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VELIKONOCE      

 

OBČASNÍK 
FARNOSTÍ 

   KYSELOVICE 

   CHROPYNĚ  

           BŘEST 
 

BRATŘI A SESTRY, 
po zhruba roce pandemie je nám asi 
jasné, že letos opět neprožijeme Veli-
konoce "normálně". Budeme se potý-
kat s množstvím opatření a omezení. 
Jak prožít letošní Velikonoce?  
Zkusme zapátrat v paměti, jak jsme je 
prožili vloni. Zkušenost z minulého ro-
ku nám může napovědět, co lze dělat, 
co můžeme vylepšit, případně se po-
kusit ještě o jiný způsob prožití Veli-
konoc. 
Můžete vytáhnout a oprášit loňské ve-
likonoční číslo Farníčku  (pokud jej ne-
můžete  nalézt, na  stránkách farnosti 
 
 
 

… utrpením a smrtí se 
vstupuje do slávy vzkříšení… 

 
 

Hluboké prožití Velikonoc, 
které Vás dovede ke 

sjednocení s Ježíšem Kristem. 
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Ať už bude situace jakákoliv, přeji vám 
všem ze srdce pravou křesťanskou ra-
dost a naději, která pramení z víry ve 
Zmrtvýchvstání.  
Kristus vstal z mrtvých. Svou smrtí 
přemohl naši smrt a svým vzkříšením 
otevřel bránu nebes i nám. 

P. Stanislav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 

Je také možno průběžně využívat 
příležitost ke svátosti smíření během 
týdnů před Velikonocemi, zvláště ve 
všední dny přede mší sv. 
 

 

se vyskytuje v elektronické podobě, 
případně se můžete ozvat na faru), 
tam si můžete připomenout některé 
inspirace pro slavení Velikonoc v do-
bě karantény/lockdownu, zvláště ne- 
budete-li se moci zúčastnit veliko-
nočních obřadů v kostele naživo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘEDVELIKONOČNÍ  

Květná neděle 28. března 
 

Chropyně a Břest 14:00–15:30 
Kyselovice16:00–17:00 

 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 
 

 Chropyně Břest Kyselovice 
Květná neděle 07:30 09:00 česká 

11:00 latinská 
10:30 

Zelený čtvrtek 16:00 latinská 
18:00 česká 

17:30 --- 

Velký pátek 16:00 latinská 
18:00 česká 

17:30 --- 

Bílá sobota 16:00 latinská 
19:00 česká 

19:00 --- 

Boží hod 
velikonoční 

07:30 česká 
11:30 latinská 

09:00 10:30 

Pondělí 
velikonoční 

09:00 07:30 10:30 
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ROK SV. JOSEFA 
Před 150 lety  
prohlásil bl. Pius IX.  
svatého Josefa  
patronem Církve.  
 
Papež František chtěl připomenout 
toto výročí a využít je jako příležitost 
k prohloubení úcty k tomuto velkému 
světci. Vydal proto apoštolský list Pa-
tris corde a vyhlásil Rok sv. Josefa, 
který trvá od 8. prosince 2020 do 
8. prosince 2021. Posvátná peniten-
ciárie (vatikánský úřad, který má na 
starost odpustky) v dokumentu zve-
řejněném pro tuto příležitost vysvět-
luje, že smyslem tohoto mimořád-
ného roku je, „aby v něm každý věřící 
mohl po příkladu tohoto světce denně 
upevňovat svůj život ve víře naplňo-
váním Boží vůle“. 
Během této doby je možné získat mi-
mořádné plnomocné odpustky: „Za 
obvyklých podmínek (svatá zpověď, 
svaté přijímání a modlitba na úmysly 
Svatého otce) se udělují plnomocné 
odpustky těm věřícím, kteří se zře-
knou zalíbení v jakémkoli hříchu a bu-
dou se účastnit Roku sv. Josefa při 
příležitostech a formami, jaké uvádí 
tento dokument.“ 
 

 
 

KYSELOVICE 
Zelený čtvrtek 

večerní adorace 20:00–20:30 
Velký pátek 

15:00 křížová cesta 
 

NOVÉNA  
Na Velký pátek začíná novéna 

k Božímu milosrdenství, 
v Chropyni se modlíme denně 

v 15:00 v kostele. 
 

BOŽÍ HROB  
bude otevřen na Bílou sobotu 

k soukromé modlitbě 
Chropyně 10:00–15:30 

Břest 10:00–16:00 
Kyselovice 12:00–15:00 

 
ŽEHNÁNÍ POKRMŮ  

na Boží hod velikonoční po mši sv. 
 

Pobožnost v neděli 11. dubna 
O SVÁTKU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

Chropyně 15:00 
Břest 16:00 

 
ŽEHNÁNÍ POLÍ V BŘESTĚ  

25. dubna 15:00 

 
  
 

 

ČEKÁ NÁS… 
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    13 ZPŮSOBŮ, JAK ZÍSKAT 
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
 

 
Plnomocné odpustky získají ti, kdo 
využijí jakoukoli z těchto příležitostí: 
 
Budou po dobu alespoň 30 minut roz-
jímat modlitbu Otče náš. 
Zúčastní se alespoň jednodenní du-
chovní obnovy, jejíž součástí bude 
rozjímání o sv. Josefovi. 
Po příkladu sv. Josefa vykonají něja-
ký skutek tělesného nebo duchov-
ního milosrdenství. 
Pomodlí se sv. růženec v rodině. 
Pomodlí se sv. růženec jako snou-
benecký pár. 
Svěří každodenně svoji práci pod o-
chranu sv. Josefa. 
Budou prosit o přímluvu sv. Josefa, 
aby našel práci ten, kdo ji hledá, a 
práce všech, aby byla důstojná. 
Pomodlí se litanie nebo nějakou jinou 
modlitbu ke sv. Josefovi, a to za pro- 

 
 
 

následovanou církev a za úlevu všem 
křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou 
pronásledování. 
Pomodlí se jakoukoli církví schvále-
nou modlitbu či pobožnost ke cti sva-
tého Josefa, např. „K tobě, svatý Jo-
sefe“: 

- ve dny 19. března a 1. května, 
- na svátek Svaté rodiny, 
- 19. dne jakéhokoli měsíce, 
- kteroukoli středu, 

což jsou dny zasvěcené památce sv. 
Josefa. 
 

 
 

Plnomocné odpustky mohou získat i 
nemocní, trpící a všichni, kdo nemo-
hou opustit domov.  
Získají je, když se zřeknou zalíbení 
v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl 
splnit tři obvyklé podmínky, i když to 
aktuálně není možné, pomodlí se do-
ma či jinde, kde jsou nuceni pobývat, 
modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou 
nabídnou Bohu své bolesti a obtíže. 
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Pěstoune Syna Božího,  
oroduj za nás. 

Starostlivý ochránce Kristův,  
oroduj za nás. 

Hlavo Svaté rodiny,     oroduj za nás. 
Josefe, vzore spravedlnosti,  

oroduj za nás. 
Josefe, vzore čistoty,   oroduj za nás. 
Josefe, vzore rozvážnosti,  

oroduj za nás. 
Josefe, vzore statečnosti,  

oroduj za nás. 
Josefe, vzore poslušnosti,  

oroduj za nás. 
Josefe, vzore věrnosti,  

oroduj za nás. 
Zrcadlo trpělivosti,       oroduj za nás. 
Milovníku chudoby,      oroduj za nás. 
Vzore pracujících,        oroduj za nás. 
Ozdobo rodinného života,  

oroduj za nás. 
Ochránce panen,         oroduj za nás. 
Útěcho nešťastných,    oroduj za nás. 
Naděje nemocných,     oroduj za nás. 
Patrone umírajících,    oroduj za nás. 
Odpůrce zlých duchů,  oroduj za nás. 
Ochránce církve,         oroduj za nás. 
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy 
světa, smiluj se nad námi. (3×) 
 
 

MODLITBY  
KE SV. JOSEFOVI 
 
K tobě, svatý Josefe 

viz Kancionál č. 011 
 

Litanie ke svatému Josefovi 
Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, 
Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se, 
Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, 
 
Bože, náš nebeský Otče,  

smiluj se nad námi. 
Bože Synu, Vykupiteli světa,  

smiluj se nad námi. 
Bože Duchu Svatý,  

smiluj se nad námi. 
Bože v Trojici jediný,  

smiluj se nad námi. 
 

Svatá Maria,               oroduj za nás. 
Svatý Josefe,             oroduj za nás. 
Slavný potomku Davidův,  

oroduj za nás. 
Světlo patriarchů,       oroduj za nás. 
Snoubenče Boží rodičky,  

oroduj za nás. 
Přečistý strážce svaté Panny, 

 oroduj za nás. 
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Ustanovil ho pánem domu svého. 
A správcem všeho statku svého. 
 
Modleme se: 
Všemohoucí Bože, tys povolal sva-
tého Josefa, aby už od počátku chrá-
nil dílo našeho vykoupení; dej, ať tvá 
církev s jeho pomocí věrně plní svůj 
úkol při uskutečňování díla spásy. 
Skrze Krista, našeho Pána.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYMNUS  
KE SVATÉMU JOSEFOVI 
 

Davidův potomku slavný, 
světlo patriarchů dávných, 

ó svatý Josefe, 
snoubenče Boží Rodičky, 

pros za nás nyní i vždycky, 
pěstoune Ježíšův. 

 
 
 

Čisté Panny cudný strážce, 
Syna Božího ochránce, 

ó svatý Josefe, 
přimluv se za nás zvlášť nyní, 

ty hlavo svaté Rodiny, 
živiteli Kristův. 

Muži Bohem vyvolený, 
spravedlivý, čistý, věrný, 

ó svatý Josefe, 
zrcadlo trpělivosti, 

k moudrosti a statečnosti 
uč nás jít cestou tvou. 

Kéž jak ty ctíme chudobu, 
věrní jsme Božímu slovu, 

ó svatý Josefe; 
tys zářným vzorem otcům všem 

a dělníkům jsi příkladem, 
buď rodin oporou. 

Veď naše srdce k čistotě, 
utěšuj v těžkém životě, 

ó svatý Josefe, 
vlévej naději nemocným, 

buď v smrti ochráncem mocným, 
vypros v nebi místa. 

Pomoz nám všem žíti svatě, 
záštitou buď církve svaté, 

ó svatý Josefe, 
ducha zla od nás zapuzuj, 

jednou u soudu při nás stůj, 
přimluv se u Krista. 
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když poznal jiný Boží záměr. Maria, 
která počala z Ducha svatého, viděla, 
jaké problémy to bude Josefovi přiná-
šet a chtěla je kompenzovat svou 
láskou vůči němu, ale nepovažovala 
se za povolanou vysvětlovat Josefovi 
nepochopitelné početí. 
Josef, vida znaky mateřství u své 
snoubenky byl zraněný o to víc, že 
byli dohodnuti na mimořádném za-
chovávání svého panenství a panic-
tví, pro které se rozhodli. K situaci se 
postavil jako spravedlivý muž, který i 
nadále chtěl pro Marii největší dobro 
a rozhodl se tajně se s ní rozejít. 
Postupoval podle svého rozumu, 
snad ji chtěl uvolnit pro muže, který 
dle něj musel být otcem dítěte. Jeho 
láska byla daleka toho změnit se 
v nenávist, která by souhlasila s tres-
tem pro Marii, kterou pokládal najed-
nou za příčinu svého strašného zra-
nění. Vždyť tuto jinak dokonalou by-
tost má tak jako tak ztratit. Bude 
muset zůstat se svým trápením sám.  
Písmo svaté říká: "Maria byla za-
snoubena s Josefem. Ale dříve, než 
spolu začali bydlet, ukázalo se, že 
počala z Ducha svatého. Protože její 
muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji 
vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDO TO BYL SV. JOSEF 
 

Byl vyvolenou hlavou Svaté Rodiny. 
Stojí po boku své snoubenky Panny 
Marie a hned po ní mu náleží čest a 
úcta. Je to také důvod k tomu, aby 
se sv. Josefovi a příkladu jeho života 
věnovala větší pozornost.  
Připomeňme si postavení jeho snou-
benky, která, ač je svrchovanou Krá-
lovnou, zůstává pokornou Boží slu-
žebnicí a pochopíme, že Josef, vzor 
spravedlivého muže, zůstává zcela 
v pozadí, aby vynikli ti, kterým to ví-
ce přísluší. Věnujme však i jemu tro-
chu pozornosti. 
Narodil se v Betlémě. V prvních ka- 
pitolách Matoušova a Lukášova e-
vangelia vystupuje jako potomek 
krále Davida, ženich Panny Marie a 
zákonný pěstoun Pána Ježíše se 
všemi právy a povinnostmi otce ro-
diny z Nazareta. Povoláním byl tesa-
řem. 
Zasnoubení Josefa s Marií podle ži-
dovského práva představovalo již 
pevnou vazbu. Tento mladý zbožný 
pár měl všechny předpoklady pro 
šťastný život. Každý z nich měl své 
představy, které s naprostou samo-
zřejmostí  a s velkou  láskou  měnil,  
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rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil 
se mu ve snu anděl Páně a řekl: ‚Jo-
sefe, synu Davidův, neboj se k sobě 
vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, 
které počala, je z Ducha svatého. 
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; 
on totiž spasí svůj lid od hříchů.´ To 
všechno se stalo, aby se naplnilo, co 
řekl Pán ústy proroka: ,Hle, panna 
počne...´"(Mt 1,18-23). 
Teprve až se Josef osvědčil, Bůh po-
slal anděla, aby mu řekl, jak se věci 
mají. "Uklidnění" Josefa se událo, 
když jeho zraněné smysly byly vyřa-
zené spánkem. Josefovi se dostalo 
vysoké cti, důležitosti, zodpověd-
nosti a důvěry. Josef však nikdy ne-
přestal být pokorným služebníkem 
Božím. 
Z Josefových ctností mimořádně vy-
niká víra. U něj vidíme, že věřit zna-
mená připustit všechno, co od Boha 
přichází a někdy i všeho zanechat, 
všechno nechat běžet a všechno o-
pustit. Jen nikdy nepřipustit, že by 
Bůh opustil toho, kdo se na něj spo-
lehne. V tom nám má být vzorem. A 
tato víra s láskou vůči Bohu i lidem 
byla uskutečňována v lásce k jeho 
snoubence a byla základem všech 
dalších ctností. 
 

Josef vzal Marii k sobě, tím před zá-
konem uznal její dítě za své i s přije-
tím plné otcovské odpovědnosti. K to-
mu ho pověřil Bůh, když mu ústy an-
děla řekl, aby dal dítěti jméno; to bylo 
podle Zákona vyhrazeno otci. Tak Jo-
sefova role překračuje roli pěstouna. 
Ježíš tak měl vyrůstat v rodině, která 
zajišťuje normální rozvoj osobnosti 
dítěte. 
Jejich vzájemná láska byla pozname-
nána, či spíše okrášlena úctou k Bo-
hu, který se nacházel uprostřed nich. 
Všichni členové rodiny vynikali mimo-
řádnou pokorou, kterou nestavěli na 
obdiv světu, ale byla důvěrným proje-
vem úcty odůvodněné tím, že záro-
veň patřila Bohu, jehož přítomnost 
byla jejich tajemstvím. 
Také dnešní křesťanské rodiny mají 
být živými svatyněmi Boha. Uprostřed 
nich ve stejné lásce mají vyrůstat děti 
ve svatý Boží lid. A tuto odpovědnost 
přijímají při svátosti manželství, ze 
které mají celý život žít, stále se 
sjednocujíce s Bohem, přijímaným ve 
svátosti Eucharistie. 
Z dalších Josefových vlastností bý-
vají uváděny spravedlnost, posluš-
nost a ochota k službě. Spravedlnost 
je míněna především ve vztahu k Bo- 
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lium jeho život dále vykresluje. 
Když byl první velký problém vyřešen, 
situaci zkomplikovalo římské nařízení 
o sčítání lidu. K tomu se přiblížil čas 
Mariina porodu. "Josef se vydal z Ga-
lileje, z města Nazareta, do Judska, 
do města Davidova, které se nazývá 
Betlém, poněvadž byl z domu a rodu 
Davidova, aby se dal zapsat s Marií, 
která mu byla zasnoubena a čekala 
dítě. Když tam byli, naplnily se dny a 
přišla její hodina. I porodila svého 
prvorozeného syna, zavinula jej do 
plenek a položila do jeslí, protože se 
pro ně nenašlo místo pod střechou" 
(Lk 2,4-7). 
Co vše tato zpráva představovala pro 
Josefa, který si zřejmě dělal iluze o 
svém rodišti! Obyvatelé Betléma zpo-
čátku neposkytli ani to nejskromnější 
pohostinství. V nouzi využil znalost o-
kolí a jeskynního útulku pro zvířata, 
který dle svých možností s největší 
láskou upravil pro narození největšího 
Davidova potomka a Spasitele světa - 
Syna Božího. 
Z dalších míst evangelia čteme: Při-
nesli ho do Jeruzaléma, aby ho před-
stavili Pánu, jak předpisuje zákon Pá-
ně. (srov Lk 2,22) V souvislosti se Si-
meonovým   chvalozpěvem   evange- 

hu. Jak řekl papež sv. Jan Pavel II., 
dnes je velmi potřebné objevit znovu 
hodnotu prostoty a poslušnosti, res-
pektování a láskyplného hledání Bo-
ží vůle, jak vidíme u Josefa. Sv. Jo-
sef žil ve službě své snoubence a 
Božímu Synu. Stal se tak pro věřící 
výmluvným svědectvím, že "kralo-
vat" znamená "sloužit". 
Čteme-li evangelium, pak z dalších 
Josefových vlastností vyniká mlčen-
livost. Mlčenlivost vyjadřující souhlas 
s Boží vůlí, mlčenlivost uschopňující 
naslouchat, mlčenlivost jejímž ovo-
cem je pokoj. Boží láska mu stačila, 
aby setrval ve vnitřním mlčení jako 
v odlesku nebeské blaženosti. Jeho 
život byl ustavičnou modlitbou. On 
rostl v usebranosti a v jednotě s Bo-
hem Spasitelem.  
Josef byl tichý a jak se zdá, většinou 
zůstával v pozadí. Bylo-li však třeba, 
dovedl bez průtahů a výmluv vyko-
nat to, co od něj Bůh žádal. Nebývaly 
to snadné věci. A způsob pokynů ve 
snu my lidé vnímáme jako poněkud 
zvláštní. Boží vůle, kterou byla cesta 
do Betléma, jako by zase pocházela 
od lidí.   
Po úvaze o Josefových vlastnostech 
se vraťme k tomu, jak nám evange- 
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lista uvádí: "Jeho otec i matka byli 
plni údivu nad slovy, která o něm 
slyšeli." (Lk 2,33) Ta slova se hluboce 
dotkla jich obou. Odtud se ještě vrátili 
do Betléma, kam se jim přišli poklonit 
mudrci. A vzápětí: "Když mudrci ode-
šli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Pá-
ně a řekl: ‚Vstaň, vezmi dítě i jeho 
matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, 
dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude 
po dítěti pátrat, aby ho zahubil.´ Vstal 
tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, o-
debral se do Egypta. "(Mt 2,13-14) 
Ta událost způsobila Josefovi mnoho 
starostí. Vidíme však, jak skromný, 
zdánlivě málo podnikavý muž doká-
zal být velmi rozhodný, když šlo o 
vážné věci a plnění Boží vůle. Takový 
odchod do ciziny normálně vyžadoval 
čas na přípravu. Josef neztrácel ani 
chvíli a pustil se na cestu bez tu-
ristické mapy a orientačních tabulí. 
Obvykle prostí lidé cestovali s kara-
vanou nebo ve větší skupině s vůd-
cem. Směrem do Sinajské pouště jich 
nechodilo mnoho a Svatá Rodina 
utíkala před mocným pronásledova-
telem, takže se nemohla ani mnoho 
vyptávat. Byla odkázána na svou 
moudrost, odvahu a zejména na Boží 
prozřetelnost,  která  si žádala  velké 

oběti od svých vyvolených. 
V Egyptě bylo více židovských kolo-
nií, které mohly utečencům poskyt-
nout pohostinství. Podle staré křesťanské 
tradice i podle vidění blah. Kateřiny 
Emmerichové došla Svatá Rodina 
přes Heliopole, kde se zdržela možná 
rok, nakonec do osady Matariyeh či 
Matareje, severovýchodně od Káhiry, 
a tam se usadila. Josef živil rodinu 
svým řemeslem. 
„Když Herodes zemřel, zjevil se v E-
gyptě Josefovi ve snu anděl Páně a 
řekl: ,Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a 
jdi do izraelské země, protože ti, kdo 
ukládali dítěti o život, už zemřeli.´ 
Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a o-
debral se do izraelské země. Ale když 
uslyšel, že je v Judsku místo svého 
otce Heroda králem Archelaus, bál se 
tam jít a podle pokynu ve snu se o-
debral na území galilejské. Šel tedy a 
usadil se v městě, které se jmenuje 
Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno 
ústy proroků: ,Bude nazýván Naza-
retský.´"(Mt 2,19-23) 
Nemůžeme říci, že by Josef vykoná-
val Boží pokyny bezmyšlenkovitě. Po-
slušnost spojoval s moudrou starost-
livostí, jak vidíme při jeho návratu. 
Poslední zpráva o Josefovi je v Luká- 
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Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí 
hledali!´ Odpověděl jim: ,Proč jste mě 
hledali? Nevěděli jste, že já musím 
být v tom, co je mého Otce?´ Ale oni 
nepochopili, co jim tím chtěl říci. 
Potom se s nimi vydal na zpáteční 
cestu, šel do Nazareta a poslouchal 
je. Jeho matka to všechno uchová-
vala ve svém srdci" (Lk 2,41 - 51). 
Z Markova evangelia vyplývá, že se 
Ježíš vyučil v Josefově řemesle, a 
v době jeho veřejného vystoupení již 
Josef nežil. "Copak to není ten tesař, 
syn Mariin a příbuzný Jakubův, Jo-
sefův, Judův a Šimonův? A nežijí 
jeho příbuzné tady mezi námi?“ (Mk 
6,3). 
Dá se usuzovat, že Josef zemřel 
v období Ježíšovy dospělosti či do-
spívání. Mnohé spisy a legendy uka-
zují smrt Josefa v růžových barvách. 
I bez nich je jisté, že měl čest umírat 
v Ježíšově blízkosti, snad přímo 
v objetí Spasitele světa. Ježíš mu 
jistě v té chvíli oplácel lásku, takže se 
Josef loučil se světem v ovzduší Boží 
lásky a milosti.  
To je důvod, pro který je uctíván jako 
patron dobré smrti. Jeho jedinečná 
úloha mu zajistila i významné místo 
v úctě Církve. 

    
 
 

 

šově evangeliu v souvislosti s poutí 
dvanáctiletého Ježíše. Hned v pr-
vním verši se zrcadlí uspořádaný 
náboženský život: "Jeho rodiče pu-
tovali každý rok do Jeruzaléma na 
velikonoční svátky. Když mu bylo 12 
let, vydali se tam na svátky jako ob-
vykle. A když ukončili sváteční dni a 
vraceli se domů, zůstal chlapec Je-
žíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to 
nezpozorovali. V domnění, že je ve 
skupině (poutníků), ušli den cesty; 
(teprve potom) ho hledali mezi pří-
buznými a známými. Když ho ne-
našli, vrátili se do Jeruzaléma a hle-
dali ho. Po třech dnech ho našli 
v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, 
poslouchá je a dává jim otázky. 
Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad je-
ho chápavostí a nad jeho odpověď-
mi. Když ho (rodiče) uviděli, celí se 
zarazili a jeho matka mu řekla: ,Dítě, 
proč jsi nám to udělal? 
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OPRAVY KOSTELA V BŘESTĚ 
 

Milí přátelé břestského kostela, 
 

ačkoli nám pandemie nedovoluje 
potkávat se tak, jak jsme zvyklí a jak 
bychom chtěli, přesto bych vám rád 
sdělil, co se během této doby změ-
nilo a co nás v nejbližší době čeká. 
 
Studie, úprava presbyteria  
Byla dokončena v loni a v součas-
nosti je připravena ke schválení li-
turgickou komisí olomouckého arci-
biskupství. Bude připravena k na-
hlédnutí v kostele během velikonoč-
ních svátků. 
Následující informace korespondují 
s dříve zpracovaným záměrem z do-
by působení P. Putaly. 
 
Obnova venkovních omítek 
Při zpracování prováděcí dokumen-
tace byly zjištěny nové skutečnosti, 
které se musely do projektu zapraco-
vat a to především s ohledem na již 
provedené práce z roku 2012. Jedná 
se o posouzení funkčnosti hydroizo-
lačních opatření kostela. Také jsme 
museli zapracovat a nechat schválit 
Národním památkovým ústavem ob-
novu věžových oken. 
 
 

Obnova střechy  
Součástí prvotního záměru byla i vý-
měna eternitové krytiny. Připravuje-
me prováděcí projekt na opravu dře-
věné konstrukce krovu, která dopo-
sud nebyla prováděna. Bude to opra-
va. To znamená, že budou vyměněny 
či opraveny pouze poškozené prvky. 
Střešní krytina bude nahrazena 
s největší pravděpodobností ekolo-
gickou břidlicí, kde je garantována ži-
votnost až 100 let. Budou osazeny 
také nové hromosvody, které v sou-
časnosti nejsou funkční. 
Letos bychom chtěli mít připravené 
podklady, které by byly využity i pro 
potřeby získání dotace. Vše záleží na 
souhlasu památkářů a také zajištění 
financování. Práce snad začnou bě-
žet začátkem příštího roku a budou 
rozděleny do několika etap. 
Financování obnovy bude především 
z darů věřících, rádi bychom část po-
kryli dotací a doufáme, že nám pomů-
že i obec. Pokud budete chtít přispět 
větší částkou, oslovte P. Trčku. Vydá 
Vám potvrzení o daru, které si 
můžete odečíst z daní.  
Pro Vaše příspěvky přidávám i číslo 
účtu Římskokatolické farnosti Břest: 
220 800 261/0300. 
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Topení 
V současnosti topí v kostele pouze je-
dna akumulační kamna. Skoro padesát 
let staré akumulačky letošním rokem 
končí. Nejsou dostupné žádné náhrad-
ní díly a budou nahrazeny. Podařilo se 
nám za symbolický poplatek namonto-
vat a zprovoznit jedna zánovní kamna 
pod kůrem. 
 
Komunikátor 
Letos se pokazilo hovorové zařízení 
mezi sakristií a kůrem. Bohužel i toto přes 
třicet let staré zařízení nešlo opravit a 
muselo být vyměněno za nový typ. 
 
Poslední větší zásah na kostele byl 
prováděn na konci 70. let minulého sto-
letí. Tehdy bylo provedeno mimo jiné i 
stažení kostela lany a zabezpečena 
statika stavby. Jsem velice rád a děkuji 
předkům, kteří provedli tyto práce, pro-
tože teď jsme ušetřeni velkých nákladů. 

 
 

Opravy budou i na faře 
Na faře musíme provést také opra-
vu krovu.  
Před lety totiž byla provedena 
pouze obnova krytiny a nebyl opra-
ven krov. Jsou na něm závažné de-
fekty, které musíme opravit, aby se 
nám na historické budově netvořily 
praskliny.  
Po provedené revizi musíme také 
odstranit závažné poruchy 
v elektroinstalaci. 
Čekají nás investice v řádu milionů. 
Ano, péče o kostel a k tomu o pa-
mátkově chráněný objekt není lev-
ná a jednoduchá.  
Kostel je velká budova a její obnova 
je už z principu nákladná.  
My nemůžeme volit ty nejlevnější 
materiály, ale musíme přijmout to, 
co se k památkovému objektu hodí 
a také co schválí Národní pa-
mátkový ústav. 
Po letech bychom chtěli opět přiložit 
ruku k dílu a dát chrámu opět nový 
„lesk“, abychom tak společnými 
silami obnovili náš chrám Páně a 
předali ho se ctí dalším generacím. 

Stanislav Hanák, farní rada 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
V BŘESTĚ 

Letos jsme stáli před těžkým roz-
hodnutím. Zda je vůbec možné v době 
pandemie uspořádat veřejnou sbírku. 
Nechtěli jsme předem neuváženě hodit 
flintu do žita, a proto jsme usilovně hle-
dali způsob, jak vybrat finanční pro-
středky od dárců. Zvolili jsme několik 
způsobů, aby si každý mohl vybrat. 
Celostátní on-line sbírku jsme doplnili o 
možnost vložit finanční prostředky do 
kasičky v kostele nebo následně kaž-
dou lednovou neděli dopoledne koled-
níkovi před kostelem anebo vložit fi-
nanční obnos do kasičky vedoucímu 
skupinky přímo doma, jako takovou 
tříkrálovou pohotovost. 
Byli jsme mile překvapeni výsledkem.  

Částka, která se v Břestě vybrala, 
 je 39.576 Kč. 

Musím vyjádřit poděkování všem dár-
cům  za  jejich  štědrost.  A  poděkovat 
 
 

všem spoluorganizátorům za po-
moc. Mělo to smysl. V mnoha 
obcích se sbírka vůbec nekonala, a 
tak jsou členové Charity velmi 
vděční za vybranou částku.  
Pomoc bude směrována hlavně 
lidem v nouzi, rodinám v sociální 
tísni, nemocným lidem, například i 
na zlepšení požární bezpečnosti ve 
středisku Azylového domu pro ženy 
a matky s dětmi, dále na rozšíření 
mobility ošetřovatelů příspěvkem na 
zakoupení automobilů pro službu 
osobní asistence nebo třeba 
příspěvkem na opravu výtahu pro 
osoby trpící Alzheimerovou choro-
bou v Charitním domě pokojného 
stáří. 
Ještě jednou děkujeme. 

Tříkráloví koledníci 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
V KYSELOVICÍCH 

Letošní Tříkrálovou sbírku ovlivnila 
pandemie koronaviru. Nebylo mož- 
né obcházet domy a zpívat dobrým 
lidem, kteří otevírají své domy a srd-
ce, a jsou ochotni finančně přispět 
spoluobčanům. 
U nás  v Kyselovicích  si  každý ve- 
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doucí skupinky obešel svou část obce, 
cukry a kalendáře vhodili do schránky 
a obnovili nápisy na dveřích. Jen sleč-
na Vančurová, která pracuje ve školce, 
obcházela domy s dětmi v rámci školní 
procházky. U místních důchodců zvo-
nili a zdravili a zpívali jim z dálky. Udě-
lali tím všem obrovskou radost. Dů-
chodci se necítili tak opuštění a zapo-
menutí. Kasičky jsme umístili do 
kostela, do dvou místních obchodů a 
na Obecní úřad. 

Částka, která se v Kyselovicích 
vybrala, je 9.196 Kč, 

Je jen o něco málo nižší, než obvykle. 
Mnoho lidí snad přispělo i formou DMS, 
nebo na účet Charity. Doufáme, že 
příští rok se opět rozejdeme do ulic a 
budeme moct zpívat všem lidem dobré 
vůle.  

Veronika Prečanová  
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
CHROPYNI, PLEŠOVCI, 
ZÁŘÍČÍ A ŽALKOVICÍCH 

Letošní Tříkrálovou sbírku provázely, 
kromě pandemie nemoci covid-19, kte-
rá všude kolem řádila, ještě další neče-
kané  změny.  Pan Rozsypálek,  který 
 

zastřešoval sbírku za obce Břest, 
Chropyně, Kyselovice, Plešovec, 
Záříčí a Žalkovice, se vzdal své 
funkce ze zdravotních důvodů (za-
jištoval komunikaci s Charitou 
Kroměříž, pečetění, rozvoz a počí-
tání pokladniček, odvádění peněz 
atd.) Koordinátor Tříkrálové sbírky 
z Charity Kroměříž pan Šebestík 
taky skočil svoji činnost a celkem na 
poslední chvíli ji převzal pan Martin 
Provazník. Situace po všech strán-
kách byla nová a jiná.  
Před Vánocemi jsem vůbec nedou-
fala, že se Tříkrálová sbírka v roce 
2021 uskuteční fyzicky. Vše na-
svědčovalo tomu, že se přesune jen 
do on-line prostředí. Naštěstí se to 
nestalo, a tak se tradiční Tříkrálová 
sbírka kvůli vládním opatřením a 
různým omezením v letošním roce 
nakonec uskutečnila „netradičně“. 
Za přispění pracovníků města se 
vytiskly a rozdaly do všech domác-
ností letáčky o možnosti přispět do 
sbírky.  
Pokladničky byly dárcům k dispo-
zici na podatelně Městského úřadu, 
u prodejny Albert a v kostele. 
V neděli 10. ledna pak vedoucí 
s králem  či králi obešli  Chropyni a  
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Plešovec a obnovili nápisy – 
požehnání domů K + M + B. 

Chropyni a v Plešovci se vybralo 
45.132 Kč, 

4.150 Kč bylo zasláno on-line. 
V obci Záříčí se vybralo 

11.016 Kč. 
V obci Žalkovice se vybralo 

16.566 Kč. 
Přes všechny komplikace se podařila 
všude vybrat pěkná částka.  
Děkuji všem koledníkům a vedoucím 
skupin, kteří se nebáli a za zpřísněných 
podmínek s reprodukovanou koledou 
drželi pohotovost nebo přinesli pože-
hnání našim domovům. Poděkování 
patří také všem, kteří přispěli, za každý 
dar, kterým pomáháte těm nejpo-
třebnějším.  
Tři krále i dárce měl hlídat PES, jak si 
jistě vzpomínáte, ale já myslím, že to 
byli naši Andělé strážní, kdo nás hlídal. 
Díky Bohu, že je máme a nikdo z 
koledníků a vedoucích neonemocněl. 
Své dary můžete posílat do on-line 
kasičky ještě do 30. dubna 2021, 
prostřednictvím internetových stránek 
https://www.trikralovasbirka.cz/  (nech-
te se zde vést návodem, zadejte PSČ 
a váš příspěvek bude přiřazen k naší 
oblastní Charitě KM), nebo můžete při- 

spět převodem libovolné částky na 
účet Tříkrálové sbírky: 

 66008822/0800, VS 77707012. 
 
Přímá sociální pomoc a sociální 
poradna Charity Kroměříž 
Z Tříkrálové sbírky 2020 byla po-
měrná část vrácena zpět do našich 
obcí a byla z ní poskytnuta přímá 
sociální pomoc dvěma dětem v Žal-
kovicích, dvěma dětem v Chropyni a 
pěti dětem v Záříčí. Přispělo se i na 
potravinovou pomoc potřebným 
v Chropyni. Částky nejsou velké, ale 
všichni byli za tuto pomoc velmi 
vděčni. 
Charita Kroměříž zajišťuje v Chro-
pyni sociální poradnu a každou stře-
du je k dispozici paní Mgr. Martina 
Janečková (sociální pracovnice So-
ciální poradny pro projekt Sociální 
poradna blíž lidem), a ta mj. provádí 
sociální šetření k navrženým po-
třebným. 
Pro bližší informace o službě (ote-
vírací doba, principy služby, cíle 
služby) navštivte internetové strán-
ky:  https://www.kromeriz.charita.cz
/socialni-sluzby/socialni-poradna/  
 

Marta Boubelíková 

https://www.trikralovasbirka.cz/
https://www.kromeriz.charita.cz/socialni-sluzby/socialni-poradna/
https://www.kromeriz.charita.cz/socialni-sluzby/socialni-poradna/
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OCITL JSEM SE NA  
PRAHU VĚČNOSTI,  

POPSAL  
ARCIBISKUP GRAUBNER 
 
„Čas, který jsem uzdravením dostal, 
beru jako dar navíc,“ říká v rozhovoru 
pro web  Olomouc.cz  arcibiskup Jan 
Graubner, který má za sebou nepřeno-
sitelnou zkušenost.  
Na konci listopadu ho naplno zasáhla 
nemoc covid-19 a s vážnými zdravot-
ními problémy skončil na jednotce 
intenzivní péče ve Fakultní nemocnici 
Olomouc. 
V rozhovoru také přemítá o dnešním 
světě, popírání koronaviru, rozepsané 
knize, streamovaných bohoslužbách 
a samozřejmě lásce k Bohu. 
„Když nejen z reakcí lékařů, ale i 
z toho, co prožíváte, vidíte, že naděje 
na uzdravení je malá, díváte se na věci 
jinak. Setkání s věčností je nadosah. 
Víte, že už nedokážete nic, že jedinou 
šancí je pro vás Boží milosrdenství. 
Tehdy je důležitá zkušenost s ním,“ 
říká olomoucký arcibiskup a dodává, 
jak velkou oporou pro něj bylo vědomí, 
že se za něj lidé po celé zemi modlí.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Pro pokoj v duši však byla zásadně 
důležitá zkušenost duchovního ži-
vota. 
V mládí jsem objevil Ježíšovu lásku, 
která miluje až do posledního dechu 
na kříži, a to i ve chvíli, kdy se cítí 
ode všech opuštěný, i od Boha.  
Celý život jsem se učil v nepří-
jemnostech a bolestech poznat o-
puštěného Ježíše a obejmout ho. 
Když jsem to udělal i nyní ve chvíli, 
kdy jsem myslel, že přichází smrt, 
naplnil mě veliký pokoj,“ doplňuje.  
Jedna z nejdéle fungujících orga-
nizací na světě, která je již ze své 
podstaty velmi konzervativní, muse-
la, stejně jako jiné instituce, velmi 
rychle přistoupit na nové podmínky. 

 
 

https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Arcibiskup-Jan-Graubner-Ocitl-jsem-se-na-prahu-vecnosti-32395
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Částečné, a pak i úplné, zavření 
kostelů a omezení bohoslužeb při-
nutilo církev část života elektronizovat 
a digitalizovat.  
Vidíte tyto kroky jako trend, nebo jen 
nutné vybočení poplatné době? 
„Mám radost z vynalézavosti a ochoty 
mnohých lidí, kteří se zapojili do roz-
vinutí nových možností, které nabízí 
technika.  
Některé novinky se jistě udrží, jako 
například různé katecheze a nedělní 
promluvy pro děti nabízené na you-
tube, ale pokud jde o bohoslužbu, po-
važuji streemování jen za náhražku. Je 
to podobné, jako kdyby vás někdo 
pozval na svatební hostinu, které se 
účastníte na dálku. Je to lepší než nic, 
ale osobní účast to nenahradí a 
sebelepší záběr kamery na prostřené 
pochoutky váš hlad nezažene. 
Věřím, že jde jen o nedlouhé období, 
které se dá překonat.  
Navíc křesťan se snaží věci ne-
příjemné a bolestné přijmout jak kříž a 
nabídnout Bohu jako oběť, jako dar 
z lásky, čímž prohlubuje svůj duchovní 
život,“ říká také. 
Připomíná rovněž, že církev se od 
počátku epidemie snaží být nablízku 

nablízku potřebným. „Sami jsme 
iniciovali třeba sbírku pro Česko, 
která pomáhá potřebným, nebo 
otevřeli psychologické a duchovní 
poradny nebo dobrovolnickou 
pomoc seniorům s nákupy.  
Naše Charita má kromě jiného 
rozvinutou pečovatelskou a ošetřo-
vatelskou službu, hospice a domo-
vy pro seniory. 
Tam velmi konkrétně bojujeme 
s pandemií, když onemocní perso-
nál a sháníme dobrovolníky. Ale 
několik kněží, bohoslovců a ře-
holnic nastoupilo i do nemocnic, 
aby pomáhali,“ vyjmenovává arci-
biskup Graubner. 
 

Celý rozhovor si lze přečíst na 
webu Olomouc.cz 

 
www.ado.cz 

 

 

https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Arcibiskup-Jan-Graubner-Ocitl-jsem-se-na-prahu-vecnosti-32395
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MODLITBA V DOBĚ 
KORONAVIRU 
 
Můj milovaný Ježíši, sestup prosím 
znovu mezi nás a vejdi do nemoc-nic 
celého světa. 
Ty jediný můžeš mezi nemocnými 
procházet s odhalenou tváří. 
Ty jediný se jich můžeš dotýkat a 
pohladit je svou teplou dlaní. 
Ty jediný můžeš přinést útěchu do 
jejich bolesti, opuštěnosti a utrpení. 
Můj milovaný Ježíši, dej jim zakusit 
svoji blízkost, dej jim pocítit svoji lásku, 
dej jim poznat své milo-srdenství. 
Pane, prosím tě za umírající, zavolej je 
jejich jménem a zachraň je pro život 
věčný. 
Můj milovaný Ježíši, prosím za všech-
ny, kdo se o nemocné starají a prosím 
také za jejich rodiny. 
Prosím za všechny, kdo jakkoliv po-
máhají i za ty, co nastalou situaci řeší. 
Pane, provázej je svým požehnáním a 
milostí. 
Můj milovaný Ježíši, prosím za všech-
ny potřebné i za nás, a to na přímluvu 
Panny Marie a svatého Josefa, svaté 
Anny a svatého Jáchyma. 
 

 

 
 
 
Prosím na přímluvu těch, které jsi 
dal světu v těžkých dobách nemocí 
a epidemií. 
Svatý Šebestiáne,   
svatý Rochu,  
svatý Karle Boromejský,  
svatý Done Bosko,  
svatý otče Pio,  
svatá matko Terezo,  

orodujte za nás. 

 
Můj milovaný Ježíši, prosím pošli je 
znovu mezi nás a chceš-li, pošli 
také mne, tam, kde je mé místo, 
tam kde mne potřebuješ. 
Pane, dej mi veliké a čisté srdce, 
pravou víru, pevnou naději a 
dokonalou lásku. Amen. 

OLDIN * 3 / 2021 str.3 
 
 



 FARNÍČEK                                                                                                         - 20 -                                                                                              VELIKONOCE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

OMALOVÁNKY PRO DĚTI 

Farní občasník vydává Římskokatolická farnost Chropyně.  
Redakce: P. Stanislav Trčka, telefon: 605 361 902, e-mail: trckas@seznam.cz 

 

mailto:trckas@seznam.cz

