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Milí farníci, nové, asi hodně jiné číslo našeho časopisu máte 
opět před sebou. Proč je jiné? Protože bude víc naše. Chceme 
v něm připomenout víc to, co se udalo ve farnosti. Ani ne tak 
stavebně, setkáními, jako duchovně – chci zde mít rubriku: 
MYŠLENKY Z KÁZÁNÍ, kde bych rád připomenul několika 
hesly, co bylo řečeno, co stojí za další zamyšlení a promyšlení. 

Nevšiml jsem si, kolik časopisů zůstalo ve Skuhrově, ale 
myslím, že žádný, v Solnici asi 4. To znamená, že se rozdalo 36 
kusů. To je hezké. 

Ale stala se jedna veliká chyba - napravuji! Náš časopis je 
míněn pro nás všechny! Tedy ne jen ty, kteří se dostaneme a 
nebo chodíme do kostela! Ale je potřebí – a o to vás moc prosím – 
popřemýšlet, komu by šel nabídnout při návštěvě – třeba i mimo 
naši farnost. Vzít ho k příbuzným, třeba i těm, kteří do kostela 
nechodí, nebo navštívit zdejší staré lidi, kteří už mezi nás do 
kostela se nedostanou; mladým lidem, kteří dali pokřtít dítě a 
bohoslužby nenavštěvují, sousedům, které jsme viděli na 
půlnoční,… 

Tak ať se vám dobře čte, i přes nějakou tu chybičku! 
 
CO SE UDÁLO V MINULÉM MĚSÍCI 
 
 Začala plesová sezóna 
 

Leden nebyl na události tak bohatý, jako 
prosinec. Největší akcí byla tříkrálové sbírka, 
která se díky vaší obětavosti a ochotě vašich dětí 
a vnoučat podařila. Vybralo se v Solnici 34 tis., 
ve Skuhrově 21 tis., v Kvasinach 22 tis. korun. 

                               FARNÍ ČASOPIS 
                             
                                Solnice, Skuhrov, Kvasiny, Uhřínov 
 
                        ÚNOR 2007                                        č. 2 
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 Bylo tradiční setkání dětí se 
standardní účastí 17 lidí pod 20 let! 
Tentokrát premiérově v režii naší 
mládeže, bez motoru těchto aktivit – 
sestry Blanky. 
 

 Na biblickou hodinu jsme také nezapomněli. 
 
MYŠLENKY Z KÁZÁNÍ 
 

• Křtu Páně: Ježíš – bezhříšný - na sebe bere naše hříchy, 
pokořuje se a sestupuje do Jordánu a slyší: „Ty jsi můj 
milovaný syn, v tobě mám zalíbení“. V nás bude mít Bůh 
zalíbení, budeme-li malí, jako děti. Ve vztahu k druhým – vzít 
i kus viny na sebe a prosit o odpuštění, usmíření – Bůh bude 
mít v nás zalíbení! 

 
• 2. v mezidobí: SVATBA V KÁNI – Ježíš pomáhá radosti! Je 

ale důležité být s ním v trvalém přátelství, abychom uměli 
využít jeho pomoci. 

 
• 3. v mezidobí: TAJEMNÉ TĚLO – CÍRKEV – jsme údy, 

máme si pomáhat, promýšlet, čím mohu druhým pomoci, 
využít dary pro druhé.  

 
• 4. v mezidobí: LÁSKA 1.Kor 13. Ona má být motivem našeho 

jednání! Ona je důležitá a je to to naše vnitřní nastavení – 
jsem tu pro Tebe! Ne ty pro mne! Dávat, obětovat se, ale 
opravdu a v nitru, a pak i navenek. 

 
• Obětování Páně: Z oběti vychází světlo. Simeon očekává 

spásu – a dočká se spásy. Důležité je, co očekávám! Toho se 
dočkám. Jdu-li domů a očekávám lásku, najdu ji tam, i když 
na mne partner začne hned u dveří křičet – on si křičí o lásku 
a já mu ji s úsměvem dám, … a pak ji tam najdu. Opačně – 
najdu-li úsměv a otevřenou náruč a očekávám nepřátelství, 
najdu ho ve svém vnímání druhého - co jsi provedl, co to na 
mne hraješ,… 
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CO PLÁNUJEME V ÚNORU 
 
MŠE SV. V DPS 13., 27. 15.30 hod 
ADORACE 1., 15.,  19.00 kaple 
BIBLICKÁ HODINA 8., 22. 19.00 fara 
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ 9., 23. 18.30 
SETKÁNÍ DĚTI 18. 15.00-17.00 hod 
SETKÁNÍ MLÁDEŽE 9.  16.00 hod. 
SETKÁNÍ MP 13.  19.00 hod 
SETKÁNÍ DĚTSKÉHO SBORU 23. 16.00 hod 
 
CO PLÁNUJEME V BŘEZNU 
 
MŠE SV. V DPS 13., 27. 15.30 hod 
ADORACE 1., 15.,  19.00 kaple 
BIBLICKÁ HODINA 8., 22. 19.00 fara 
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ 9., 23. 18.30 
SETKÁNÍ DĚTI 18. 15.00-17.00 hod 
SETKÁNÍ MLÁDEŽE 9.  16.00 hod. 
SETKÁNÍ MP 13.  19.00 hod 
SETKÁNÍ DĚTSKÉHO SBORU 23. 16.00 hod 
 
Plesy a tanec 
   

Probíhá plesová sezóna. Vím, 
že vzhledem k 21. únoru, kdy je 
popeleční středa, už moc 
„PLESÁNÍ“ nestihnete, ale někde 
jsem zachytil postřeh o tanci a 
souladu v tanci. Pro nezadané by to 
mohlo být návodem, s kým dál 
pokračovat v případné známosti, 
pro sezdané podnětem k zamyšlení.  

„Lidé, mezi nimiž je hezký 
harmonický vztah spolu 

dovedou velice dobře tančit.“ A to není myšleno na nějakou 
profesionální úroveň, ale právě na vyjádření souladu, podřízenosti 
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jeden druhému. Dobře tančící pár je jeden kus – jak praví manželé 
– jedno tělo. Toto jde zkusit i doma. Až budou v rozhlase hrát 
hezkou, pomalou písničku, zkuste si vzít partnera do nějakého 
„tanečního úchopu“ a jen tak v rytmu a náladě písně „šlapat“. 
Půjde-li vám to je to fajn, nepůjde-li, pak mezi vámi není 
harmonie a je potřebí ji hledat, slevit ze svého Já, nechat se vést, 
vnitřně vycítit přání, úmysl partnera a jít s ním do toho!  

 
MYŠLENKY SVĚTCŮ 
 

Dokud se Božímu služebníku všechno děje po vůli, nemůžete 
poznat, jak velkou má trpělivost a pokoru. Když však přijde čas, že 
ti, kdo měli jednat podle jeho vůle, dělají mu pravý opak, pak 
jakou tehdy projeví trpělivost a pokoru, takovou má, a nic víc. 

Můj milý, Pán Bůh to prokázal velikou milost. Kdyby slavný 
vládce (…) povýšil některého občana (…) na svého důvěrníka, 
nemusel by se tento občan radovat? Tím více musí tebe těšit, že si 
tě Pán vyvolil. 
sv. František z Asii 
 
A z duchovní závěti sv. Anděly Mericiové: (svátek 27.1.) 
 Prosím vás, abyste braly zřetel na každou vaší dceru zvlášť a 
zapsaly si do srdce nejen jejich jméno, ale také jejich založení a 
celkový stav. Nebude vám to zatěžko, budete-li je zahrnovat  živou 
láskou. 
 Duchovní láska je mocnější než ta, která pochází 
z pokrevního příbuzenství. 
 Snažte se je získávat láskou, mírností a dobrotou a ne 
povýšeností a tvrdostí. 
 

Pastýřský list k Novému roku 2007 
Výňatek podstatného pro nás! 

…. Člověk ztrácí odpovědnost v důsledku nenasytné touhy po 
spotřebě. Konzumismus se stává podobnou metlou, jako byl 
komunismus. Moloch peněz a konzumu má své lidské oběti! 
Skutečné východisko z krize musí začít obnovou manželství, 
rodiny a základních lidských vztahů mezi rodiči a dětmi. Střet 
civilizací, o kterém svědčí stále se stupňující terorismus, je 
doprovázen začínajícím střetem generací a rozpadem lidské 
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solidarity , což dokumentují rozpadlé rodiny a také násilí v rodině, 
které vyrůstá z neukázněné poživačnosti a souvisí s útěkem ze 
světa skutečností do iluzí omamných fantazií. Dítě především trpí 
nezájmem a nedostatkem lásky.Pozorujeme křiklavý rozpor mezi 
vánoční atmosférou betlémské rodiny a neradostnou skutečností 
rodinného života na počátku třetího tisíciletí v Evropě. 
Rok 2007, Rok katecheze musí být také rokem obnovy duchovního 
života v rodině. Pevná rodina je ta, kde se manželé spolu 
modlí. To dokazuje i statistika, vycházející z průzkumu rodinného 
života. Minimalizuje se napětí mezi generacemi tam, kde se rodiče, 
prarodiče, jako i děti a vnuci společně modlí. Upevňuje se rodina, 
která společně slaví Eucharistii ve farním společenství. Rodiče 
jsou prvními svědky ve víře svým dětem jak vlastním životem, tak 
výchovou. Předškolní náboženská výchova je nesmírně důležitá 
pro další život člověka. 
Dnešní škola nemůže nabízet pouze informace, především musí 
pomáhat dětem v hodnotové orientaci. Katecheze - náboženská 
výchova a výuka - vytvářela po dvě tisíciletí a vytváří i dnes 
katalogy a žebříček hodnot, které vyrůstají z Mojžíšova zákona 
(Desatera) a Ježíšovy Horské řeči a také z katalogu ctností řecké 
etiky. 
Drazí rodiče, případně i prarodiče, rovněž tak křestní a biřmovací 
kmotři, náboženská výchova a výuka ve škole či na faře není 
okrajovou záležitostí. Množí se časté tvrzení rodičů, že vedle 
rytmiky , baletu, hraní na hudební nástroj a dalších zájmových 
kroužků není již v rozvrhu dětí místo pro náboženství. Musím vás 
však naléhavě upozornit, že výchova k náboženským a mravním 
hodnotám patří k základním pravdám lidského života. Rozhodujeme 
společně o budoucnosti této země. Žádný stát, žádná politická strana, žádný 
spolek, žádná banka či pojišťovna vám nezajistí vaši budoucnost, ani 
budoucnost vašich dětí. Nepodaří-li se nám v naší zemi zajistit potřebnou 
míru nově narozených, nebude-li rodina pevným útočištěm a základní 
oporou, naše evropská civilizace nepřežije. Požadované a nutné reformy, 
které očekáváme od státu nic nezmohou, nebudeme-li my sami zajišťovat 
svou budoucnost. Katecheze v rodinách i ve škole, katecheze dospívajících 
mladých i dospělých je požadavek doby. Je to požadavek našeho přežití a 
našeho života. Připomínáme si v tomto roce 1100. výročí narození 
sv. Václava. Naše existence, kultura a civilizace se opírají o 
katechezi sv. Ludmily a kněze Kaicha, pochopitelně o misii sv. 
Cyrila a Metoděje, jako i o katechezi sv. Vojtěcha 
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VESELÉ PERLIČKY 

 
- V které knize Starého zákona se dočteme o 
Noemovi? 
V sedmé na kraji 
 
- Katechetka se ptá dětí: ,,O kterém podobenství 

jsme si vyprávěli minulou hodinu?" - Adélka 
odpoví ,,O marnotrapném synovi!“ 

 
 - Bůh dal lidem desatero za použití hromů a blesků 
 

A na závěr vtip zA na závěr vtip zA na závěr vtip zA na závěr vtip z    biblické hodiny biblické hodiny biblické hodiny biblické hodiny –––– poučný: poučný: poučný: poučný:    

 
 
Nikdy nesmíme přerušit své spojení s HALVOU  a tou je přece 

Kristus. Tento vtip to dokresluje drasticky a názorně! 
My máme výhodu svátosti smíření – 
ta nás znovu s HLAVOU  spojuje. 

 
 
 
Poznámky a připomínky posílejte na adresu bkryczka@volny.cz 
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Povídka 
Televize a pohádková knížka 
 

 
„Co tak brečíš?“ povídá televize knížce. „Když mě si 

nikdo nevšímá! Kolem tebe se točí každou chvíli plno 
lidí, a o mě ani nevědí, že mě mají“ odvětí fňukající knížka. „No to 
víš, s tím se musíš smířit, knížko Teď je jiná doba Lidé už nemají 
čas číst dětem pohádky Přišli na to, že existuje něco lepšího než 
nějaká knížka Sotva přijdou z práce, tak mne zapnou, a já mám 
takovou radost, že se na mne dívají! I když, abych pravdu řekla, 
někdy se cítím unavená Hlavně v sobotu a v neděli, když jsem 
zapnutá od rána do večera, někdy i přes půlnoc Dřív mi to tolik 
nevadilo, protože jsem byla mladá, ale teď už mi táhne přece jen 
na desátý rok, a tak už často pociťuji únavu. Ale vždycky pookřeji, 
když vidím našeho Martínka, jak se pere, huláká nebo něco rozbije 
Vím, že jsem ho to naučila já!“ „Prosím tě, jak jsi ho to mohla 
naučit, vždyť jsi jen taková malá bedýnka, která neumí chodit, 
natož se prát,“ ptá se knížka. „Ale vždyť já se vůbec nepotřebuji 
hýbat,“ odvětí televize. „Stačí, když vysílají nějaký film, kde se lidi 
perou a jsou na sebe zlí. Martínek si mne zapne, a naučí se. to sám. 
Knížko, já ho učím, aby se v životě vždycky ubránil“. „Brrr“ 
oklepala se knížka. „Úplně mi přeběhl mráz po zádech, když tě tak 
poslouchám, „milá“ televize! Víš, ze jsem teď docela ráda, že jsem 
jen obyčejná pohádková knížka a ne televize? Dřív nás lidi četli 
hodně, protože vás televizí bylo ještě málo. Byly to krásné chvíle, 
když se večer sešla cela rodina, tatínek mne otevřel a začal číst. 
Všem bylo moc dobře. Teď je těch chvilek, kdy mne lidé vezmou 
do ruky, opravdu málo. Většinou tenkrát, když ty jsi rozbitá. Ale 
jsem vděčná i za to málo, protože cítím, že lidé u mne zklidní  a 
vrátí se jim radost a pokoj.“ 

 

                  ANDĚLÍČEK 
             NEJEN PRO DĚTI 
       Únor 07                                                       č.2 
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NĚCO NA ZASMÁNÍ 
 

- Paní katechetka nechala děti kreslit na jednu stranu 
výkresu věci, které tvoří Bůh a na druhou, věci, které 

tvoří lidé Holčička namalovala mezi lidské výtvory 
dům, stůl, židli, ubrus, květiny Paní katechetka se 
ptá: „Víš určitě, že ty květiny stvořili lidé?“ „Ano,“ 
odpovídá děvče s jistotou „to jsou uměle!“. 


