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          Solnice, Skuhrov, Kvasiny, Uhřínov 
 
 

                                                            ZÁŘÍ 2009 
 

                          www.farnost-solnice.net 
 
 

 

ÚVODNÍČEK 
 

Milí farníci! 
Již za týden do naší vlasti přijede papež Benedikt XVI., což je pro naší místní 

církev velká čest. Zavítá mezi nás nástupce apoštola Petra, služebník Božích 
služebníků, který vykonává v církvi službu jednotě. Přijede nás povzbudit ve víře, jak 
to Kristus svěřil apoštolu Petrovi a jeho nástupcům (srov. Lk 22, 32). Budeme 
společně naslouchat jeho slovům buď osobně, či z rádia nebo televize. Přeji nám všem, 
ať je nám tato návštěva novým povzbuzením k následování Krista. 

V měsíci říjnu, měsíci růžence, budeme touto modlitbou spolu s Pannou Marií 
rozjímat o Ježíšově životě. Modlitbu růžence současný papež velmi doporučuje, 
protože je to modlitba, která nám umožňuje více nahlédnout do Božích tajemství a 
pomáhá nabrat sílu v různých životních zápasech. Růženec se budeme více modlit 
v našich kostelích, ale stejně tak je důležité modlit se jej společně doma. Když se 
rodina společně modlí (alespoň jeden desátek), stmeluje jí to! 

 

Vše dobré vám následujícího období přeje a žehná vám 
           P. Jaroslav 
 

ZE ŽIVOTA FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ 
 

Setkání dětí 
 První setkání dětí v novém školním roce se uskutečnilo v 
neděli 13. září na faře v Solnici. V 15 hodin jsme začali mší svatou. 
Místo kázání se najednou objevila hůl, ovčí kůže a kámen. Co to má 
znamenat? Otázka zní - kterou z biblických postav nám mají tyto 
věci připomenout? Nakonec zazněla i správná odpověď - praotce 
Abrahama. Odnášíme si doporučení, 
že máme následovat jeho příkladu, to 
znamená hledat a plnit Boží vůli, i 
když tomu někdy nebudeme rozumět. 

Určitě se nám to vyplatí. Děti dostaly i krátký kvíz, 
který mají vyplnit a budou zařazeny do celoroční 
soutěže. Každé setkání bude věnované jedné z dalších 
důležitých postav Bible. 
 Po mši se shromažďujeme ve společenském sále, 
kde děti hrají hry. Projevují však nadbytek energie a 
počasí také přeje, proto se přesouváme na farní zahradu. Tam je dostatek prostoru i 
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na honičku a zapojují se také rodiče. Když jsme se pěkně zahřáli, ochutnáváme jablka, 
které děti v rámci jedné ze soutěží natrhaly. Nechybělo ani výborné občerstvení a tak 
jsme společně prožili příjemné odpoledne. Budeme se těšit příště! 
 

Markéta Holíková  
 

NĚKOLIK POZNÁMEK  Z „POVÍDÁNÍ O VÍŘE“ 
 

Písmo svaté 
� slovo Bible (odvozeno z řečtiny od „kniha“) je spíš knihovnou, 

skládá se z 72 knih (SZ - Starý zákon  46, NZ - Nový zákon 27) 
� SZ byl sepsán většinou hebrejsky (částečně řecky, popř. aramejsky), 

NZ zákon řecky; psalo se na kamenné desky, papyrus a pergamen 
� skrze Písmo k nám mluví Bůh (jen napsáno z vnuknutí Ducha svatého), 

který si k sepsání si použil lidi, proto promlouvá naší řečí 
� v Písmu najdeme různé literární druhy (historické, poučné, prorocké, poezii), 

které o Bohu vypovídají různým způsobem 
� první překlad do latiny vytvořil sv. Jeroným ve 4. století 
 

K ZAMYŠLENÍ 
 

Bůh působí i v naší temnotě, kde nemáme nic pod kontrolou… 
I temná období života jsou dobrými učiteli. Bůh totiž působí i v naší temnotě, 

tam, kde my nemáme nic pod kontrolou. 
I temnota nás může mnohému naučit, může nám otevřít oči pro věci, které 

bychom jinak nepoznali.  
Jako je rok proměňován ročními obdobími, tak je člověk proměňován obdobími 

radosti, krize a nakonec smrtí a vzkříšením.  
Zdá se, že není jiná cesta růstu a proměny. Vyhýbáme-li se úzkostlivě temnotě, 

vyhýbáme se napětí, duchovní kreativitě a nakonec i proměnění. 
Bůh totiž působí i v naší temnotě, tam, kde my nemáme nic pod kontrolou. 

Stopy v písku. 
Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na temném 

nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku, 
jedny moje, ty druhé patřily mému Pánovi. 

Když se mi zjevil poslední obraz, ohlédla jsem se za sebe a jaké bylo moje 
překvapení! Vidím, že nejednou se v písku črtají jen jedny šlépěje. A bývalo to právě v 
těch nejtěžších obdobích mého života. 

Dlouho mi to nedávalo pokoj, až jsem se v rozpacích obrátila k Pánovi: „Pane, 
když jsem se vydala následovat Tě, slíbil jsi, že celou cestu půjdeš se mnou a budeš ke 
mně promlouvat. Ale viděla jsem, že v těch nejsmutnějších chvílích mého života se v 
písku črtaly jen jedny stopy. Vskutku nechápu, jak jsi mne mohl nechat samotnou, 
když jsem Tě nejvíc potřebovala.“ 

On zašeptal: „Dítě moje drahé, Mám tě rád a nikdy tě nenechám samotnou, 
nikdy, ani když tíha života dolehne a osud tě bude zkoušet. Ty jedny stopy, které jsi 
viděla, tam zůstaly právě z chvil, kdy jsem tě nesl.“ 

 
(Z knihy M. Powersové: Stopy v písku, kterou vydalo nakladatelství Motýl) 
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ 
 

KDYŽ MNE TO V KOSTELE NEBAVÍ - přednaška P. VOJTĚCHA KODETA 
 

Víte, že slavení eucharistie jako takové, to je naše vlastní tajemství, které slavíme 
na oltáři. Tak už to učil Lev Veliký i Augustin. Týká se nás, nejde jen o nějaký kult, 
obřad. Děje se tu živá oběť našeho Pána Ježíše Krista, který se vydává, obětuje sám 
sebe za nás a čeká, že my na tuto oběť odpovíme - tím, že přineseme kousek chleba, že 
dáme do košíčku, že dáme květiny na oltář... ale především tím, že dáme sami sebe! 
Protože Bůh, který se dává, volá, aby člověk odpověděl. A už Petr Chryzostom říká „I 
ten nejchudší má co dát. Protože může dát sám sebe.“ Už když přinášíme obětní dary, 
přinášíme s nimi svoje starosti. Máme někoho nemocného v rodině, prosíme za něj. 
Někoho jsme ztratili, prosíme tedy za zemřelé. Máme starost o děti. To všechno tam 
neseme, ale současně přinášíme sami sebe, aby došlo k vzájemné výměně mezi námi a 
Pánem. 

Proměňování, které nastává, je také velice důležitý moment. V něm totiž mocí 
Božího slova je proměněn chléb v tělo Páně a společenství církve v tělo Páně. V každé 
bohoslužbě je takzvaná dvojí epikleze – prosba o Ducha svatého, který proměňuje tyto 
způsoby a který proměňuje také nás; a je otázka, co je větší zázrak: Jestli je větší 
zázrak, že se oplatka promění na tělo Páně a víno na krev Páně, anebo že se tenhleten 
spolek lidí promění v mystické tělo Kristovo! 

Obojí je stejně velký zázrak. Proto říkám, jde o naše tajemství. Co se děje na 
oltáři, děje se uprostřed nás. My se stáváme tím tělem. Skrze to slavení si 
uvědomujeme a také žijeme církev. Proč se apoštol Pavel tak rozčiloval v Korintě? 
Proč psal: „Je horší, je to ke škodě, že se scházíte, a ne k dobru?“ On tam pak píše: 
„Kdo přistupuje ke stolu Páně a nerozlišuje, že jde o tělo Páně, přijímá nehodně.“ A 
většina současných exegetů vykládá tento text tak, že nejde o rozlišení té oplatky, jak 
jsme to učili děti: Dítě může jít ke svatému přijímání tehdy, když rozliší, že oplatka 
přede mší a oplatka ve mši je už něco jiného. Byl to chlebíček a teď už je to Pán Ježíš. 
Tohle snad ale dospělým lidem nemusíme vykládat. To slavíme. Důležité je ale rozlišit, 
že toto společenství se stalo tělem a krví Páně. To znamená, že se už nemohu k tomu 
bratru chovat jako k někomu cizímu. Pavel upozorňuje na sociální rozdíly a na 
nelásku, která existovala mezi Korinťany. Na útlak chudých, na sociální 
nespravedlnosti. To není možné. Jak se mohu klanět u oltáře eucharistii a vnitřně se 
nepoklonit bratru? Vždyť živou hostií je stejně tak tělo církve, konkrétně můj bratr a 
sestra, stejně tak jako eucharistie. Slavit eucharistii je z tohoto pohledu skutečně 
zkouška pro opravdové křesťany. Protože tehdy slavíme to, že Ježíš je přítomen 
uprostřed srdce každého z nás. A pak přijde k přijímání. 
 
 

VESELÉ PERLIČKY 
 

Před pekařstvím stoji kluk, vydloubává 
rozinky z vánočky a strká si je do pusy. 
„Můj milý chlapče,“ – řekne kolemjdoucí pán farář, 
„nesmíš mlsat“ 
„Za prvé nejsem žádný váš milý chlapec,“ brání se 
kluk, „za druhé mi maminky řekla, abych přinesl 
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obyčejnou máslovou vánočku, a za třetí se vás to vůbec netýká – já jsem totiž 
evangelík.“ 

Pán farář napomíná farníka, ale ten se brání“ „Často jsem v životě klel, to je 
pravda, - ale za to jsem se také často modlil – to se přece vyrovná. Svou ženu jsem sice 
několikrát podvedl, ale také jsem jí dal hodně dárků – to se také vyrovná. Určitě často 
jsem lhal, ale zato jsem chodil často na mši – a to se přece také vyrovná.“ 
„Ano, ano,“ řekne farář, „váš účet vypadá takhle: Bůh Vás stvořil, ale čert vás vezme – 
to se potom také vyrovná.“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SVATÍ Z NAŠICH KOSTELŮ 
 

Po prázdninách budeme pokračovat v poznávání světců, kterých sochy a obrazy máme 
v našich kostelích. Dnes je řada na boční oltář v solnickém kostele, na kterém najdete 
velmi znané světce: sv. Václava a sv. Víta 
 
Sv. Vít. 

Svatý Vít se narodil kolem roku 290 na Sicílii. Jeho otec 
Ilarius neměl pochopení pro synovu víru v jediného Boha. Sám 
pohan chtěl syna přimět k uctívání helénských božstev 
přemlouváním i bitím. Nakonec ho prý otec zavřel do místnosti, 
dokud jej víra v Ježíšovo učení neopustí. Náhle ucítil příjemnou 
vůni, která vycházela z Vítova pokoje. Odemkl dveře a spatřil sedm 
andělů stát okolo jeho syna. Polekal se a vykřikl: Bohové přišli do 
mého domu! Záhy nato oslepl. Slíbil nejvyššímu bohu Jovišovi 
býka se zlatými rohy, pokud ho uzdraví. Ale zázrak se nekonal. 
Požádal tedy syna, aby mu pomohl. Vít se vroucně modlil k Bohu a 
otci se vrátil zrak. Přesto prý syna jako tajného křesťana udal. Vít 

pak spolu se svou chůvou Crescencií a jejím mužem Modestem uprchli před 
pronásledováním do Říma. Nakonec byl spolu se svými přáteli zatčen a mučen. 
Nejdříve jej vrhli do kotle s vařícím olejem, ale bez tragických následků. Pak ho 
předhodili lvu, ale ani ten mu neublížil. Teprve když ho zavěsili na strom a probodli 
trojzubcem, skonal.  

Je patronem: Čech, Itálie, proti očním chorobám, epilepsii a nemoci, zvané 
tanec sv. Víta (chorea), proti napadení zvířaty, proti kousnutí psem, proti uštknutí 
hadem; proti blesku, proti bouřce, proti zaspání, kotlářů, sládků, vinařů, hostinských 
a herců, komediantů, tanečníků; psů. 

                  ANDĚLÍČEK 
             NEJEN PRO DĚTI 
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Jeho atributy (připomenu, že jsou to symboly, věci, po kterých poznáme toho 
kterého světce) jsou palma, kotel s vroucím olejem, kohout jako symbol bdělosti, lev, 
kniha. 

 
Sv. Václav 

Svatý Václav se narodil kolem roku 907 jako starší syn Vratislava I. Jeho 
výchovu si vzala na starost jeho babička svatá Ludmila, která za něho v době jeho 
nedospělosti, kdy měl převzít vládu po svém zemřelém otci vládla. 

Svatý Václav byl díky své křesťanské výchově a jeho dobročinným skutkům 
velmi oblíbený mezi chudými a utlačovanými. Jeho úzká spolupráce se západní církví 
vyvolala odpor u stále ještě pohanské šlechty, ke které byl velmi přísný a jeho 
mladšího bratra Boleslava, který velmi toužil po vládě. V roce 929 byl poražen 
německým králem Jindřichem I. Saským a tím pádem byly české země nuceny platit 
poplatek za mír, čímž si opozici ještě více znepřátelil. Mezi oběma bratry vznikl 
konflikt, který vyvrcholil pozváním Václava na svěcení kostela do Boleslavi, kde byl na 
popud Boleslava I. nakonec svatý Václav ráno dne 28. září roku 929 zavražděn.Hned 
po jeho smrti se stal Bolestav I. českým knížetem. Poté co 
se ujal vlády, nechal převézt ostatky Václava do Prahy do 
Václavem založeného chrámu sv. Víta na Pražském hradě, 
kde zůstaly ve Svatováclavské kapli uložené dodnes. 

Od 10. století je kníže Václav uctíván jako světec. 
Nejprve tomu tak bylo v Čechách, teprve později byl 
uctíván i v dalších zemích.Od druhé poloviny 11. století je 
svatý Václav chápán jako vládce a ochránce českého státu, 
čeští panovníci jsou bráni lidem jen jako jeho zástupci. 
Dokonce i „otec vlasti“ Karel IV. Podporoval 
svatováclavský kult a jemu zasvětil české korunovační klenoty – Svatováclavská 
koruna. 

„Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, 
nedej zahynouti nám ani budoucím.“ 

Svatý Václav je patronem především České republiky, ale i vinařů a sládků. Bývá 
zobrazen s korouhví, někdy s orlem a holí. 
 
 

NĚCO NA ZASMÁNÍ 
 

Mladý otec veze hrdě kočárek a cestou potka faráře. Ten nakoukne do kočárku a 
chválí: „Nádherný chlapec, váš prvorozený! Doufám, že s něj uděláte řádného 
katolického muže.“ – „No“, směje se otec „to půjde těžko…“ – „Copak, copak“, vpadne 
mu farář do řeči, „musíte mít jenom pevnou vůli.“ – Ale pane faráři – to by 
nepomohlo, ona je totiž holka.“ 

 
K nemocné farní hospodyni zavolají lékaře. Po 

důkladné prohlídce řekne: „Ale paní Nováková, vy s e mi 
vůbec nelíbíte!“ 
„Ne pane doktore, vy také nejste žádný krasavec“, odpoví 
dotčeně hospodyně. 
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NOVINKY VE FARNÍ KNIHOVNĚ 
 

Pierpaola Taccaliti: „Se srdcem pokorným“ (úryvky z korespondence a 
promluv Jana XXIII 
Renzo Allegri: „Matka chudých“ (život Matky Terezy z Kalkaty) 
Raniero Cantalamessa: „Život pod vládou Kristovou“  
 
 
 

Z FARNÍCH MATRIK 

 
Křty: 
30.5 – Pavel Bohuslav Červinka ze Solnice 
7.6. – Daniel Neuman z Brocné 
13.6. – Daniel Václav Ryšavý ze Solnice 
20.6. – Patrik Vrba z Rychnova n. Kn. 
20.6. – Petra Smažíková z Phrlohu 
21.6. – David Kubala z Dobrušky 
17.8.  - Jakub Vrkoslav z Kvasin 
25.7. – Jakub Pišl z Skuhrov n.B. 
25.7. - Beatrice Marcinková z Prahy 
26.7. – Petra Hejzlarová z Bačetina 
29.8. . Oskar Lukasz Aleksenberg ze Solnice 

   6.9. - Lukáš Hlaváček ze Skuhrova n.B. 
   19.9. – Tomáš Jirsa z Javornice 

 
        „Když se někdo stal křesťanem, je to nové stvoření.“ (2 Kor 5,17) 
 
 
Pohřby 
 
8.6. – Hilda Koukolová ze Solnice 
24.7. - Pavel Piskora ze Skuhrova n.B. Debřecí 
24.8. – Marie Petrů za Solnice 
11.9. - Jaroslav Paleček z Uhřínova p.D. 
16.9. - Bohumil Donát ze Skuhrova n. B. 
 
       „Já jsem vzkříšení a život.“ (J 11,25) 
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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE!!! 
Duchovní obnova farnosti  - 12.12. Skuhrov n.B. - Společenské centrum 

 
 
Poznámky a připomínky posílejte na adresu: farnost.solnice@gmail.com  
Další číslo vyjde 29.11.2009 

KALENDÁŘ AKCÍ 

21.9. Tichá adorace – Solnice 18.30 

27.9. Mše sv.: Skuhrov n. B. 16.30, Solnice 18.00 

28.9. Mše sv.: Solnice 19.00 

 

Modlitba růžence v říjnu:  
Solnice: po, čt, pá ne -  30 min. přede mší sv.,  
                út, st, so – 18.00 hod. v kapli na faře 
Skuhrov n. B.: přede mší sv. 

3.10. 1. sobota v měsíci mše sv. v kapli na faře 7.30 hod. 

5.10. Adorace za rodiny – Solnice 18.30 

10.10. Brigáda – úklid kostelů 

11.10 Setkání dětí – Solnice 15.00 

12.10. Povídání o víře – Solnice 18.30 

18.10. Misijní neděle (misijní koláč, jarmark) 

19.10. Tichá adorace 

25.10. Bowling  - Kvasiny 16.00 

28.-30.10. Pobyt dětí - Liberk 

2.11. 
Památka věrných zemřelých.  
Skuhrov: 16.00 hod. 
Solnice: 18.00 hod. ve hřbitovní kapli + modlitba za zemřelé 

9.11.  Povídání o víře v 18.30 hod. 

15.-22.11. Mikulášská sbírka 

15.11. Setkání dětí – Solnice 15.00 

16.11. Tichá adorace – Solnice 18.30 

23.11. Prosebníci - Solnice 18.30 

29.11. 1. adventní neděle – žehnání věnců 


