Blíží se soutěž Bible a my
Malá rozcvička:

2. Egypťané Izraelity utiskovali
tak, že
a) jim nedovolili používat vlastní
jazyk
b) jim dávali těžkou práci
c) je nutili jíst vepřové maso a
pracovat v sobotu a neděli
3. Egyptský král nařídil porodním
bábám
a) každé narozené izraelské dítě
zabít
b) nepomoci žádné izraelské
mamince při porodu
c) usmrtit každého narozeného
izraelského chlapce
4. Mojžíše jeho matka zachránila
tak, že
a) s ním utekla zpátky do Izraele
b) ho vydávala za holčičku
c) ho dala v košíku do rákosí u
břehu Nilu
5. Malého Mojžíše našla a ujala
se ho
a) egyptská porodní bába
b) faraónova dcera
c) faraónova manželka

6. Mojžíš utekl do Midjánska
a) protože měl strach z trestu za
zabití Egypťana
b) protože tam měl strýce
c) protože mu to Bůh přikázal
7. Bůh k Mojžíšovi promluvil
a) v chrámě
b) v mandloňovém prutu
c) v hořícím keři
8. Bůh Mojžíšovi při prvním
setkání zjevil
a) budoucnost Izraele a celého
světa
b) své jméno
c) Mojžíšův osud
9. Jahve je Boží jméno a znamená
v překladu
a) Jsem, který jsem
b) Budu vždycky s tebou
c) Já mohu všechno
10. Bůh Mojžíše povolal k tomu,
aby
a) se stal řeholníkem
b) vyvedl Izraelský národ
z otroctví a přivedl do
zaslíbené země
c) sepsal dějiny Izraele od
počátku světa po jeho
současnost

Odpovědi:
1b, 2b, 3c, 4c, 5b, 6a, 7c, 8b, 9a, 10b

1. Izraelité se ocitli v Egyptě tak,
že tam
a) utekli před krutým králem
Herodem
b) odešli za svým bratrem
Josefem v době hladu
c) vytáhli na válečnou výpravu

TRIO - farní list, vydává Řím. kat. farní úřad sv. Mořice v Kroměříži, Stojanovo nám.5,
767 01 Kroměříž. Tel., fax: 573 338 952. E-mail kanceláře: svmoric@svmoric.net.E-mail pro
příspěvky: svmoric@svmoric.net. Redakce P. Josef Říha, Ing. Petr Kvapilík, Ing. Eva Blešová,
Eva Šafaříková. Redakce si vyhrazuje právo na krácení nebo úpravu příspěvků v případě
nutnosti. E Tisk A. Michajlovič, Kroměříž, tiskárna. E NEPRODEJNÉ! Copyright © 2010
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Farní list:
sv. Mořic - Kroměříž h Hradisko u Kroměříže

TRIO
Listopad 2010

Je za co děkovat
Po celou dobu roku 2010 se snažíme ve farnosti a našem městě upoutat pozornost ke
kostelu sv. Mořice, který slaví 750 let. Pomalu spěje naše slavení k poslednímu bodu,
kterým chceme poděkovat opravdu důstojným způsobem. Chceme společně vyzpívat Te
Deum, jak to dokázal génius české hudby Antonín Dvořák ve své skladbě, kterou právě
před rokem poslouchal přímo papež Benedikt XVI. při své návštěvě v Praze.
l Chci společně poděkovat Bohu za to, že nám poslal obětavé lidi a spolupracovníky,
kteří neváhali darovat čas a síly pro dobrou věc. Již v roce 2009 vznikla skupina, která
připravovala program roku 2010 a zachovala se jako komorní orchestr.
l Chci poděkovat představitelům Zlínského kraje, Města Kroměříže a Arcibiskupství
olomouckého, kteří jak osobní účastí, tak i finanční podporou dali najevo svou přízeň
a spoluúčast na oslavách. Zvláště si vážím aktivní spolupráce starosty Miloše Malého.
l Chci poděkovat Klubu UNESCO za organizaci několika koncertů a především za
přípravu a vydání sborníku, který přehledně a souhrnně zaznamenává sled přednášek
a dává jasný vhled do historie.
l Chci poděkovat České křesťanské akademii a Muzeu Kroměřížska, kteří připravili
celou řadu přednášek a všichni návštěvníci ocenili odbornost a pestrou sestavu
přednášejících a lektorů.
l Chci poděkovat přednášejícím přímo v kostele sv. Mořice z řad odborníků památkové
péče, kteří nabídli široké veřejnosti a návštěvníkům své studijní poznatky při akci
„Noc kostelů“ a „Den a noc v kostele sv. Mořice“. Také díky velké skupině průvodců
– dobrovolníků, kteří od května do září provedli kostelem sv. Mořice tisíce návštěvníků
a turistů.
l Chci poděkovat těm školám v Kroměříži, které se zapojily do výtvarné soutěže a
navštívily náš kostel v rámci výuky o historii našeho města.
l Chci poděkovat všem farníkům, kteří měli podíl na organizaci a průběhu pouti ke cti
P. Marie Bolestné, slavnosti Božího Těla, pouti biskupů ČR a pouti důstojníků Armády
ČR ke cti sv. Mořice. Při každé akci jsem se mohl spolehnout na Vaši obětavost a
ochotu zapojit se. Kdo mi byl opravdu sloupem, o který jsem se mohl opřít, je Vít
Pořízek. Velké díky.
l Chci poděkovat za veškerou a náročnou propagaci na stránkách denního tisku a ve
sdělovacích prostředcích. Poctivou práci odvedli všichni, kteří pracovali na přípravě
obrázků, brožur a plakátů nebo osobně informovali veřejnost.
· Mnozí jste se dočetli nebo jste byli osobně účastni, jak mi starosta Města Kroměříže
v předvečer slavnosti sv. Mořice udělil medaili Osobnost města. Toto ocenění patří
vám všem, kteří jste přiložili ruku k dílu a přispěli k větší cti a slávě Boží.
Přijměte mé srdečné pozvání na společné poděkování, které bude v kostele sv. Mořice
Slavnostním koncertem díkůvzdání za oslavu 750 let kostela, který se uskuteční ve
středu 3. listopadu 2010 v 19 hodin. Symfonický orchestr a smíšený sbor Konzervatoře
P.J.Vejvanovského v Kroměříži přednese Serenádu 1680 P.J.Vejvanovského a Te Deum
Antonína Dvořáka.
Společně s Vámi děkuje P. Josef Říha

List z kalendáře – listopad
1.11. pondělí 15.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně u
sv. Mořice
17.00 hod. – mše sv. ze slavnosti Všech svatých
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
2.11. úterý 15.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
3.11. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
16.30 hod. – biblická hodina v učebně u sv. Mořice (viz pozvánka)
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
19.00 hod. – Slavnostní koncert díkůvzdání za oslavy 750 let kostela
sv. Mořice, vystoupí Symfonický orchestr Konzervatoře
P. J. Vejvanovského v Kroměříži a smíšený sbor se sólisty
4.11. čtvrtek 16.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
5.11. pátek 16.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
6.11. sobota
7.11. neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice,
18.00 hod. - mše sv. u sv. Jana
15.00 hod. - Dušičková pobožnost na hřbitově v Kroměříži u hlavního
kříže
8.11. pondělí 15.00 hod. – biblická hodina v PL (viz pozvánka)
16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně u
sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
9.11. úterý
10.11. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
11.11. čtvrtek 18.00 hod. – Sv. Martin na bílém koni – sraz u kostela sv. Jana
s průvodem na Velké náměstí, kde bude bohatý program pro děti
a rodiny
12.11. pátek 16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
19.00 hod. – Pobožnost u misijního kříže u řeky Moravy
– poděkování za 10. výročí od Lidových misií v Kroměříži
13.11. sobota 8.00 hod. – brigáda na proboštství
14.11. neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice, 18.00 hod. - u sv. Jana
15.11. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně u
sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
16.11. úterý 18.00 hod. – P. Josef Říha - Pouť ke sv. Mořici a ostatní poutní místa
- Muzeum Kroměřížska (s promítáním)
17.11. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
18.11. čtvrtek 14.30 hod. – setkání seniorů ve farním klubu u sv. Mořice
19.11. pátek 16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
20.11. sobota
21.11. neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice, 18.00 hod. - u sv. Jana
22.11. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně u
sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
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učitele, vynikajícího a svědomitého řádového otce. Potom zvolili za jeho nástupce v
hodnosti opatské Eustase. Eustas kráčel ve šlépějích sv. Kolumbána a spravoval svou
řeholní družinu nejen slovy, nýbrž i skvělým osobním příkladem. Tehdy však v přístavu
Nantes se těm vypovězeným Irům podařilo uniknout a zamířili do Neustrie.
Bylo jim pak králem sděleno, že jejich činnost by byla obzvlášť žádoucí na horním
Rýně. A proto, když jim dal král k dispozici loď, pluli vzhůru po Rýnu. K prvnímu setkání
se zbytky pohanství došlo při Curyšském jezeře. Připluli tam právě o náboženské slavnosti
a horlivý Kolumbán se rozhněval, naházel jim bůžky do vody a dřevěný templ zničil. Jen
útěkem se mohli zachránit před zuřivostí domorodců. Pobyt v Bregenzu (dnešní Rakousko)
na Bodamském jezeře trval sice o něco déle, ale bez úspěchu. Domorodci pod záminkou,
že Irové ohrožují jejich lovecká práva, donutili tehdejší úřady, aby Kolumbána a jeho
druhy vypověděly. Jediný, kdo tam zůstal, byl mnich Gallus, který se brzy naučil nářečí
tohoto kraje a působil v blízkosti Bodamského jezera až do své smrti.
Zanedlouho se udály ve třech říších franských, Burgundsku, Neustrii a Austrasii,
velké převraty. Rozmařilý král Theodorich povstal proti bratru Theodebertovi, odebral
mu jeho zem a dal ho zavraždit, zemřel však již r. 613 a jeho synové byli zabiti. Tu se stal
samovládcem celé Franské říše král Chlotar II., jemuž kdysi sv. Kolumbán předpověděl
velikou moc a slávu. Když Chlotar II. převzal vládu, vzpomněl si na toto proroctví a přál
si, aby se sv. Kolumbán vrátil do jeho země.
Kolumbán a jeho druhové ale mezitím již překročili Alpy a byli přátelsky přijati
lombardským králem Agilulfem, jenž o nich slyšel od svých franckých příbuzných. S
jeho svolením usadil se Kolumbán v Itálii. Tam v Bobbiu založil klášter, kam za ním
později přišlo poselstvo, vedené jeho žákem Eustasiem: král Chlotar ho prosil, aby se
vrátil do francké země. Kolumbán se ve své odpovědi nevracel k tomu, co nepříjemného
tam prožil, a doporučil, patrně pro své stáří a ze svých zdravotních důvodů, králi právě
Eustasia. Tento Eustas (Eustasius, česky Dobromír), narozený v druhé polovině šestého
století ve šlechtické rodině burgundské, vyrostl pod ochranou svého vychovatele, strýce
biskupa Langreského, ve vědychtivého, ctnostného a zbožného mladého muže. Pověst o
zářných ctnostech sv. Kolumbána ho přiměla k tomu, že vstoupil do jeho kláštera v
Luxeuilu. Zde pod vedením vynikajícího opata prospíval natolik ve vědomostech a
bázni Boží, že ho zanedlouho ustanovil správcem školy, kterou obezřele a požehnaně
řídil k blahu svých žáků.
Sv. Kolumbán za svého života založil četné kláštery. Po jeho smrti pokračovali v jeho
činnosti žáci; jejich působení připravovalo následný významný apoštolát svatého
Benedikta. Sv. Kolumbán zemřel v r. 615, dva roky po založení posledního kláštera
v Bobbiu, je zde pochován v kryptě farního kostela.
Svatostí svého života, příkladem své upřímné a věrné zbožnosti i svou řádovou regulí,
která ještě dlouho po jeho smrti měla velký vliv i v dalekých končinách křesťanského
světa, vstoupil sv. Kolumbán do církevní historie, spoluurčil kulturu evropského Západu.
Mnoho farností a jiných komunit z několika evropských zemí zaslalo list papeži
Benediktu XVI. s prosbou o vyhlášení sv. Kolumbána spolupatronem Evropy.
Ing. Petr Kvapilík

Uzávěrka TRIA: příspěvky doručte do čtvrtku 18.11.2010
Po uzávěrce již nepřijímáme příspěvky!!! Prosíme, dodržujte
stanovený termín!!! Děkujeme.
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Svatí na listopad
Sv. Kolumbán z Luxeuilu a Bobbia, významný řeholník, opat a
reformátor řádu, patron Irska, (542 – 615), svátek 23. listopadu
Kolumbán se narodil kolem r. 540 v Leisteru, ve středním Irsku. Byl jediné dítě
bohatých rodičů. Když na návštěvě u jednoho poustevníka uslyšel volání Boží, vstoupil
ve svých 20 letech, tedy kolem r. 560, přes odpor své matky, do kláštera Cluam-Inis v
Ulsteru a odtud přešel do kláštera v Bangoru, vedeného tehdy svatým Comgallem, který
organizačně svými řádovými pravidly inspiroval sv. Kolumbána. Opat sv. Comgall
Kolumbánovi po dlouhém přípravném období asketismu a po vysvěcení na kněze dovolil
až v r. 590, aby se skupinou dvanácti mnichů odplul jako misionář nejprve do Anglie,
potom na evropskou pevninu, do francké říše (dnešní Francie).
Nejznámější je poznatek, že sv. Kolumbán z Luxeuilu a Bobba když byl v 6. století
vyslán do Burgundska (středovýchodní Francie), se snažil, aby zdejšímu pohanskému
obyvatelstvu přiblížil svátek narození Pána Ježíše Krista. Kolumbán tedy 24. prosince
zapálil pochodně do tvaru kříže na jejich starobylém jehličnanu, který uctívali o zimním
slunovratu. Zář ohně přilákala zástupy lidí, k nimž pak mohl Kolumbán pronést kázání o
narození malého Ježíška v dalekém městě Betlémě, o chudém pěstounu sv. Josefu a
Bohem vyvolené Panně Marii, o prostém chlévě s oslíkem a volem. A tak je možné, že v
tento den vznikl ten krásný zvyk strojit stromek. To bychom mohli považovat za počátky
vánočního stromečku.
Ať to bylo tehdy dobré jméno Irů nebo Kolumbánova osobnost, začátek této jeho
misie byl provázen úspěchem. Po přistání v Armorice dovolil mu král austrasijské části
francké říše (dnešní severovýchodní Francie), aby se usadil v Annegray na okraji pohoří
Vogéz; už cestou se k němu připojili další druhové. Hlásili se i domácí mniši, a proto roku
590 zabral Kolumbán Luxovium, což byly trosky sousedního lázeňského města
zpustošeného Huny, a založil tam druhou náboženskou obec a klášter Luxeuil. Tam pak
vznikla v prostorném klášteře celá řada řemeslnických dílen. Přicházeli další novicové a
Kolumbán zbudoval třetí objekt: klášter Fontaines, postavený na pasece, šest kilometrů
od Luxeuilu. Ve všech těch třech klášterech se žilo podle důsledné a přísné regule, kterou
Kolumbán pečlivě sestavil. Řeholní život byl takto založen na poslušnosti, mlčení, půstu
a zdrženlivosti. A porušení tohoto přísného stylu klášterního života se i trestalo. To tehdy
založilo značnou akceschopnost v misijní činnosti.
Nebyl to jen rozdíl ve způsobu života, ale i povahové rozdíly, co vedlo ke třenicím
s tehdejší franckou církevní hierarchií. Irové totiž nebyli z domova zvyklí přiznávat
biskupovi disciplinární právo. A Kolumbán nebyl muž, který by se dal odvrátit od vytčené
cesty. Své misijní působení totiž zakládal na opravdové úctě k nenapodobitelně všestranné
dokonalosti a naprosté svrchovanosti Pána Boha. Tím se lišil od mnoha ostatních, kteří
lidem spíše zdůrazňovali podružné skutečnosti. Dopisy, jež psal na obhajobu své věci
papeži, patří k nejdůležitějším svědectvím západní církevní historie raného středověku.
Když pak poukazoval na nešvary i světských pánů, sv. Kolumbán upadl v nemilost u
mladého krále Theodoricha II. Tento panovník vedl velmi rozmařilý nemravný život a
způsoboval svou chlípností obecné pohoršení. Neohrožený Kolumbán mu přísně vytýkal
tento nezřízený život a hrozil mu vyloučením z církve, jestliže se nepolepší. Za to byl
Kolumbán z Burgundska tímto králem mstivě vypovězen a násilně mocensky vyveden.
Jeho irští bratři mniši byli nuceni odejít s ním; ostatní mniši, rodem Burgunďané, Gallové
a Frankové, nechtěli žít bez milovaného opata a zamýšleli také s ním odejít do vyhnanství,
byli však zadrženi a donuceni setrvat ve svých klášterech. Byli zarmouceni ztrátou svého
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23.11. úterý
24.11. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
25.11. čtvrtek
26.11. pátek 16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
27.11. sobota
28.11. neděle 1. adventní neděle – při každé mši svaté žehnání adventních věnců
7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice, 18.00 hod. - u sv. Jana
29.11. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně u
sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
30.11. úterý

List z kalendáře – Hradisko

h 4.11. čtvrtek – dopoledne – návštěva nemocných
h 7.11. neděle – adorace za zemřelé v kostele po mši sv.
h 14.11. neděle – 14.00 hod. – fara v Hradisku - praktická práce s Biblí
– přednáška P. Chalupy

Odpustky pro duše v očistci:
1. a 2.11. je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky,
přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv.
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela
modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a
pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Zdařilá pouť
Musím se vracet k hlubokým zážitkům, které jsme před měsícem s našimi poutníky
prožili při pouti po svatých místech. Cestovní kancelář Miklastour nám připravila strhující
program, který je nezapomenutelný. Jak ve filmu se mi promítá den po dni. Požehnaný
den prožíváme v Padově - u hrobu sv. Antonína a sv. Justiny. Den následující putujeme do
Turína ke hrobům – sv. Jana Bosca a bl. Frassatiho. V samotném středu pouti je denní
pobyt u hrobu sv. Mořice a druhů, mučedníků s milým otcem opatem augustiniánského
kláštera.
Nezapomenutelný den plný slunce je neděle na Mont Blancu a v Chamomix. Tam
vidíme, jak je Bůh úžasný ve svém stvoření a kráse. Poslední den věnujeme Ženevě
s nerozlučným pohledem na Mont Blanc. To jsou jen střípky.
Přijďte se s nimi podělit jak poutníci, tak i farníci na společné setkání, které bude
v úterý 16. 11. 2010 v 18 hodin v Muzeu Kroměřížska. Promítneme si několik krásných
záběrů a můžeme se svěřit se svými prožitky.
Těší se P. Josef

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude ve středu 3.11.2010 v 16.30 hod.
v učebně u sv. Mořice.
Téma: Čtení z Písma sv. Flp. – Filipanům kap. 2. verše 12-18. Pro spásu je třeba pracovat.
Slovo Boží je Slovo života, je ohnisko a světlo.
Žalm 27 – Davidův – s myšlenkou beze strachu v Boží blízkosti, Hospodin je mé světlo a
má spása.
Z evangelia sv. Lukáše kap. 14. verše 25-33. Správný postoj křesťanů – ženy a muži, děti
a rodina, vlastní život, majetek a peníze.
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Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude v Psychiatrické léčebně v pondělí
8.11.2010 v 15.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Téma: 1. list apoštola Pavla Titovi kap. 1. verše 1-9. Je to popis teologie spásy a apoštolátu
organizace prvotní církve, rodiny biskupů a presbyterů.
2. žalm 24. Chvalozpěv na Boha Stvořitele, problémy lidské žádostivosti a neumírněnosti.
3. čtení z evangelia sv. Lukáše kap. 17, verše 1-8 o pohoršení, bratrském pokárání, síla
víry, služba s pokorou.
MUDr. Pořízek Bohuslav

Duchovní obnova pro ženy

Víkendy pro seniory

(od 30 do 50 let)
3. – 5.12.2010
Téma: „Adventní zastavení s Božím
slovem“
vede P. Tomáš Klíč
Místo: Kroměříž, Klášter sester vincentek,
Malý Val 1553
Program:
Pátek 3.12. – příjezd mezi 16 – 17 hod.
Sobota 4.12. – duchovní obnova
Neděle 5.12. – program dle dohody a zájmu
S sebou: Bibli, spacák (podle možnosti),
osobní věci
Cena: dobrovolná
Prosím, přihlaste se nejpozději do pátku
26.11.2010
Kontakt:
Sr. Pavla Martínková, pavla@vincentky.cz,
mobil: 731 604 430, Malý Val 1553,
767 01 Kroměříž, www.vincentky.cz

Termíny a místa konání:
18. – 20.3.2011 Velehrad
13. – 15.5.2011 Sv. Hostýn
23. – 25.9.2011 Sv. Hostýn
7. – 9.10.2011 Velehrad
Cena: Velehrad:
2-lůžkový pokoj bez soc. zař.: 640 Kč
2-lůžkový pokoj se soc. zař.: 800 Kč
1-lůžkový pokoj bez soc. zař.: 700 Kč
1-lůžkový pokoj se soc. zař.: 900 Kč
Nelze objednat pro jednotlivce
dvoulůžkový pokoj se soc. zařízením.
Sv. Hostýn: pokoj bez soc. zař.: 700 Kč
pokoj se soc. zař.: 800 Kč
Součástí víkendů jsou přednášky
zaměřené na „radosti a starosti“ stáří,
rodinné vztahy, vztah k Bohu a
prohloubení duchovního života.
Společné modlitby, rozjímání, adorace,
mše svaté, svátosti smíření, rozhovory
s knězem a s lektorkami.
Hlaste se telefonicky nebo písemně na
adrese: Marie Budínová, Prostřední
437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407
141. Na přihlášce uveďte: jméno, adresu,
PSČ, věk, datum a místo víkendu, jaký
pokoj chcete.

Farní bál 2011
sobota 22. ledna 2011
v 19.30 hod.
v Domě kultury v Kroměříži
(bližší informace budou na plakátech)

h
h
h
h

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 24. října 2010
Drazí přátelé misií,
nedávno mi jeden misionář vyprávěl, co zažil: „Šel jsem navštívit chudou rodinu,
která žila v těžko dostupném terénu asi 3 hodiny cesty vysoko v horách. Jejich obydlí
bylo velmi prosté. Překvapilo mě, když mi k obědu připravili pečené kuře. Protože jsem
žádná zvířata v okolí domku běhat neviděl, zeptal jsem se, zdali ještě nějaká kuřata mají.
Sami by se jistě nepochlubili, že mi dávají to poslední. Na jejich tvářích však byla vidět
radost, že pro mne měli z čeho připravit hostinu.“
Tento příběh potvrzuje to, co nám k letošní Misijní neděli říká Sv. otec Benedikt
XVI., že klíčem k misiím je vytváření nebeského společenství. Právě Ježíš nás totiž učí
nebeským zásadám lásky. Papež nám připomíná, že svět potřebuje Boží lásku, setkat se s
Kristem a uvěřit v něj. Sv. otec nás vyzývá, abychom Ježíše učinili viditelným, aby
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Vykupitelova tvář zářila v každém koutu země. Chci využít této příležitosti a jménem Sv.
otce i všech lidí z misií, se kterými jsme spojeni, Vám chci vyjádřit upřímnou vděčnost a
ocenit Vaše nasazení pro misie. I přes nelehkou ekonomickou situaci dokazujete, že Vám
jsou papežské misie blízké. Každá Vaše modlitba, obětované utrpení, finanční dar či
jinak prokázaná láska misiím skutečně přispívá k setkání s živým Kristem a přináší tolik
potřebné nebeské hodnoty. V loňském roce jsme z Česka v rámci 102 projektů podpořili
33 misijních diecézí v 9 zemích. Kromě formačních a vzdělávacích programů, staveb a
oprav kostelů, kaplí, far, klášterů, center a domovů, dostalo pomoc 843 bohoslovců ve 14
seminářích a téměř 133 tisíc chudých dětí. Celkem jste na misie věnovali téměř 30 milionů
Kč. Tato pomoc přichází vždy k těm nejpotřebnějším, je dobře koordinovaná a využívaná.
Lidé z misií nás též ujišťují o svých modlitbách a sami se podílejí svou spoluúčastí.
Přijměme pozvání Sv. otce k modlitbě, k bratrské a konkrétní pomoci tolika trpícím a
strádajícím. Vždyť podle statistik umírá denně kvůli nedostatku jídla a pitné vody asi 15
000 dětí. Vzpomeňme na misionáře, kteří často za cenu svého života svědčí o Božím
království v těch nejvzdálenějších a nejvíce problematických místech. Při pohledu na
nesmírnou velikost misií se aktivně zapojme do šíření evangelia. Svěřme naše snažení
Marii, Matce Misionáře světa, která nám jistě ráda prozradí, jak co nejlépe během Misijní
neděle zažít nebeské společenství a připravit letošní misijní hostinu.
P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežských misijních děl
Misijní sbírka
h Hradisko
– 5.310 Kč
h sv. Mořic Kroměříž – 45.546 Kč

Poděkování
Každý si během života někde do podkroví své mysli zasouvá malá i velká nesplněná
přání.
I v mé mysli vězela donedávna odložená,
nezrealizovaná touha vyzkoušet si práci s
keramickou hlínou. Jednoduše vlastníma rukama
vykouzlit a okem své fantazie glazurou dozdobit
třeba hrneček k denní potřebě, misku, vázičku,
atd. Dát prostor procesu tvoření a srdečně se
radovat z výsledku.
Moje poděkování tedy patří paní Magdě
Navrátilové, jak za prvotní myšlenku
zorganizování kurzu keramiky, tak za organizaci
samotnou.
I přes malé prostorové možnosti v tomto
Centru pro rodinu, byl kurz otevřen pro širokou
veřejnost. A to, že je plně obsazen, snad ani
nemusím psát.
Profesionálně nás v kurzu vede paní Dagmar
Wykrentová a nevěnuje se jen nám „dospělákům“
ale i dětem, které mají svůj samostatný kurz.
Velmi děkuji za realizaci svého snu.
Marie Dostálová
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