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Děkovná mše a koncert k ukončení oprav kostela 
 

 V lednu 2014 se začal připravovat projekt na opravu opláštění kos-
tela. 25. února 2017 jsme děkovnou mší a koncertem děkovali Bohu a 
všem lidem za úspěš-
né dovršení sedmi 
milionového projektu 
oprav. Slavnostní mši 
vedl emeritní biskup 
Josef Hrdlička. Mezi 
pozvanými hosty, 
kteří nás poctili svou 
návštěvou byli i zá-
stupci velvyslanectví 
z Norského králov-
ství. Ti se velmi po-
chvalně vyjádřili k 
obnově kostele. Jejich nadšení se umocnilo ještě víc tím, že shledali 
kostel, který se denně využívá pro duchovní potřeby a nezůstává jenom 

objektem kulturního 
obdivu. Asi největ-
ším překvapením by-
lo pro ně to, kolik 
věcí se podařilo 
opravit  za „7 milio-
nů“. Před ukončením 
návštěvy nám popřá-
li, abychom si zacho-
vali živou víru.  
 



 

 Zápis z jednání farní ekonomické rady 16. 1. 2017 
 
Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti:  
 Farní a účelové sbírky budou odděleny. 
 Požádáme arcibiskupství, aby nám odpustilo odvod na mzdový fond za rok 

2016 vzhledem k tomu, že tyto peníze byly použité na opravy kostela. 
 Jako možný zdroj příjmů k opravě varhan se zvažuje možnost tzv. „adopce 

píšťal“. 
 Připravuje se kácení ve farním lese v lokalitě Noclehy, v této souvislosti 

byla připomenuta potřeba průběžné obnovy lesů, z důvodu jejich stáří je 
potřeba porosty systematicky obnovovat, tím porostou i náklady na údržbu 
a udržení zdravých lesů. 

 Byly odsouhlasené autobusy na farní pouť do Štípy dne 29. 4. 2017. První 
s kapacitou 47 míst pojede ráno v 8.00 na Hostýn - tam pak můžou věřící 
absolvovat pěší pouť do Štípy. Druhý autobus s kapacitou 16 míst pojede 
ve 13.00 přímo do Štípy. Návrat kolem 20.00. 

 V rámci projektu Otevřené brány bude v letošním roce provázet 12 studen-
tů středních škol. 

 Podle upřesňujícího právního výkladu informace o vytyčení hranic pozem-
ků v rámci majetkoprávního vyrovnání s církvemi bylo sděleno, že poskyt-
nutí této služby zdarma není možné. 

 Byly prodiskutovány informační materiály a bylo rozhodnuto, že leták o 
kostele a leták o hřbitově budou prodávány za cenu 5,- Kč/ks, ostatní upo-
mínkové předměty budou mít stanovenou cenu.  

 

Zápis z jednání farní pastorační rady 30. 1. 2017 
 

Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti: 
 Hodnocení doby adventní a vánoční bylo kladné, negativně hodnocena 

byla nízká účast věřících na půlnoční mši a zvažuje se její konání 
v dřívějším čase – kolem 21:30 hod., případně 22:00 hod. 

 Na neděli pomazání nemocných bude toto udělováno při obou mších sva-
tých 

 V blížící se postní době budou křížové cesty pro děti vždy v pátek v 17:30 
hod., pro dospělé ve středu v 17:30 hod. a v neděli v 10:00 hod. Bylo na-
vrhnuto, aby křížové cesty v neděli vedla vždy určitá skupina – děti, mlá-

dež, matky, otcové, senioři. 
 Byla dána zpětná vazba ohledně kvality kázání a pastorace. 



 

 
Doba postní anebo doba čtyřicetidenní  

 Z knihy: Ladislav Heryán, Exotem na této zemi, 

 

 Chceme-li ubrat na krutosti, malosti a násilí našich životů, 
můžeme využít například každoroční nabídky postní doby. Správ-
ný název by ale měl znít „doba čtyřicetidenní“ (z latinského tempus 
quadragesimae). Český název tak není úplně přesný, protože slo-
vem „postní“ vyjadřuje jen jednu stránku této doby. Smysl postní 
doby je ale větší a dá se výstižně vyjádřit slovy proroka Joela: 
Navraťte se (obraťte se, vraťte se zpátky) ke svému Bohu, ne-
boť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrd-
ný. Jímá ho lítost nad každým zlem! (Jl 2,13). 
 Praktický program postní doby: tři základní „činnosti“ 
 Almužna. Slovo almužna znamená z řečtiny milosrden-
ství. Jde o mnohem víc než o pár mincí žebrákovi. Jde o to, že se 
máme stávat milosrdnými, tedy velkorysými, odpouštějícími lidmi, 
se srdcem milým a otevřeným, že se máme stát Bohu podobnými. 
Je to cíl vysoký, ale krásný, jediný, k němuž má člověk směřovat, 
chce-li se stát skutečně v plném smyslu člověkem.  Je ovšem neu-
skutečnitelný bez modlitby. 
 Modlitba. Modlitba není odříkávání modlitbiček, nýbrž 
trávení času s Bohem, stálý život v jeho přítomnosti. Je ovšem ne-
uskutečnitelná bez půstu. 
 Půst. S postem se pojí jedna z postních ideologií, kvůli 
které půst ztratil svůj hluboký duchovní význam. Stal se z něj totiž 
obyčejný sebezápor, odřeknutí si „masa v pátek“ a „tanečních zá-
bav“.  Postit se ale neznamená jen, že si něco odřeknu. Ale: zří-
kám se něčeho, abych získal něco jiného a většího. Stávám se to-
tiž citlivějším pro Boží přítomnost a díky tomu se také stávám milo-
srdnějším člověkem. 

 
PAMĚTNÍ DESKA  

PŘIPOMÍNAJÍCÍ DÁRCE  
DOTACE PRO OPRAVU  

KOSTELA - LIDOVĚ NORSKÉ 
FONDY. 

Posvěcena emeritním biskupem 
Josefem Hrdličkou 25. 2. 2017. 



 

Pastorační program na půst  
a velikonoce 2017 

 
 Křížové cesty se budeme modlit každou středu v 17.30, kaž-

dý pátek v 17.30 a každou postní neděli v 10.00. Křížovou 
cestu v neděli budou vést různé stavy v tomto pořadí: 

 5. 3. – děti; 12. 3. – otcové rodin; 19. 3 – mládež; 26. 3. – 
 mamky; 2. 4. – babičky; 9. 4. – dědečkové. 
 Zápis úmyslů mší svatých na duben se začne v sobotu 4. 

března 2017 a na květen v sobotu 25. března 2017. 
 Adorace v půstu budou na první soboty v měsíci od 7.30 do 

8.00 a v neděle od 9.00 do 9.55. 
 Předvelikonoční svátost smíření bude ve farnosti v neděli 2. 

dubna od 15.00 do 17.00. 
 Slavnost svatého Josefa je letos přenesena na 20. března 

2017 - tj. na pondělí v 18.00. 
 Slavnost Zvěstování Páně 25.března připadne na sobotu, a 

proto bude mše svatá v 10.30. Ze soboty na neděli se mění 
čas. Hodinky o hodinu dopředu. 

 6. a 7. dubna 2017 budou návštěvy nemocných 8.00-12.00 s 
možností předvelikonoční svátosti smíření. 

 Květná neděle bude 9. dubna. U obou mší budeme putovat 
do kostela s požehnanými ratolestmi - kočičkami. 

 Památku večeře Páně budeme slavit na Zelený čtvrtek 13. 4. 
v 17.30 a po ní bude půl hodinová adorace u bočního sva-
tostánku. 

 Na Velký pátek 14. 4. bude opět křížová cesta v obci se za-
čátkem v 9.30 od konečné zastávky autobusu Leskové-Pod 
Javorem. Odpoledne v 15.00 budou obřady Velkého Pátku v 
kostele s půlhodinovou tichou modlitbou u Božího hrobu. V 
tento den bude sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě. Celý den 
platí přísný půst. 

 Na Bílou sobotu bude adorace u Božího hrobu od 8.00 do 18. 
30. Obřady Bílé soboty začnou v 19.00. 

 V neděli Zmrtvýchvstání Páně budou mše svaté v 8.00 a 
10.30. U obou mší bude sbírka na kněžský seminář. 

 Ne Velikonoční pondělí bude mše svatá jenom v 10.30. 


