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               FARNÍ ČASOPIS 
  
               Solnice, Skuhrov, Kvasiny, Uhřínov 
 

                                                               BŘEZEN 2011 
               www.farnost-solnice.net 

 
ÚVODNÍČEK 

 
Milí farníci ! 

 Po delší odmlce je tu opět farní časopis. Vstoupili jsme do postní doby, která je 
časem milosti, který nám je Bohem nabídnut. Celý život se učíme, ať je někdo dříve či 
později narozený. Učíme se na svět okolo nás i na náš život dívat Božíma očima, z úhlu 
pohledu Toho, který o sobě řekl, že je cesta, pravda a život. Vždyť Bůh chce naplnit náš 
život a čeká jestli mu to dovolíme. Prožijme tuto postní dobu jako období otevřenosti a 
citlivosti na hlas toho, který je „s námi po všechny dny…“ 
  

P. Jaroslav 
 

ZE ŽIVOTA FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ 

 
Duchovní obnova 

Z iniciativy otce Jaroslava se pro naše farníky uskutečnila na faře v Solnici 
v sobotu 11. prosince malá duchovní obnova. Milé „moderátorské“ a přednáškové 

činnosti se ujal otec Vít Horák z Ústí nad Orlicí. I když počasí 
v tento den nepřálo (sychravo, vydatné sněžení, klouzačka na 
silnicích), přesto se nás od 9 hod. sešlo na faře kolem 
sedmadvaceti účastníků. Horký čaj (káva), bohaté sladké 
občerstvení, vyhřátá společenská místnost – to vše navodilo 
příjemnou atmosféru.  

Po úvodní společné modlitbě otec Vít přikročil 
k vlastnímu programu duchovního dopoledne. Přednášková 
témata byla plná 
aktuálních podnětů a 
informací, např. jak 
čerpat Boží inspiraci 

z bible, dále smysl a význam modlitby, ztišení a 
rozjímání, duchovní vztah k sobě, k bližnímu 
rozděleny vhodně volenými přestávkami, během 
nichž bylo možno přistoupit ke svátosti smíření, 
anebo se navíc duchovně občerstvit v místní 
kapli před vystavenou Nejsvětější svátostí 
oltářní. 
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Kolem poledne jsme měli připravený oběd v blízkém penzionu U kocoura. Ve 13 
h na závěr sobotního setkání byla v místním kostele sloužena koncelebrovaná mše 
svatá. U sladkého občerstvení jsme pak ještě mnozí setrvali na faře v příjemném 
rozhovoru dobrou půlhodinu, a poté jsme se odebrali do svých domovů.   
   

Damián Droppa, Uhřínov 
 
Žehnání vína 
 Vánoční doba pokračovala svátkem sv, 
Jana Evangelisty. U nás ve Skuhrově nebyla mše 
svatá, tak jsme se vydali autobusem do Solnice. 
Byl večer a na faře nás přivítal pan farář. Je tam 
útulná kaple – teplo. Mne osobně překvapilo, co 
se nás sešlo. Radost ze společenství podpořila 
jemná láska snahou zabezpečit sezení všech 
(věkových kategorií). Úcta k Boží přítomnosti se 
projevila ve formě vánočních písní a mše svaté. 
 Pak se nás asi 30 sešlo v sále. Víno 
v lahvích se dalo na stůl včetně 4 druhů „farských 
džbánků“. Pater Jaroslav požehnal víno a dobroty nachystané pro návštěvníky 

(klobásy, sýry, slané, sladké). A tak jsme chutnali 
– bílé veltlínské a sylvánské, červené portugal a 
zweigeltrebe. Vytvořila se nádherná atmosféra – 
veselé nálady, díků, krásných sdělení, vědomí, že 
jsme spolu, ovíjení vínkem. Radostného člověka 
miluje Pán, a tak si přejeme, aby nám tato radost 
zůstala i ostatní dny v roce a někdy i bez vínka. 
Nechť nás naplní vědomí, že je Ježíš s námi i náš 
milý pan farář. Ať kráčíme cestou k němu spolu a 
pomáháme si. Díky!  

Helena Bukovská 
 

 
 
NĚKOLIK POZNÁMEK Z POVÍDÁNÍ O VÍŘE 
 
Křest 
 

• z řeckého baptisma = ponoření; základní svátost, skrze 
kterou je člověk „ponořen do Krista“ 

• křtem prožíváme spojení se zmrtvýchvstalým Kristem 
(„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ Gal) a stáváme se novými 
(„Kdo je v Kristu, je novým stvořením“ 2 Kor), 

• způsob, jakým církev křtí je politím vodou nebo 
ponořením; obojí musí být spojeno se slovy „já tě křtím ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ 

• při křtu používáme 3 symboly: olej (pro Boží vyvolení), roušku 
(pro nový život křesťana) a svíci (pro Kristovo světlo v duši) 
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Biřmování 

 
• je svátostí plnosti darů Ducha svatého, křesťanské dospělosti 
• ve starověku (a ve východní církvi dodnes) udělováno spolu se křtem, od středověku 

dochází k oddělení křtu a biřmování, které je vyhrazeno biskupovi 
• uděluje se vzkládáním rukou a pomazáním olejem se slovy biskupa: „Přijmi 

pečeť daru Ducha svatého!“ 
• biřmovanec si volí kmotra a jméno nového osobního patrona-světce 
• biřmování v nás rozmnožuje dary Ducha svatého a dává sílu být Ježíšovými 

svědky při žití a šíření víry 
 
 
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ 

 

6. "Nebuďte jen posluchači slova, ale jednejte podle něho." (Jk 1, 22)  

Každé čtení bible jako Božího slova musí být neseno ochotou konat Boží vůli, jak ji lze 
poznat v Písmu. To neznamená, že se musí každý text chápat jako návod ke 
konkrétnímu jednání. Bibli jde v prvé řadě o sdělení velkých Božích činů, jejich vrchol 
tvoří boholidský čin lásky Ježíše Krista a jeho vzkříšení z mrtvých. Celé Písmo svaté je 

v tomto smyslu "evangeliem" (radostnou zvěstí) a je určeno k 
tomu, aby nám ve světě smrti zprostředkovalo naději a trpělivost 
(Řím 15,4). S výpovědí (indikativ) o Božím spásném působení je 
však zároveň spojena i výzva (imperativ) k obrácení a k víře. (Srv. 
sukus Ježíšova kázání Mk 1,15: "Naplnil se čas a přiblížilo se 
království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.")  
 

List sv. Jakuba přirovnává posluchače Božího slova k člověku, který vidí svou tvář v 
zrcadle. Jak se v něm vidí, na to nesmí zapomenout, nýbrž musí ho to nutit k činu: 
"Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle 
pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá." (Jak 
1,23 - 24). Co píše básník R. M. Rilke o tom, jak působí řecké umělecké dílo na 
pozorovatele (torzo Apollona), platí tím více o Písmu svatém: "...neboť tu není 
místečka, které by tě nevidělo. Musíš změnit svůj život".  
 
Pro celou bibli platí to, co připomíná 2 Tm 3,16n. s ohledem na Starý zákon: "Veškeré 
Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, usvědčování, k nápravě, k výchově 
ve spravedlnosti". Cílem Božího slova, které je nám Bohem darované, spočívá tudíž v 
přetvoření člověka z posluchače v "Božího člověka". Jestliže Pavel v 2K 3,1-3 označuje 
svou obec jako "Kristův list", který smí napsat svým kázáním a zprostředkováním 
Ducha svatého, pak to lze v přeneseném smyslu tvrdit i o každém křesťanovi: četbou 
bible a životem podle ní se může stát "Kristovým listem" a tím jakoby "biblí", určenou 
k tomu, aby byla mnohými čtena a jinými předávána jako Boží slovo.  
 
Této odpovědi našeho života, jak ji od nás požaduje Boží slovo, se nesmíme vyhýbat 
tím, že bychom vyžadovali jako podmínku objasnění všech biblických problémů. "I 
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kdyby bylo jen jediné místo v celé bibli, kterému bychom zcela rozuměli, pak bychom 
měli podle něho jednat a nikoliv si sednout a hloubat o temných, nesrozumitelných 
místech" (Kirkegaard). Podle Ježíšových slov v Janově evangeliu vede právě 
následování rad, daných ve jménu Božím, k poznání jejich božské autority: "Kdo chce 
činit jeho (Boží) vůli, pozná, zda je mé učení z Boha" (Jan 7,17). To je pro mnoho 
pochybujících a dotazujících se lidí naší doby cesta, která vede k víře nebo pevnějšímu 
věření. Byť by bylo mnohé v bibli těžko srozumitelné a nejasné, existuje velmi mnoho 
textů, kterým rozumí každý. Jestliže podle nich žijeme, nemůže se stát, že bychom 
nebyli uvedeni hlouběji do Božího tajemství. Časem budeme také schopni najít i v 
pochybných otázkách odpověď, která odpovídá Božímu Duchu, a budeme podle ní žít.  
 
"Kdo však chce dokonale porozumět Kristovým slovům a najít v nich zalíbení, ten se 
musí snažit přizpůsobit celý svůj život jeho životu." (Tomáš Kempenský: Následování 
Krista I,1,6) 

(Jacob Kremer: Sedm pravidel pro četbu Bible) 
 
LITURGICKÉ OKÉNKO 

 
Ticho v liturgii 
 

V současné uspěchané době si společnost zvykla na život v hluku. V takové míře 
hluku, že mnozí nejsou schopni vnímat ticho. Dokonce i při činnostech vyžadujících 
větší míru soustředění se musí obklopit hlukem aspoň v podobě jakéhosi „podbarvení 
hudbou“.  Může pak běžného moderního člověka oslovit chvilka ticha v liturgii?  

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a jednou z velkých schopností, které mu 
svěřil do rukou, je dar svobody. Bůh si svého díla natolik váží, že i když ví, že největším 
štěstím pro člověka je společenství s Ním, respektuje dar svobody, nevnucuje se nám, 
pouze se stále nabízí. Pokud by s člověkem komunikoval tak, že by jeho hlas přehlušil 
všechen hluk světa, bylo by v tomto vztahu určité násilí. Hospodin k nám však 
přistupuje s určitou elegancí, noblesou, tiše a jemně nám nabízí své dary, z nichž 
největším je On sám. Jen my jsme někdy zaneprázdnění a ohlušení všemi možnými 
starostmi, že jeho nabídky návštěvy a milosti ani nepostřehneme. 

Liturgie mše svaté nám nabízí aspoň několik málo okamžiků k tomu, abychom 
mohli lépe prožívat společenství s Ježíšem. Kromě toho, že je vhodné přijít 
přinejmenším na nedělní mši s určitým časovým předstihem a přivyknout si na 
atmosféru posvátného prostoru, je vhodné zachovat v určitých okamžicích slavení 
posvátné mlčení.  

První dvě možnosti máme hned během úvodních obřadů. První před úkonem 
kajícnosti, kdy si uvědomujeme naši nehodnost setkání s jediným svatým Bohem, 
kvůli naší nedokonalosti a hříšnosti. Druhým momentem je potom první část vstupní 
modlitby, kdy si po výzvě „Modleme se“ uvědomujeme, proč přicházíme před našeho 
Boha, co od Něho očekáváme, za co Mu vděčíme, co Mu chceme svěřit. 

Další chvíle ticha se pojí s bohoslužbou slova.  Obvykle se zařazuje po homilii, 
aby měli věřící čas rozjímat o tom, co slyšeli, co jim konkrétně Bůh sděluje a co 
konkrétního z tohoto sdělení vyplývá pro jejich životní situaci. Chvilku ticha lze 
začlenit i po jednotlivých čteních z Písma. 

Asi nejznámější je pro nás chvíle ticha po svatém přijímání, kdy se v tichosti 
modlíme. Chválíme Boha, děkujeme mu za jeho vzácnou návštěvu i další milosti, 
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prosíme o pomoc ve snaze stále více se mu podobat a nasloucháme jeho milému 
tichému hlasu. 

Anna Kozáková 
 
 

 
 

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. se narodil 25. září 
1958 v Hlinsku v Čechách jako druhé ze tří dětí Jana a Anny 
Vokálových. Vyrůstal v křesťanské rodině, první svátosti 
přijal v místní farnosti Narození Panny Marie. Po studiu 
Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích 
absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, kde v 
roce 1983 získal titul inženýr v oboru technické kybernetiky 
(Ing.). 

V září 1983 odešel do Říma, kde nastoupil do Papežské 
koleje Nepomucenum. Studoval filozofii a teologii na 
Papežské Lateránské univerzitě. Dne 5. července 1988 byl v 
Ellwangenu (Rottenburg-Stuttgart, Německo) vysvěcen 

biskupem Jaroslavem Škarvadou na jáhna a inkardinován do královéhradecké 
diecéze, z níž pochází. Pokračoval roční jáhenskou praxí v St. Dominic 

Parish (Northfield) a na St. Thomas University (arcidiecéze St. Paul-Minneapolis, 
USA). Na kněze byl vysvěcen papežem Janem Pavlem II. dne 28. května 1989 v 
bazilice sv. Petra ve Vatikánu. 

V letech 1989 – 1990 sloužil jako farní vikář v Epiphany Church (diecéze Peoria, 
USA) a 1. října 1991 nastoupil do služeb Státního sekretariátu (Sekce pro obecné 
záležitosti) ve Vatikánu, kde pracoval dodnes. Vystudoval Utroque Jura na Papežské 
Lateránské univerzitě v Římě, kde získal 
roku 2005 licenciát a roku 2008 doktorát. Je 
držitelem diplomu Kongregace pro 
bohoslužbu a svátosti (studium manželských 
kauz, 1991 – 1992) a diplomu Kongregace 
pro blahořečení a svatořečení (studium 
postulátů kauz, 2004 – 2005). Roku 2009 
absolvoval rigorózní řízení v oboru ústavního 
práva na Univerzitě Karlově v Praze, kde 
získal titul doktora práv (JUDr.). 
V letech 1992 – 2005 byl Jan Vokál osobním sekretářem kardinála Corrado Bafile. 
Roku 2005 byl papežem Benediktem XVI. jmenován koadjutorem kanovnické 
kapituly při Papežské bazilice Panny Marie Větší v Římě, kde dosud vykonává 
kněžskou službu. Roku 1995, 1997 a 2009 byl členem papežského doprovodu při 
pastoračních návštěvách Svatého otce v České republice. Roku 1997 mu byl udělen 

NOVÝ BISKUP  
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titul kaplana Jeho Svatosti a roku 2007 titul papežského preláta. 28. září 2005 jej 
biskup Dominik Duka OP zařadil mezi čestné kanovníky Katedrální kapituly Svatého 
Ducha v Hradce Králové. 3. března 2011 jej Svatý otec jmenoval biskupem 
královéhradeckým. 

Mons. Jan Vokál hovoří anglicky a italsky, pasivně ovládá němčinu, polštinu a ruštinu 
 
 

(převzato z www.diecezehk.cz) 
 
 

 
Pán Ježíš žil čtyřicet dní na poušti. Na obrázku je taková poušť vidět. Na první pohled 
se zdá, že na ní kromě několika palem a trochy trávy není nic živého. Je to ale pravda? 
Zkus najít pět malých zvířátek! 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRO DĚTI  
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NĚCO NA ZASMÁNÍ 
 

 
Vašíka poslali se vzkazem na faru. „Až ti 

přijde pan farář otevřít, tak pěkně pozdrav Chvála 
Kristu!“ Po návratu se ho ptali, jak to dopadlo. 
„Přišla mně otevřít hospodyně, a tak jsem 
pozdravil Zdrávas Maria,“ odpověděl bezelstně 
hošík. 

 
 

Dva straničtí funkcionáři chtěli zjistit, co 
přitahuje lidi do kostela. Vypravili se tam a uviděli babičku, jak šeptá před sochou sv. 
Antonína: „Svatý Antoníčku, pomoz mi, potřebuju dvanáct set korun na uhlí, ať v zimě 
nezmrznu.“ Funkcionáři se poradili, pak každý dal pět set korun a šli za babičkou: 
„Žádný svatý Antoníček, ale my, straničtí funkcionáři vám přispíváme na uhlí.“ Za 
chvilku zase viděli babku, jak se modlí před sochou: „Svatý Antoníčku, děkuji ti za ty 
peníze, ale podruhé to neposílej po komunistech, oni mě zase okradli o dvě stovky!“ 
 

 
Z FARNÍCH MATRIK 
 
 
 Křty „Když se někdo stal křesťanem, je to nové stvoření.“ (2 Kor 5,17) 

 
12.12.   Marianna Ehlová z Kostelce n.O. 

27.12.   Mia Peštová z Kvasin 

 
 

 
Pohřby „Já jsem vzkříšení a život.“ (J 11,25) 

 
29.12.   Marie Hermanová z Kvasin 
7.3.   Anna Pischelová ze Solnice 
 

 
 

Svatby „Jako muže a ženu je stvořil” (Gn 1) 

 

5.3.                 Jaroslava Nováková a František Novák  
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PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK 
 
datum účel Solnice Skuhrov n.B. 
5.12. Na charitu 1900 Kč 280 Kč 
26.12. „Na kostel“ 5000 Kč 2188 Kč 
30.1. „Na kostel“ 2400 Kč 1223 Kč 
20.2. Svatopetrský haléř 1900 Kč 2927 Kč 
27.2. „Na kostel“ 3200 Kč 1431 Kč 
 

 
Tříkrálová sbírka 2011 

 

Solnice  37.923 Kč 

Kvasiny  28.774 Kč 

Skuhrov  26.124 Kč 

 
 

 
 
 
Poznámky a připomínky posílejte na adresu: farnost.solnice@gmail.com  
Další číslo vyjde 17.4.2011 
 
 
 
 

KALENDÁŘ AKCÍ 

21.3. Modlitby za uzdravení farnosti („Prosebníci“) – fara (18.30) 

25.3. 
Slavnost Zvěstování Páně – mše sv. v Solnici (17.30) 
Povídání s hostem: Mise v Iráku (P. Tomáš Hoffmann), 
Společenský dům Solnice (19.00)   

27.3. Příprava na biřmování – fara (14.30) 
28.3. Modlitby za uzdravení farnosti („Prosebníci“) – fara (18.30) 
2.4. Duchovní obnova – Společenské centrum Skuhrov (9.00) 
3.4. Dětská mše sv. ve Skuhrově (10.00) 
4.4. Adorace za rodiny – fara (18.30) 
10.4. Misijní koláč, zpovídání 
11.4. Povídání o víře – fara (18.30) 

15.4. 
Povídání s hostem: Jezuité v Čechách (P. Tomáš Petráček), 
Společenský dům Solnice (19.00)   

16.4. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 
17.4. Květná neděle; předvelikonoční zpovídání  


