před tím, v r. 1582, založil Kamil společenství
ošetřovatelů - Kamiliánů. Toto společenství potvrdil r. 1586 papež Sixtus V. A potom
papež Řehoř XIV. ho v r. 1591 povýšil na církevní řád. Sv. Kamil statečně a svědomitě
pořád sloužil nemocným v Římě, až do své smrti dne 14. 7. 1614.
Členové společenství Kamiliánů skládali slib, že budou obětavě a statečně sloužit
nemocným, a to i lidem nemocným morem, po tělesné i duchovní stránce. Jejich velkou
zásluhou je reforma nemocniční péče, kterou navázali na sv. Jana z Boha, působícího ve
Španělsku. Nakažlivě nemocní byli odděleni od ostatních, jídlo nemocných bylo pružněji
a účinněji zaměřeno na jejich konkrétní nemoc, zlepšilo se vybavení pokojů nemocných.
Umírající byli ošetřováni až do konce a byla jim poskytována duchovní pomoc. Při
morových a cholerových epidemiích zemřelo mnoho obětavých členů tohoto společenství.
Svatý Kamil je patronem ošetřovatelů, nemocnic, nemocných a umírajících.
Ing. Petr Kvapilík
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světlo mému rozumu – buď požehnán;
zanecháš-li mě v temnotě a v nejrůznějších
trápeních – buď požehnán. Od této chvíle
žiji v nejhlubším pokoji, neboť sám Pán mě
nese na svých rukou. On, Pán
neproniknutelného milosrdenství, ví, že ve
všem, vždy a všude toužím po něm samém.“
(Dn 1264).

JAK VYPADÁ
FINANCOVÁNÍ SOCHY
PANNY MARIE
Milí farníci, rád bych vám v krátkosti
sdělil, jak se daří financovat naše společné
dílo – obnovení sochy Panny Marie
Neposkvrněné, která bude umístěna na štítě
kaple Arcibiskupského gymnázia v
Kroměříži.
Mám velkou radost, protože do finální
částky 380.000,- Kč nám zbývá necelých
100.000,- Kč. Podařilo se nám získat také
finanční dary z Německa a USA. Mnoho
nám pomohl jeden nejmenovaný dárce
značným finančním obnosem. Poměrně
hezkou částku jsme získali z výdělku ze
dvou plesů, které AG pořádalo v posledních
dvou letech. Dvě desítky studentů AG tři
dny pracovaly v lesích. Výdělek studenti
přidali na sochu. Také nám finančně
pomohlo město Kroměříž a dále přislíbilo,
že zaplatí vyzdvižení sochy. A především
je vás velká řada dárců z řad farníků, kteří
jste již darovali podle svých možností
finanční hotovost.
Opět s velkou radostí za celý spolek
bych rád vám všem dárcům vyjádřil upřímné
Pán Bůh zaplať. Také na vás všechny v
modlitbě myslím a žehnám vám.
Věřím, že necelých 100.000,- Kč se nám
podaří shromáždit k dokončení díla.

Jak dílo v těchto dnech vypadá?
Originál sochy Panny Marie je doplněn a
zpevněn tak, aby se podle něho mohla
udělat forma, která dá vzniknout kopii této
sochy. Aktuální fotografie je umístěna na
nástěnce ve vašem kostele.
Již teď vás všechny zvu na slavnostní
žehnání nové sochy, které se uskuteční v
pátek 8. října 2010 v areálu AG.
S pozdravem P. Pavel Stuška, školní
kaplan AG

Nadační fond TELEPACE
Milí farníci z chrámu sv. Mořice,
srdečně vás zdravíme ze studia
Telepace, odkud každý den vysílá dobré
zprávy televize Noe.
Chceme vám vyjádřit svůj dík za štědrý
finanční dar na podporu našeho vysílání,
který jsme od vás obdrželi. Díky této
podpoře může myšlenka televize Noe žít a
stále se rozvíjet.
Vzpomínáme na přímý přenos slavnostní
poutní mše sv. „Bolestného pátku“, kterou
jsme u vás natáčeli u příležitosti 750. výročí
kolegiátního chrámu sv. Mořice. Přenosy
mší sv. jsou pro mnohé naše diváky často
jedinou možností, jak prožít bohoslužbu,
protože sami se již na mši sv. nedostanou.
Z jejich ohlasů víme, jak moc jsou vděčni
právě za přenosy bohoslužeb.
Jsme rádi, že můžeme zakoušet
společenství s vámi se všemi kteří chcete,
aby se šířily dobré zprávy a víme, že tou
nejlepší zprávou je Kristovo evangelium.
Pamatujeme na vás při pravidelných
mších svatých sloužených za všechny naše
dobrodince a přátele a také prosíme o
modlitbu.
Přeji každému z vás, aby poselství
evangelia bylo pro vás všechny zdrojem
radosti a pokoje.
P. Leoš Ryška, SDB

Svatí na červenec
Sv. Oldřich (Ulrich) Augšpurský, biskup, nar. asi 890 - 4.7.973, budovatel církevní
dobročinné charity a zakladatel mnoha kostelů, podporovatel katolické vzdělanosti,
pečovatel o zkvalitnění klášterního života a o zdokonalování katolických škol. Svátek
4. července.
Sv. Ulrich se narodil kolem roku 890 v bavorském Augsburgu, kde také pak zemřel
dne 4.července 973. Jméno Ulrich podle staré němčiny znamená „panovník, držitel
království“. Narodil se v augšpurské šlechtické rodině alemanského hraběte Hupalda.
Studoval ve Sv. Gallenu. Ve svém věku 33 let byl jmenován v r. 923 augšpurským biskupem.
Věrně sloužil církvi a svůj biskupský úřad zastával velmi správně. Měl zřejmě dar velmi
dobrých organizačních schopností, se kterým svědomitě a poctivě hospodařil, pro náležité
plnění svého biskupského poslání. Je proto v Německu považován za historicky
nejlepšího biskupa.
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Pobyt v Dolomitech

v termínu 4.9. – 11.9.2010
Cena: 3.500 Kč (doprava + strava) a 91 euro
(ubytování)
Hlaste se ve farní kanceláři sv. Mořice
s částkou 3.500 Kč/osoba.

Duchovní obnova pro dívky
(od 17 do 30 let)
14.7. – 18.7.2010
Téma: „Jeden je váš Otec“
vede P. Tomáš Klíč
Místo: Kroměříž, Klášter sester
vincentek, Malý Val 1553
Program:
St 14.7. – příjezd mezi 16 – 18 hod.
Čt 15.7. – dopoledne výlet na Svatý
Hostýn
od Čt 15.7. odpoledne až do So 17.7. –
duchovní obnova
Ne 18.7. – dopoledne odjezd
S sebou: Bibli, spacák, boty na výšlap,
osobní věci
Cena: dobrovolná
Prosím, přihlaste se nejpozději do
pondělí 5.7.
Kontakt: Sr. Pavla Martínková,
p a v l a @ v i n c e n t k y. c z , m o b i l :
731 604 430, Malý Val 1553, 767 01
Kroměříž, www.vincentky.cz

Boží milosrdenství ve zjevení
svaté Faustyně
Svatá Faustyna zapsala následující
myšlenky ze zjevení:
„Řekni duším, ať nestavějí ve vlastních
srdcích překážky mému milosrdenství,
které si tolik přeje v nich působit. Mé
milosrdenství pracuje ve všech srdcích,
které mu otevírají své dveře, spravedlivý
stejně tak jako hříšník potřebují mé
milosrdenství. Obrácení a vytrvání je milost
mého milosrdenství.
Duše usilující o dokonalost ať velebí mé
milosrdenství zvláštním způsobem, neboť
hojnost milostí, které jim uděluji, plyne
z mého milosrdenství. Přeji si, ať se tyto
duše vyznačují bezmeznou důvěrou v mé
milosrdenství. Já sám dbám o posvěcení
těchto duší, poskytnu jim všechno, cokoliv
bude k jejich svatosti třeba. Milosti z mého
milosrdenství se čerpají jedinou nádobou,
a tou je důvěra. Čím větší důvěru duše má,
tím více obdrží. Bezmezně důvěřující duše
jsou mi velkou útěchou, takové duše

naplňuji všemi poklady svých milostí.
Jsem rád, že chtějí mnoho, vždyť já toužím
dávat mnoho, velmi mnoho. Naopak jsem
smutný, když duše žádají málo, zužují svá
srdce.“ (Dn 1577 a 1578)

Modleme se se svatou
Faustynou k Božímu
milosrdenství
Svatá Faustyna zaznamenala úkon
svého obětování a příběh setkání s Ježíšem
do „Deníčku Božího milosrdenství v mé
duši“ (Dn).Vyjádřila se: „Úkon naprostého
odevzdání se do Boží vůle, která je pro mě
čistě láskou a milosrdenstvím“.
Spojme se s ní v modlitbě k Božímu
milosrdenství. Její modlitby jsou výzvou
a příkladem pro každého z nás. Sv.
Faustyna projevuje nekonečnou touhu po
konečném cíli – oslavě a velebení Boha a
spáse duší.
„Ježíši Hostie, jehož jsem v této chvíli
přijala do svého srdce a v tomto sjednocení
s tebou se obětuji nebeskému Otci jako
obětní hostie, zcela a ve všem se
odevzdávajíc do nejmilosrdnější svaté vůle
mého Boha. Ode dneška je mi tvá vůle,
Pane, pokrmem. Celá moje bytost ti patří,
používej mě podle svého Božského
zalíbení. S podřízeností, klidem a s radostí
přijímám všechno, cokoliv mi tvá otcovská
ruka podá. Ničeho se nebojím, ať si mě
jakkoliv nasměruješ, a s pomocí tvé milosti
splním všechno, oč mě požádáš. Nyní se
již nebojím žádných tvých vnuknutí, ani
je neklidně nezkoumám, kam mě vedou.
Veď mě, ó Bože, cestami, kterými ti bude
libo, všechnu svou důvěru jsem vložila do
tvé vůle, která je pro mě čistě láskou a
milosrdenstvím. Přikazuješ, abych zůstala
v tomto klášteře – zůstanu, přikazuješ,
abych se dala do díla – dám se, zanecháš-li
mě do smrti v nejistotě ve věci tohoto díla,
buď požehnán; pošleš-li mi smrt, kdy se
lidsky vzato bude zdát, že je můj život
nejvíce potřeba – buď požehnán. Povolášli mě v mládí – buď požehnán; dáš-li
dočkat se stáří – buď požehnán; dáš-li mi
zdraví a sílu – buď požehnán; připoutáš-li
mě k loži bolesti třebas na celý život – buď
požehnán; dáš-li mi v životě samá
zklamání a neúspěchy – buď požehnán;
dopustíš-li, aby byly odsouzeny mé
nejčistší úmysly – buď požehnán; dáš-li
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