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INFORMAČNÍ ČÍSLO!!! 
 
CO SE UDÁLO OD VYDÁNÍ MINULÉHO ČÍSLA? 
 

Výlet/pouť do Klodzka 
 

Nejprve chci poděkovat všem, kdo jsme jeli. Bylo to fajn a bylo nás dost a tak akorát, 
abychom se ho hovorny vešli. 

Počasí nám už od rána přálo a první zájemci o cestu za modlitbou se dostavili k faře již 
v 8,30. Matěj, nejmladší člen naší pouti prohlásil, že první stejně byl… pan farář ☺ ! Před devátou 
jsme už byli všichni a v klidu nasedli do aut a v řadě vyrazili na naši pouť. Jeli jsme bez problémů 
a už v 10.20 jsme dorazili ke klášteru Klarisek v Klodzku a vjeli na dvorek. 
  Po malé pauze jsme šli do kostela na mši svatou. Byla slavnostní, se zpěvem. V kázání bylo 
připomenuto, že každý máme různé dary a různé poslání – někdo se stane profesorem, jiný 
pomáhá jen na statku, ale důležité je, abychom v tom, kde jsme byli rádi a sloužili tím Bohu. Bůh 
nás vede po těžké cestě, ale vede k sobě a ke štěstí. Jak je napsáno v odpovědi žalmu „Chci lásku, 
a ne oběť“ máme milovat ostatní ale i sebe, zdravou láskou. Taková láska se nevyvyšuje, ale také 
neponižuje pořád před ostatními, nedělá pořád ze sebe ubožáka, který nic neumí a k ničemu není. 
Pak to už je to projev pýchy schované za sebeponižováním. Máme jako celník vědět o svých 
chybách, ale i znát své dobré stránky. K tomu směřuje i Boží působení v nás – „on nás rozdrásal a 
on nás uzdraví, on nás zranil a on nás obváže!“  Bůh nás zraňuje jen proto, aby nám ukázal naše 
slabosti a tím nám pomohl si vyprosit posilu k jejich překonání.  

Pak jsme ještě chvilku adorovali Nejsvětější svátost, umístěnou nad hlavním oltářem tak, že 
je dobře viditelná jak pro věřící v celém kostele, tak pro sestřičky, které ji adorují na druhé straně 
oltáře ve své kapli.    
  Ve 12.00, po modlitbě Anděl páně jsme se přesunuli do hovorny, kde pro nás už byly 
připravené lavice, stoly, skleničky, čaj, kafe a něco sladkého. Naše milé hospodyňky doplnily 
jídlo svými zásobami a tak začalo naše společné agape. V 12.30 k nám přišly sestřičky, bylo jich 
šest. Začalo vyprávění a otázky. Sestra Rafaela nám vyprávěla o modlitbě. Modlitba je pomalý 
proces, ve kterém se učíme modlit. Každý z nás se modlí jiným způsobem a je to dobré. Základem 
modlitby je pokora - tj. pravda - pravda o sobě. Ježíš přece řekl - Já jsem cesta, pravda a život. 
Nejdůležitější je nechat se vést Duchem svatým, který má pro nás připravenou cestu. Umět 
opouštět staré a dát se po nové cestě. Jsou to postupné kroky. 1 stařičká sestra vyznala, jak začala 
u Syna a vůbec nechápala Ducha sv., pak se k němu dostala a teď už je dokonce i u Otce. Máme 
Bohu děkovat. Třeba i: „Podívej, jak jsem se Ti povedl!“  

Pak jsme se dozvěděli o životě sester všechno, co je možné se dozvědět.  Bylo už před 
15.00 a uprostřed veselého a vážného rozhovoru se nikomu nechtělo to hezké setkání ukončit. 
Sestřičky nás velmi  srdečně a opravdově zvaly, abychom zase přijeli  a doufaly, že se vytvoří 
tradice návštěv v tomto promodleném místě. A tak asi zase v postní době přijedeme na den 
modlitby a pokání, možná se budeme modlit s sestřičkami ☺.   
  Odešli jsme zase přes sakristii  do kostela a pomodlili jsme se Prosebníky sv. Rafaela. A 
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byla tu chvíle loučení. Nebylo to snadné, nikomu se nechtělo domů. Nakonec jsme se přece jen 
rozloučili a nasedli do aut. Cesta domu byla klidná. Odvezli jsme si hodně milostí a to nejen pro 
sebe ale i pro všechny farníky, včetně příslibu sester, že se za nás budou všechny modlit ještě víc. 
 

Misijní koláč. 
Díky obětavosti těch, které akci zajišťovaly, a také kupujících sbírka na 
misijní koláč byla velmi úspěšná a činí 3 950,- Kč v Solnici a 3470,-Kč ve 
Skuhrově nad Bělou. Všem moc děkujeme. 
 

CO PLÁNUJEME V DUBNU 
 

ADORACE  21. 18.45  
MODLITBY PROSEBNÍKŮ 14., 28. 18.30 
SETKÁNÍ DĚTÍ 19. 15.00-17.00 hod 
POBOŽNOST 3. Po mši svaté 
 

CO PLÁNUJEME V KVĚTNU 
 

ADORACE 5., 19. 18.45 
MODLITBY PROSEBNÍKŮ 26 18.45 
SETKÁNÍ DĚTÍ 17. 15.00-17.00 hod 
POBOŽNOST 1. po mši svaté 
 

BLÍŽÍ SE VELIKONOCE!  
 

Zpovídání: letos bude jinak! 
 

Dohodl jsem se s kolegou, že se vyměníme, to znamená, že bude zpovídat 
jen on, já budu v jeho farnosti. Ale i já zde budu k dispozici, podobně jako v jiné 
roky, prakticky kdykoliv. 
 Konkrétně: Pátek 27.3. zpovídám ve Vamberku a přijedu jen na mši svatou. 
Křížovou cestu povede pan Jílek, zpovídat nebude! ☺ ! 
 Středa 1.4. se od 17.00 zpovídá ve Skuhrově na Bělou – cizí zpovědník! Já 
jsem pryč. 
 Pátek 3.4. od 16.00 zpovídání v Solnici - cizí zpovědník! Já jsem pryč. 
 Úterý 7.4. od 16,00 zpovídání v Solnici – zpovídám já – asi na faře v teple! 
 Středa 8.4. se od 17.00 zpovídá ve Skuhrově na Bělou –Já jsem tady. Pokud 
uznáte za vhodné se připravit, celá rodina a pozvete mne k Vám domů, budu rád a 
v klidu domova Vás celou rodinu v teple bez čekání vyzpovídám.  
 

Květná neděle – omlouvám se, ale mám na zahradě kočičky a nestihl jsem je 
ořezat! Jsou ošklivé, doneste si sami, prosím. Mše svaté v 8,15 Solnice a 10,00 
Skuhrov nad Bělou. 
 

 ZELENÝ ČTVRTEK: 
 16,00  mše svatá ve Skuhrově n.B. a pak adorace do cca 20,00 hod 
 18,00 mše svatá v Solnici a krátká adorace 
 

 VELKÝ PÁTEK – DEN PŘÍSNÉHO POSTU! 
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 16,00 Velkopáteční obřady Skuhrov nad Bělou a adorace 
 18,00 Velkopáteční obřady Solnice a adorace   

 BÍLÁ SOBOTA – modlíme se u Ježíšova hrobu 
 Solnice: 9,00 – 12,00   Skuhrov nad Bělou 14,00 – 20,15 
 

 20,30 OBŘADY A MŠE SV. NA PAMÁTKU VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE 
KRISTA! – Skuhrov n. B. 
 

 NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – Hod Boží Velikonoční 
 8,15 Solnice   10,00 Skuhrov nad Bělou  11,25 Uhřínov p. D. 
 

 Pondělí Velikonoční 
 8,15 Solnice   10,00 Skuhrov nad Bělou 
 

 Letos mám už nyní velikou radost, že se mi farnost pomalu probouzí a je 
zájem o adorace, o modlitbu, o to Velikonoce prožít opravdu duchovně, opravdu 
taky v kostele, čili s Bohem. Tak to má být. Táhne to zatím větší počet jednotlivců, 
ale jsem rád, že to je větší počet – ne 2,3, ne jedna rodina, ale víc. A věřím tomu, 
že se postupně přidají i další, že se připojí a že nakazíme i lidi, kteří zatím do 
kostela nechodí. Mám z Vás radost!!! 
 

 A tak nám všem přeji velikou a hlubokou VELIKONOČNÍ RADOST 
Z TOHO, ŽE BŮH TAK MILOVAL SV ĚT, ŽE DAL SVÉHO JEDINÉHO 
SYNA! 
 

Pro farníky ze Solnice na obřady Bílé soboty, bude zajištěn dovoz. Zájemci 
budou se moci napsat na rozpis v zadu kostela. 
 

Setkání farní rady  10.3.2009 
Podruhé po volbách se setkala farní rada.  
- Díky pí Roušavé ožily vývěsky ve Skuhrově, hodnotíme to velmi kladně. 
- Farní výlet jsme naplánovali na 27.6.2009. Bude celodenní a spojí 

zbožnost, kulturu a zábavu. Místo bude upřesněné. 
- Dne 21.6 jsme se rozhodli pro mimořádnou změnu. Kvasinská obec slaví 

své výročí a proto v Solnici mše sv. bude v 9.00 hod. a na ni slavnostně 
přijmou své 1. Sv. přijímání děti z naší farnosti; v 11.00 hod. mše svata 
v Kvasinach na zámku. Ve Skuhrově mše sv. nebude. 
Pro zájemce ze Skuhrova bude zajištěn svoz. Bude také zajištěno 
ozvučení, bude dobře slyšet i na mimo kapli. Včas do vývěsek budou 
vyvěšený plakátky připomínající změnu. 

- Farní setkání u grilu jme domluvili na odpoledne 5.7.2009. 
- Medjugorie – ve vývěskách jsou letáčky s informacemi. Prosíme o rychlé 

přihlášení, přímo u p. Chválka. 
- Svatý týden ve Skuhrově farníci chtějí udělat modlitební. Bližší 

informace budou upřesněny po domluvě. Počítá se s adorací na Bílou 
sobotu odpoledne až k obřadům. 

- Pouť Skuhrov – 26.6 – je připraven koncert skupiny Gemma. 
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- Farní bowling – Kvasiny – pro změnu opustíme kuželnu v Solnici. 
Datum bude upřesněno. 

- Ženy ze Solnice prosíme, o zapsání se po dvojících na přípravu kafíčka. 
Rozpis bude připraven v zadní části kostela.  

- Zakoupí se kniha přímluv. Jsou v ní přímluvy na každý den v týdnu, 
všech církevních období. Přímluvy jsou přizpůsobené mešním čtením 

 

KDY JSOU LETOS VELIKONOCE? (článek do obecních zpravodajů) 
Myslím, že kdybych šel dům od domu a ptal se Vás, kdy jsou letos velikonoce, že by se odpovědi 

docela různily. Jak je to možné? Vždyť jejich datum je přece jasně napsaný v kalendáři. Ano je, ale pro 
každého jsou Velikonoce trochu něco jiného. Setkávám se stále víc s tím, že Velikonoce jsou letos 13. 
dubna. Pro mne osobně jsou tedy 11. dubna. Jak to? No někdo slaví „koledu“ čili pomlázku, jiný třeba 
Velký pátek, a pak má Velikonoce už 10. dubna. 

Církev slaví Velikonoční triduum, čili t řídení a pak Velikonoční oktáv. Triduum, to je Zelený 
čtvrtek (den poslední večeře Pána Ježíše = ustanovení svátosti kněžství a první naší mše svaté, a Ježíšovy 
modlitby v Getsemanech a jeho zajetí), Velký pátek (den Ježíšova odsouzení, bičování, trním korunování, 
křížové cesty a ukřižování) a neděle Zmrtvýchvstání (Den, kdy slavíme Ježíšovo vzkříšení). Chybí nám tu 
Bílá sobota, ale to je den, kdy jsme u Ježíšova hrobu. Večer se slaví Velikonoční vigilie VZKŘÍŠENÍ. 
K němu došlo v noci ze soboty na neděli, proto se slaví v sobotu po západu slunce. Ale vlastně je to už 
začátek neděle Zmrtvýchvstání. (Pro židy den začínal západem Slunce a toto převzala i církev). To je pro 
mne osobně to nejdůležitější, to jsou VELIKONOCE – oslava Ježíšova vzkříšení. „Ten, který byl mrtev, 
zase žije“ 

Velikonoční oktáv je osmidenní – slavnost a pak týden po ní – tedy celkem osm dní, kdy se něco 
slaví. Oktáv je jen po slavnosti Narození a Zmrtvýchvstání Ježíše!  

Ale zpátky k našim Velikonocům a ke koledě. Já jsem v jako mladý a malý po koledě moc 
nechodíval, což mne moc mrzelo. Většinou jsem na Velikonoce marodil �. Ale pamatuji, že koleda, to 
bývalo opravdu to vajíčko, pak, když jsem byl skoro dospělý, tak nabídnutá sklenička vína, a vajíčko a 
v podstatě dost.  

Dnes je to jinak. To, že jsme snad štědří a na koledu dáme dětem dost sladkostí je moc fajn, pokud 
je to ze štědrosti a ne z touhy se ukázat před sousedy, že dáme hodně a drahých sladkostí. Problém trochu 
vidím u dospívajících a dospělých. Pokud je chceme „pohostit“ tím, že je vlastně opijeme, tak je to přesně 
proti duchu Velikonoc proti oslavě života, když je vlastně alkoholem „umrtvíme“.  

Velikonoce jsou v podstatě svátky o smrti a životě. Výkupné smrti Ježíše Krista, Božího Syna a 
jeho životě, novém, věčném v oslaveném těle po zmrtvýchvstání. A možná u někoho z nás o smrti, 
protože se uhoníme k smrti uklízením a pečením a chystáním, u jiného o smrti právě na koledu, kdy se 
koleduje až téměř k „smrti“, jiný se přejí k smrti,…. Ale kde bude pak ten život? To je právě to, že tento 
život - život jídla, pití, příprav a úklidů je trochu plochý, chybí tam hloubka vztahů – jak prostých 
mezilidských, tak těch nadpřirozených. Když peču pro někoho, že ho mám rád, tak mu dělám radost a 
baví to, je to fajn, máme hezký pocit. Když o koledě někoho navštívíme, poklábosíme, něco málo si 
vezmeme, abychom neurazili, ale udělali radost, je to fajn. Je to o tom se navštívit, dát řeč, dát kus svého 
života tomu druhému, ne se „umrtvit“, jíst a pít, až nevím, kde jsem, kdo jsem, co dělám,….  

A to nejdůležitější a nejkrásnější na Velikonocích je to, že se všichni bojíme smrti a právě 
Velikonoce nás tohoto strach zbavují. Tím, že Ježíš vstal z mrtvých, tak i smrt je přemožena! Nemusíme 
se bát. Sice si svoji smrtí projdeme, ale budeme vzkříšeni! Byl vzkříšen Ježíš, budeme i my! 

A tak nám všem přeji a vyprošuji, aby letošní Velikonoce byly o životě, o lásce, o popovídání si, o 
čase, který si na sebe navzájem uděláme a třeba i trochu času zbude na Boha a zamyšlení se nad jeho 
láskou ke každému z nás. 

Radostné a veselé a požehnané Velikonoce vám přeje a vyprošuje Váš farář František. 
 
Poznámky a připomínky posílejte na adresu: farnost.solnice@gmail.com 


