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CO SE UDÁLO V MINULÉM MĚSÍCI  
 

Záři uplynulo ve znamení začátků. Máme nový rozvrh bohoslužeb. 
Začal školní rok, ve školách začala výuka náboženství. První 

ministrantské schůzky jsme museli vynechat 
pro příliš malou účast. Doufáme, že 
v listopadu to bude lepší. Slavnost posvícení 
slavil kostel v Černíkovicich. I přes opravdu 
ranní dobu, mše byla v 7.00, se tam sešlo 
hodně věřících. Na nedělní setkání dětí se 
sešlo 16 dětí a 6 maminek. 

 

PŘIPRAVUJÍ SE DALŠÍ ZMĚNY!PŘIPRAVUJÍ SE DALŠÍ ZMĚNY!PŘIPRAVUJÍ SE DALŠÍ ZMĚNY!PŘIPRAVUJÍ SE DALŠÍ ZMĚNY!    
    

V týdnu po dušičkách bude změnen úplně pořad bohoslužeb ve 
všední dny. Čekám ještě na vyjádření z Černíkovic o Byzhradci, čili 
tyto údaje jsou zatím jen návrhem. 
 Úterý 18,00 mše a pak buď adorace nebo bibl. hodina a nebo 
jen mše s výkladem. Středa a čtvrtek se vrátí ranní mše do kaple, 
mše v DPS v Kvasinách bude ve čtvrtek v 15,30. Ostatní zůstane. 
 

MŠE SV. 1. A 2. LISTOPADU 
Černíkovice  15.30 
Skuhrov n. B.  17.00 
Solnice   18.30 
 

CO PLÁNUJEME V ŘÍJNU 
 

MŠE SV. V DPS 2., 16., 30. 15.30 hod 
ADORACE 4., 18. 18.45 kaple 
BIBLICKÁ HODINA 11., 25. 19.00 fara 
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ 5.,  18.30 
SETKÁNÍ DĚTI 14. 15.00-17.00 hod 
SETKÁNÍ DĚTSKÉHO SBORU 26. 16.00 hod 

                               FARNÍ ČASOPIS 
                             
                                  Solnice, Skuhrov, Kvasiny,  
                                       Uhřínov, Černíkovice 
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CO PLÁNUJEME V LISTOPADU 
 

MŠE SV. V DPS 13., 27., 15.30 hod 
ADORACE 15., 29. 18.45 kaple 
BIBLICKÁ HODINA 11., 25. 19.00 fara 
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ 5., 26. 18.30 
SETKÁNÍ DĚTI 14. 15.00-17.00 hod 
SETKÁNÍ DĚTSKÉHO SBORU 26. 16.00 hod 
 

NÁBOŽENSTVÍ 
Černíkovice- pondělí   14.15 
Kvasiny- čtvrtek: 1. a 2. tř. 12.45 - 13.30 
    3.,4. a 5 tř. 13.30 – 14.15 
Skuhrov – pátek: 1. a 2.tř.  12.00 – 12.45 
     3.a 4. tř. 12.45 – 13.30 
     5. a 6. tř. 13.30 – 14.15 
K ZAMYŠLENÍ 
V knížce "Až k prolití krve" autorka několikrát píše, že se P. 
Ladislav Kubíček při duchovních rozhovorech někdy v duchu 
modlil exorcismus. Mohu jako obyčejný pokřtěný člověk-Iaik totéž? 
Pokud ano, jak má takový exorcismus znít a čeho se naopak musím 
varovat?  M. K., hrálovéhradecká diecéze  
 

Nevím,jaký exorcismus se modlil P. Kubíček při setkáních a 
rozhovorech s lidmi, ale jistě to nebyl velký exorcismus, který se 
modlí biskup či exorcista v případech skutečné posedlosti. Každý 
křesťan je povolán mocí svého křtu a spojení s Bohem vyhánět zlého 
ducha. Nejdříve sám ze sebe a od sebe tím, že odmítá pokušení a 
hřích, že prosí denně Ježíše o ochranu, pomoc a posilu, a také může 
sám na sobě - prožívá-li nějaké větší zkoušky a útoky - používat tzv. 
autoexorcísmus, tj. že se modlí s vírou a pokorou: „Ve Jménu Ježíše 
Krista, ode- jdi ode mě, zlý duchu, zříkám se tě!“ Každý věřící se 
také může za sebe i za druhé modlit tzv. malý exorcismus, a to je ona 
známá a silná modlitba „Svatý archanděli Michaeli...“ Pamatujme 
také, že modlitba "Otče náš“, kterou se často modlíme, je zakončena 
prosbou s o ochranu před Zlým a jeho zahnání od nás. 
PROSME O MILOST S DUVEROU  
Co se týká pomoci druhým lidem, tam prosíme o ochranu před 
zlem, o osvobození či o vyhnání zloducha modlitbou přímluvnou, 
neoslovujeme ducha zla přímo, to náleží pověřenému knězi, který k 
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tomu používá autoritu Krista a církve a je náležitě ochráněn. Taková 
přímluvná modlitba by mohla znít např.: “Pane Ježíši, prosím tě ve 
tvém jménu, abys osvobodil od nečistého ducha toho a toho člověka. 
Smiluj se nad nim, důvěřuji ti!“.  
Je to prostá spontánní přímluva, kterou může každý vytvořit sám, 
jak mu to Duch Svatý dopřeje. Důležité je modlit se s velikou 
důvěrou v Pánovu moc nad zlem. Modlit se s pokorou, neboť jsme 
všichni hříšní, nehodní a slabí, a také s láskou Boži, protože pouze v 
míře, v jaké je Boži láska v nás, můžeme druhým účinně pomoci. 
Pán udělá své dílo ve svůj čas a svým způsobem, buďme o tom 
přesvědčeni. On má na všechno milost a lék a na nás je, abychom 
vytrvali odevzdaně v přímluvě. Samozřejmě je dobré použit k 
pomoci všechny naše dobré prostředky - nechat sloužit mši svatou 
za osvobozeni z moci zla, prosit při adoraci, modlit se společně v 
rodině, velmi účinná je modlitba růžence a korunky k Božímu 
milosrdenství. Velikou silu má také půst.  
 
P.PAVEL HAVLÁT OM, představený komunity paulánů  
na Vranově u Brna  
(převzato z Katolického týdeníku)  
 
 
 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ  

KDYŽ MNE TO V KOSTELE NEBAVÍ     

- přednáška P.VOJTĚCHA KODETA 
Ale pak jsme tady ještě my, kněží u oltáře. Já to naschvál tak trošku 

rozděluji, protože ten pohled je přece jen maličko jiný. První obtíže, které 
souvisí s tím nebavením v kostele nebo s tím, že je to pro vás náročné, že 
někdy opravdu nevíte, jak to prožít, ty začínají opravdu u nás, u kněží. Ono 
není úplně jedno, kdo mši sv. slouží. Když ten kněz je skutečně služebníkem 
Božím, je pomazán Duchem, zvěstuje evangelium a neříká tam jenom příběhy 
z cest nebo svůj vlastní chorobopis, tak prostě tím slovem a celým slavením 
buduje církevní obec, duchovně ji pozvedá. Apoštol Pavel píše, že víra je ze 
slyšení, a to je moc důležitá věc. Tam, kde se skutečně evangelium zvěstuje v 
moci Boží, prorockým způsobem, tam se lidé probouzejí k víře, tam roste Boží 
obec, tam Duch svatý může usvědčovat z hříchů, může osvěcovat naši cestu, 
může uspořádávat naše vztahy, proměňuje náš život. Přitom právě kázání 
bývá hlavním bodem bohoslužby, který většinou lidi tak trošku napíná, někdy 
i zakalí celé slavení. 
Pro úplnost - ono to taky není žádná legrace stát u oltáře a mít před sebou tak 
dav lidí. Je potřeba to někdy vyzkoušet. Bohužel naostro to úplně nejde třeba, 
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já nevím, při nějaké příležitosti zkuste vystoupit před stovkou, dvěma 
stovkami, pěti stovkami lidí a říkat něco smysluplného. Všichni se na vás 
dívají… Samozřejmě i někteří kněží v sobě mají určitou tenzi a pak se stane, že 
třeba čtou modlitby jiným hlasem, než normálně mluví. On ještě v sakristii 
ministranty zpohlavkoval nebo řekl nějaký vtip, ale pak přijde k oltáři a má 
jiný hlas, jinou dikci. Lidé si nějak zvyknou, ale není to úplně ono. A pak třeba 
zvlášť u starších kněží nezapomeňte, že ještě podle předpisů tridentského 
koncilu, (platných až do II. vatikánského koncilu – pozn. red.) byl kněz vázán 
pod těžkým hříchem každým slovem a gestem při bohoslužbě. Kněží žili v 
určité úzkosti, aby udělali všechno tak, jak mají. Pro nás ministranty bylo vždy 
komické, jak si pan farář dává na vše pozor. Úplně ho to ale vedlo k tomu, že 
ztratil schopnost slavit, být dítětem před Bohem, jakoby tím, který si hraje, 
který hraje s Bohem tu velikou hru, je účasten krásných tajemství… To jen tak 
na vysvětlení. Co s tím dál? 

 
 

VESELÉ PERLIČKY 
Jan XXIII. o sobě 

napsal: Když mi v prvních 
dnech papežství myšlenky na 
tíhu odpovědnosti nedaly 
dobře spát, zdálo se mi, že se 
mi zjevil můj anděl strážný a 
řekl mi: „Jen se neber tak 
vážně, Jeníku!“ 

Představený 
misionářského řádu se loučí 
se skupinou mladých paterů. 
Mají jít do pralesa a navázat 
styky s kmenem, u něhož se 
předpokládá kanibalismus. 
„A jedno si dobře zapamatujte, „ říká pater generál na konci své 
promluvy, „žádné unáhlené jednání! Nechci mít v řádu mučedníky, 
po nichž nezůstanou žádné ostatky!“ 
 
 
Poznámky a připomínky posílejte na adresu: farnost.solnice@gmail.com  
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Povídka 
 
 

Kniha, která může člověka změnit  
 
 

Je mnoho různých knih. Jsou knihy napínavé, poučné, zábavné 
Někomu pomůže kniha vytvořit si vlastní svět. Při čteni knihy může 
člověk sledovat, prožívat a obdivovat odvahu druhých a jejich 
chování v různých životních situacích. V minulém století žil jeden 
bohatý kupec. Jmenoval se Heinrich Schliemann. Mohl celý život 
jen hýřit - tak byl bohatý Ale on měl jednoho koníčka. Četl řecké 
knihy. Především vyprávění básníka Homéra. Četl, co Homér napsal 
o Trójanech a o jejich městě Tróji. Mnoho lidí říkalo Tento příběh si 
Homér vymyslel. Město Trója ve skutečnosti nikdy neexistovalo. Ale 
Schliemann si řekl Tomu nevěřím Homér popsal Tróju přece tak 

přesně, že to město muselo existovat! 
Je třeba ho jenom odhalit.  

S přáteli začal provádět 
vykopávky. A vida! Nalezl zbytky 
Tróje a odhalil obrovský zlatý poklad 
Ještě dnes je možno tento poklad 
obdivovat v muzeu v Berlíně Tento 
objev vedl také k sepsání knihy.  

 

Ale objevovat můžeme i ve 
vlastním srdci Knihy mohou lidi i změnit Je jedna kniha, která 
změnila mnohé lidi více než všechny ostatní. Je to bible. Jeden z 
těch mnoha lidí byl také Augustin. Byl to učený člověk, ale neřídil se 
Božími přikázáními Dělal jenom to, co se mu líbilo. A přece někdy 
přemýšlel o Bohu. Jednoho dne rozvažoval, proč je Bůh tak těžko 
pochopitelný. Tu uslyšel dětský hlas. "Vezmi a čti!" Augustin se 
díval, ale nikoho neviděl. Znovu volal ten hlas: "Vezmi a čti!" Tu si 

                  ANDĚLÍČEK 
             NEJEN PRO DĚTI 
Říjen 07                                                                     č.8 
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všimnul, že na stole leží otevřená bible. Začal tedy číst Byl to text z 
listu apoštola Pavla. "Nehledejte své blaho v hodování a pitkách. 
hledejte své blaho v Ježíši Kristu" A tehdy Augustin pochopil. 
Obrátil se a stal se dobrým, dokonce svatým člověkem  

"Vezmi a čti", poroučel ten dětský hlas. Neříká něco i nám?  
 
SOUTĚŽ !!! 

 

Milé děti, začal už školní rok ze všemi povinnostmi a vyučováním 
hodin náboženství. Kdy a kdo se bude učit napsala jsem rodičům na 
začátku časopisu. Pro Vás mám jinou nabídku. V povídce jste 
přečetly jak dobře je číst, jak knížka může změnit člověka 
k dobrému. Prosím nakreslete obrázek ze své oblíbené knížky a 
dejte ho mně nebo p. faráři. Kdo neumí číst poprosí rodiče o 
přečtení oblíbené povídky nebo pohádky a ji nakresli.  
Čekáme na Vaše obrázky do 16.11. Hned v následující neděli 18.11. je 
setkání na faře a tam vyhlásíme výherce. 
Hodně úspěchu přeji ☺ 
s. Blanka 
 

 

NĚCO NA ZASMÁNÍ 
 

Kaplan slyší řev a vidí, jak Štěpán, jeden z jeho 
ministrantů, táhne za ocas kočku. V následující 

ministrantské hodině pokárá kaplan toto trápení 
zvířat a ptá se ostatních chlapců, na jaký citát by 
měl Štěpán myslet. Pepík se přihlásí a řekne: „Co 

Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ 
 

Kaplan vypraví při vyučování náboženství o proroku Jonášovi. 
Barvitě líčí, jak velká ryba Jonáše spolkla a prorok strávil tři dny a 
tři noci v břiše nestvůry. Děti jsou ztrnulé úžasem. 
„Umí si někdo z vás představit větší div?“ ptá se kaplan, který by rád 
ještě prohloubil působení svého příběhu. 
„Já,“ hlásí se naléhavě nějaký chlapec. 
„Cože?“ kaplan je překvapen. 
„No ano – kdyby tu velkou rybu spolkl Jonáš.“ 
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