Bible a tradice.
V průběhu dvoutisíciletí Bible od dob Kristových a apoštolských
spolupracovala s tradicí. V některých dobách se tyto tradice snažily umlčet
Bibli a tato kniha byla lidem uzavřená. Například přílišné uctívání relikvií
(jen kousků třísek z kříže Kristova bylo takové množství, že z toho šla postavit
celá loď). Dále kladení důrazu na oblečení duchovenstva, papežská tiara atd.
Pak ve středověku jsou to tradice vysloveně zlé a zvrhlé např. inkvizice a
upalování kacířů, upalování přímo Biblí. Uzavírat Bibli lidem bylo
zdůvodňováno nedotknutelností hory Sinaje, kde Hospodin mluvil
s Mojžíšem a předal mu desky Desatera (viz citát exodus kap. 19.) Číst tuto
knihu mohli jen znalci a představitelé církevní hierarchie. Tato tradice byla
také špatná, protože už sv. Cyril a Metoděj vybízeli, aby lid četl a k tomu
učinili překlad do slovanského srozumitelného jazyka. Ve většině případů
tradice a Písmo sv. spolupracuje, je ve shodě a vzájemně se doplňují. Tradice
apoštolská, církevní, duchovní, liturgická, patristická i teologická atd. O
teologické tradici – viz čl. 83 Katolického Katechizmu. Tam jsou zajímavé
možnosti a o tom svědčí i II. Vatikánský koncil (1962-1965). Od doby
Kristovy, doby apoštolské, přes středověk s různými bludy např. Makarion,
Manicheismus, Ariánství, albigenští, Bogomilové, Bible prodělávala těžké
zkoušky, ale nakonec zvítězila nad touto špatnou tradicí. Určité malé spory
přetrvávají až do dnešní doby.
Například různé nepřesné překlady.
Buďme jako národ český hrdi na to, že máme Bibli Kralickou i
ekumenickou a v poslední době Jeruzalémskou. Jejich čtení a studium ve
vzájemných porovnáních je vzrušující a shodují se v autoritě Slova Božího,
v kánonu i inspiraci Duchem sv. Uvědomme si, že Písmo sv. a Eucharistie
tvoří jednotu a jsou to veličiny pro šťastný život pozemský, ale hlavně pro
život věčný.
Bohuslav Pořízek
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Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,
jsem rád, že vás mohu pozdravit a oslovit prostřednictvím našeho farního
zpravodaje. Z rozhodnutí otce arcibiskupa jsem se stal vaším duchovním správcem.
Je vhodné, abych se vám krátce představil. Narodil jsem se 26.11.1955 ve Zlíně.
Vyrůstal jsem v Kaňovicích, vesnici na Zlínsku, která patří do farnosti Velký Ořechov.
Mám dvě sestry. Mladší z nich, Julie, mne už delší dobu doprovází, vytváří důležité
zázemí na faře a jako pastorační asistentka pomáhá ve farnosti. Přišla se mnou i do
Kroměříže. Věřící rodina, příklad rodičů, modlitby mnohých a přátelství výborných
kněží – to vše mi pomáhalo v mém rozhodování se pro kněžství. Když jsem v roce
1974 po maturitě na gymnáziu v Uherském Brodě podal přihlášku do kněžského
semináře v Litoměřicích, nebyl jsem přijat ani pozván na přijímací pohovory. Čekala
mne dvouletá vojenská služba v Plzni na Slovanech. Nová žádost o přijetí do semináře
byla úspěšná. Tak jsem mohl v letech 1976 – 1981 studovat teologii a 27.6.1981
jsem v olomoucké katedrále přijal kněžské svěcení.
Mé první kaplanské místo bylo v Ostravě-Porubě, po dvou letech pak v Moravské
Ostravě. Na podzim roku 1985 jsem se stal administrátorem farnosti Postřelmov.
V roce 1991 jsem nastoupil do Přerova, po deseti letech do Kyjova a po dalších
deseti letech přicházím do farnosti sv. Mořice a farnosti Hradisko. Vím z vlastní
zkušenosti, že pro farníky není lehké, když se po určité době musí rozloučit se svým
knězem, se kterým už ledacos prožili, a přijmout nového duchovního správce. Je to
úděl mnoha farností, protože z různých důvodů, především z nedostatku kněžských
povolání, je nutné častější stěhování kněží. Není to jednoduché ani pro kněze
samotného, protože určitým způsobem zapouští kořeny ve farnosti, kam je poslán,
navazuje vztahy a buduje farní rodinu, kterou pak musí opustit. Ale patří to k jeho
kněžskému poslání, aby byl k dispozici svému biskupovi a pracoval tam, kam jej on
pošle. Otec Josef Říha, zde působil 29 let. Některé z vás tak mohl doprovázet od
kolébky, přes dospívání až k manželství, starosti o rodinu a výchovu dětí. Patří mu
velký dík za jeho obětavou kněžskou službu – jak to také jménem arcibiskupa vyjádřil
i generální vikář Mons. Josef Nuzík.
Vím, že mi bude určitou dobu trvat, než se seznámím s životem obou farností.
Proto jsem vás při první bohoslužbě prosil o trpělivost a pochopení. Snažím se
poznat členy pastoračních a ekonomických rad a nejbližší spolupracovníky ve
farnostech. Těším se na spolupráci i se spolubratry P. Vladem a P. Václavem a kněžími
kroměřížského děkanátu. Novou zkušeností je pro mne přítomnost řeholních
kongregací ve farnosti, a také církevních škol a církevní nemocnice. Spoléhám na
modlitby řeholních sester a vás všech farníků.
Věřím, že Bůh ve své dobrotě a lásce obdarovává každého z nás. A jak píše svatý
Pavel v 1. listě Korinťanům, ty dary jsou každému dány k tomu, aby mohl být užitečný.

Proto i k rozpoznání toho, jaká obdarování každý z nás obdržel, potřebujeme
společenství církve. To společenství nám předalo víru a v tomto společenství můžeme
z víry žít a rozvíjet ji. Tak to připomněl Svatý otec mladým z celého světa,
shromážděným na bohoslužbě v Madridu: „Postavte Krista, Božího Syna, do středu
svého života. Dovolte mi však také, abych vám připomněl, že následovat Ježíše ve
víře, znamená putovat s Ním ve společenství církve. … Mít víru znamená opírat se o
víru bratří, a stejně tak tvoje víra slouží víře druhých jako opora. Prosím vás, drazí
přátelé, abyste milovali církev, která vás zrodila k víře, která vám pomohla lépe poznat
Krista, která vám dala objevit krásu jeho lásky. Pro růst vašeho přátelství s Kristem je
zásadní, abyste se radostně začleňovali do farností, společenství a hnutí, a stejně tak
se účastnili každou neděli eucharistie, často přistupovali ke svátosti smíření a pěstovali
modlitbu a rozjímání Božího Slova.“ Tato slova Svatého otce se netýkají jen mladých,
ale nás všech.
V měsíci září slavíme pouť ke cti sv. Mořice. Kéž se za nás tento světec u Boha
přimlouvá a vyprošuje nám statečnost a odvahu ke vzájemnému sdílení a doprovázení
ve víře – jak v rodinách, tak ve farnosti.
otec Josef

List z kalendáře – září
1.9. čtvrtek
2.9. pátek

3.9. sobota
4.9. neděle
5.9.
6.9.
7.9.
8.9.
9.9.
10.9.
11.9.
12.9.

13.9.

9.30 hod. – kostel sv. Mořice – zahájení nového školního roku
na církevních školách v Kroměříži pro studenty i rodiče
7.00 – 16.00 hod. – celodenní adorace na Malém Valu
15.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
18.00 hod. – pravidelné setkání lektorů v Děkanátním centru pro
rodinu
20.00 hod. – adorace v klášteře na Koperníkově ul.

7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořic
18.00 hod. - mše sv. u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
pondělí 18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
úterý
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
čtvrtek 14.30 hod. – setkání seniorů ve farním klubu u sv. Mořice
Srdečně zveme všechny seniory!
pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
sobota
neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice
18.00 hod. - mše sv. u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
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
úterý
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V pátek jsme navštívili Vatikánská muzea plná obrazů, soch a památek a nevynechali
jsme ani Sixtínskou kapli. Odpoledne jsme se pak procházeli v okolí řeky Tibery v
tzv. Zátibeří, což je část města plná malých uliček a kaváren. Došli jsme až k
Andělskému hradu se sochou archanděla Michaela na vrcholu a přes Vatikán jsme se
vrátili zpět do poutního domu, odkud jsme večer vyrazili autobusem na sever.
V sobotu ráno jsme dorazili do Dolomit a někteří z nás se vydali k vrcholu Lagazuoi
v nadmořské výšce 2733m pěšky, jiní zvolili lanovku. Nahoře jsme se obdivovali
výhledu do horské krajiny, kde se drží sníh i v létě. Navečer jsme dorazili opět do
poutního domu Velehrad, nikoli však toho římského. Tento poutní dům se nachází ve
vesničce Sv. Martin v Tyrolských Alpách severní Itálie a vřele nás zde přijal otec
Hráček. Večer jsme strávili příjemným posezením na terase a zpěvem českých a
moravských písniček.
V neděli už měl každý svůj program, povětšinou jsme se věnovali odpočinku a
procházkám po okolí. Večer jsme pak naposledy společně nasedli do autobusu, který
nás živé a zdravé dovezl zpět domů.
Všem poutníkům za pěkné společenství a hlavně otci Říhovi za průvodcovství
patří Pán Bůh zaplať!
Martina Mutlová

Výroky svatých – září
Sv. Řehoř Veliký
Je dobré si občas odříct něco dovoleného, abychom pak nad nedovoleným snáze
zvítězili.
Boháčovi jsou úplně nanic jeho poklady, když je neumí používat: připravují mu záhubu.
Bl. Terezie z Kalkaty
Ukládejte si peníze k chudým, je to lepší než konat zázraky. Když konáte zázraky,
jste Božími dlužníky. Když dáváte almužny, je vaším dlužníkem Bůh.
Plodem ticha je modlitba, plodem modlitby je víra, plodem víry je láska, plodem
lásky je služba, plodem služby je pokoj.
Sv. Jan Zlatoústý
Člověk je Pánu Bohu nejvíc podobný tehdy, když jiným přeje dobro.
Vůbec by nebylo třeba vykládat učení, kdyby zářil náš život. Nebylo by třeba brát na
pomoc slova, kdyby dostatečným svědectvím byly naše činy.
Ne porodem se žena stává matkou, ale tehdy, když dítě dobře vychová.
Sv. Pio z Pietrelciny
V knihách hledáme Boha, v modlitbě ho nalézáme.
Pokud naprázdno maříš čas, znevažuješ dary Boží, přítomnost, kterou On, nekonečně
dobrý, svěřuje tvé lásce.
Čím víc budeš mít vroucnosti, tím víc dostaneš lásky.
Sv. Vincenc z Pauly
V pokoře spočívá síla, která získává lidi pro Boha.
Bůh ponižuje a opět pozdvihuje, když to uzná za vhodné. Seslané ponížení na tu
osobu, která Mu má sloužit, je znamením jejího budoucího povýšení.
Když žiješ mezi lidmi – i kdyby to byli svatí – nikdy neočekávej, že na nich neuvidíš
chyby.
Sv. Jeroným
Jednejme tak, aby o nás nikdo nemohl říct nic špatného, aniž by lhal.
Kdo nezná Písmo, ten nezná Krista.
Dobrý se učí od špatných, ale když pozná jejich chyby, napravuje se.
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pro přežití v pravěku. Pro začátek musely rody získat oheň od bohů, kteří si ho
bedlivě střežili na svém území. Rodům se to sice podařilo, jenže oheň jim uhasl,
proto v noci musely sebrat všechnu odvahu a vypravit se temným lesem po pěšině
označené svícemi pro oheň. Rody prokázaly velkou odvahu a oheň získaly. Brzy jim
však začaly dělat starosti zbraně potřebné pro lov. Rody se proto opět vypravily do
lesa, kde si nasbíraly potřebný materiál. V klidu fary kluci vyráběli zbraně, zatímco
děvčata zdobila oděvy či vyráběla rodovou ozdobu nebo nádobu na vaření. Když už
konečně měly rody zbraně, tak se pustily do lovu mamutů, jelenů, medvědů a dokonce
i veverek. Večer pak maso opékali na ohni, což se samozřejmě neobešlo bez tance a
zpěvu s kytarou, tedy s její předchůdkyní. Další den dorazili obchodníci, ale aby
rody mohly něco odkoupit, nejdříve si musely opatřit zlato. Zaručeným nalezištěm
se stalo rychnovské dětské hřiště, kde si po nalezení zlatých kamínků děti pořádně
zadováděly. Podařilo se zajmout zajatce, který byl z rodu, jemuž se velmi dařilo.
Příčina podle našich pralidí spočívala v jejich božstvech, a tak naše kroky vedly na
asi 3 kilometry vzdálené poutní místo Mariánská studánka, k níž se váže spousta
pověstí. Zde rody objevily bohy květin, slunce, stromů a spoustu dalších. Ve čtvrtek
jsme kvůli nepřízni počasí hráli hry uvnitř fary. Večer proběhlo slavnostní vyhlášení
vítězného rodu jelenů a závěrečná pravěká oslava. V pátek nás po úklidu fary čekala
už jen cesta domů. Vše dobře dopadlo a všichni jsme se ve zdraví vrátili zpět do
civilizace.
Za přípravu a realizaci tábora děkujeme manželům Koblihovým a manželům
Hyánkovým.
Andrea Kytlicová

Pouť do Říma
Dne 24.7.2011 po obědě jsme se sešli u kostela sv. Jana a vydali jsme se na
týdenní putování s otcem Říhou, který se tak stal naším duchovním i turistickým
průvodcem. V pondělí ráno jsme tudíž měli možnost spatřit východ slunce ve městě
Assisi, kde žili a působili sv. František a sv. Klára. Během dopoledne jsme si prohlédli
nejen kostely sv. Františka a sv. Kláry, ale také dům, kde bydleli rodiče sv. Františka
a nebo klášter, kde sv. František působil. Odpolední cesta autobusem nás pak přesvědčila
o tom, že všechny cesty vedou do Říma a hlavy jsme složili v poutním domě Velehrad,
odkud se nám skýtal výhled přímo na Svatopetrskou baziliku ve Vatikánu.
Úterní den nás zavedl do třípatrových katakomb sv. Callista, kde se nás ujala milá
průvodkyně ze Slovenska. Naše další kroky poté směřovaly ke kostelu sv. Pavla, což
je místo, kde byl sťat a po jeho stětí zde vytryskly tři prameny (Tre Fontane).
Odpoledne pak patřilo putování po rozličných kostelech, bazilikách a chrámech a tak
tak, že jsme tempu otce Říhy stačili. Večer nás otec ještě vytáhl na procházku setmělým
Římem, a tak jsme viděli i římský noční život.
Následující den jsme zahájili prohlídkou Vatikánu, Svatopetrskou baziliku jsme
důkladně prozkoumali zvenčí i zevnitř a dokonce jsme vystoupali až do kopule, kde
jsme mohli obdivovat Řím z ptačí perspektivy. Odpolední program nás zavedl do
Antického Říma, prohlédli jsme si dochované památky této starobylé kultury,
samozřejmě jsme nemohli vynechat ani Kolosseum. Poté jsme se vydali ke
Španělských schodům, Fontáně di Trevi, viděli jsme i Panteon a došli jsme i na
Benátské náměstí, kde na místním chrámě mají sochu sv. Anežky České.
Ve čtvrtek jsme se vypravili do přímořského městečka Nettuno, kde jsme se
dozvěděli o pohnutém osudu sv. Marie Goretti a pak zbyl čas i na koupání v moři.
Cestou zpět do Říma jsme se ještě zastavili u pomníku Američanů padlých za druhé
světové války.
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14.9. středa
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.

23.9.
24.9.
25.9.

26.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle

10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně

7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice
18.00 hod. - mše sv. u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
úterý
středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
čtvrtek 8.00 – 16.45 hod. - adorace a den modliteb za kněžský seminář
17.00 hod. – mše sv. u sv. Mořice
19.30 hod. – kostel sv. Mořice - Tradiční varhanní koncert k poctě
sv. Mořice
pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
sobota
neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice
17.00 hod. – zpívané nešpory,
18.00 hod. – mše sv. u sv. Mořice
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
úterý
10.00 hod. - slavnost sv. Vincence - mše sv. v kapli na Malém Valu,
celebruje biskup Josef Hrdlička
středa slavnost sv. Václava - mše sv. 7.45 hod. u sv. Mořice
a 18.00 hod. u sv. Jana
čtvrtek 18.30 hod. – Slavnostní koncert sboru AVE Arcibiskupského
gymnázia a pozvaných hostů k 20. výročí obnovení školy –
Sněmovní sál Arcibiskupského zámku
pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně

List z kalendáře – Hradisko
1.9. (první čtvrtek v měsíci) – dopoledne - návštěva nemocných
4.9. (první neděle v měsíci) – 14.30 – 15. 30 hod. - kostel Všech svatých Hradisko
– adorace
5.9. (první pondělí v měsíci) – 19.00 – 21.00 hod. – Lutopecny
– společenství s modlitbami za uzdravení, katecheze – list Židům
v pondělí po 14 dnech - 17.00 – 18.00 hod. - Miňůvky u p. Zdráhala
– modlitební společenství starších
12.9. a 26.9. (2. a 4. pondělí)– 19.30 – 21. 30 hod. - fara Hradisko
– biblické společenství – listy apoštola Pavla
ve středu po 14 dnech - 19.00 – 20.00 hod. – Lutopecny
- modlitební společenství starších žen
6.9. a 20.9. (v úterý po 14 dnech) – 19.00 – 21.00 hod. – Lutopecny
– společenství CHO Naděje
každý pátek - 18.30 – 19.30 hod. – fara Hradisko - společenství dětí malá schola
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Pozvánka
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude ve středu 7.9.2011 v 16.30 hod.
v učebně u sv. Mořice.
Téma: 1. Ráz nového života – Kol. 3,1-11
2. Ž. 145 Chci Tě vyvyšovat Bože můj a králi.
3. Blahoslavenství a hrozby Lk 6.20-26.
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude v Psychiatrické léčebně v pondělí
12.9.2011 v 15.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Téma: 1. Tim. 2,1-8 úkol křesťanů
Ž 28 K Tobě Hospodine volám.
Lk 7.1-10 Zázrak uzdravení setníkova otroka.
MUDr. Pořízek Bohuslav

Pozvánka
na výstavu, která bude v kostele svatého Mořice v Kroměříži.

SAKRÁLNÍ STAVBY ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ 1990 – 2010
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 15.září 2011 v 16.00hod.
Doba trvání výstavy je od 15.září do 2.října 2011.
Výstavu pod patronací Arcibiskupství olomouckého pořádá Český svaz stavebních
inženýrů, pobočka Olomouc, Česká komora stavebních inženýrů a techniků.

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo náměstí 4/9, připravuje tyto
aktivity:
Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. a Děkanátní centrum pro rodinu
Kroměříž pořádají
setkání žen v obtížných životních situacích pro zraněné, osamělé,
rozvedené, ovdovělé, svobodné matky, bez ohledu na věk a vyznání
„Jsem zraněná a co dál?“
v sobotu 17.9.2011 od 9:00 do 15:00 hodin v prostorách kroměřížského centra pro
rodinu přednášející MUDr. Jitka Krausová (psychiatrička, psycholožka) – vede
pastorálně terapeutické poradenství v Centru pro rodinný život při Arcibiskupství
Olomouc.
Na toto setkání je třeba se přihlásit s ohledem na zajištění prostor dle počtu (nabízí se
též pro ženy z Vyškova) do 12. 9. 2011. Příspěvek 70,- Kč, hlídání dítěte 40,- Kč.
Tato setkání se uskutečňují v Olomouci pravidelně. Při setkání je respektováno Vaše
soukromí. Využijte této příležitosti v domácím prostředí města Kroměříže.
GRILOVÁNÍ – „rozlučme se s létem“ 4. 9. 2011 (neděle) od 15 hod. na farní
zahradě sv. Mořice. Hravé odpoledne pro rodiny s dětmi.
HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE A RIZIKA JEJÍHO UŽÍVÁNÍ. Zveme
maminky na mateřské dovolené (i s dětmi) do herny Centra pro rodinu ve středu 7.
září 2011 v 10.00 hod. Přednáší Mgr. Petra Zahradníčková.
Nabídka kroužků v Centru pro rodinu pro školní rok 2011/12
l Keramická dílna výtvarnice Dagmar Wykrentové pro dospělé, pro děti od
6ti let,
pro seniory (dotace Města Kroměříž)
l Kurz pletení z pedigu pro začátečníky a pokročilé (košíčky a jiné dárkové
předměty).
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Lektor kurzu: Mgr. Vladimíra Kapounková, tel.: 737 377 070
Tvořivá šicí kavárna pro ty, jež se zajímají o odívání a ruční práce.
Lektor: Helena Župková (dotace Města Kroměříž)
l Výtvarný ateliér pro děti předškolního věku.
Lektor: Mgr. Zuzana Voláková
l Doučování matematiky a fyziky pro žáky ZŠ a příprava na přijímací zkoušky.
Lektor: Mgr. Eva Vrtělová
Podrobnější informace najdete na plakátech v předsíni kostelů, na www.cprkromeriz.cz. Zápis na kroužky a kurzy bude probíhat od 29. 8. do 16. 9. 2011 po tel.
domluvě v kanceláři Centra pro rodinu. Zájem o některé z aktivit můžete projevit již
nyní na adrese – cpr-kromeriz@seznam.cz, tel.: Helena Župková 736 522 814
l

PODĚKOVÁNÍ
Myslím, že nejsem jediná, kdo často vzpomíná na P. Josefa Říhu. Přiznávám, že
loučení s ním pro mě nebylo vůbec snadné. Přišel do naší farnosti, když mi bylo 7
let. Stal se tak mým prvním učitelem náboženství, knězem, který mě připravoval
k přijetí svátosti smíření a k prvnímu svatému přijímání. Pod jeho vedením jsem se
připravovala k přijetí svátosti biřmování. Oddával mě, křtil mé děti, byl přítomen
při primici mého bratra i při pohřbu mé maminky. S mojí rodinou tak prošel všemi
svátostmi. Po 29 let byl velkou jistotou v mém duchovním životě. Před 16 lety mě
podpořil v myšlence založit scholu. Za tu dlouhou dobu jí prošlo hodně zpěváků a
všichni se shodujeme v jednom – díky vytrvalé podpoře P. Josefa jsme našli svoje
místo v církvi, místo, ze kterého můžeme nejen brát, ale také dávat. Děkuji Bohu, že
jsem měla tu milost růst, dospívat a zrát ve farnosti, kterou vedl takový kněz.
Lenka Doubravová

Výzva k dobrému skutku
V naší republice je mnoho žen, které se ve svém volném čase nezištně zapojují do
pomoci druhým. Jednou z těchto pomocí je pletení obvazů pro malomocné. Také
jsem se do tohoto projektu zapojila. Je to klidná práce, při které se mohu i modlit,
rozjímat nebo si povídat s druhými. Obvazy pletu z bavlněné pletací příze na jehlicích
č. 2. Je to zdlouhavé, ale s vědomím, že moje dílo někomu pomůže, se mi plete
radostněji. Obvazy se pletou podle předem daných norem. Materiál na pletení zajišťuje
Arcibiskupství olomoucké, a tam budu také hotové obvazy posílat. Z Arcibiskupství
olomouckého poputují obvazy do Indie nebo Afriky do leprosárií.
Budu ráda, když se naše skupinka žen, které již pletou obvazy, rozroste. Zájemkyně,
hlaste se ve farním knihkupectví sv. Mořice. Společně pomůžeme dobré věci.
Všem srdečně děkuji.
Květa Šafaříková

Tábor v Rychnově na Moravě
Jako každý rok, tak i letos jsme pokračovali v tradici farních táborů a v týdnu od
16. do 22. července jsme vyrazili na tábor do Rychnova na Moravě. V sobotu jsme se
vydali vlakem vstříc Rychnovu, po cestě jsme navštívili Mladějov na Moravě
nacházející se nedaleko od Rychnova. V Mladějově jsme se svezli vláčkem
„úzkokolejáčkem“, kterým jsme odcestovali přímo do pravěku, což bylo téma letošního
tábora. Když jsme konečně dorazili na faru, ohromila nás svou velikostí. Prostory
byly pro našich 21 dětí naprosto dostačující. Po zabydlení a rozdělení do tří rodů
(rod jelenů, bobrů a sokolů), jsme se začali věnovat záležitostem naprosto nezbytným
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