Milí farníci,
jako kněz jsem pracoval ve velmi různých
podmínkách. Pracoval a slouţil jsem ve
farnostech, kde nás bylo opravdu hodně.
Pracoval a slouţil jsem ve farnostech, kde
nás bylo poskromnu.
Farnost bolatická patří k těm opravdu dobrým. Je milé spatřit větší mnoţství vás věřících na mši, je milé, kdyţ máme tolik dětí
jdoucích k prvnímu svatému přijímání, je
milé, ţe je ve farnosti zájem o uzavření
svátosti manţelství, nebo ţe je pro nás důleţitý církevní pohřeb. Ve srovnání s mnoha jinými farnostmi na sebe můţeme být
hrdí. To ale neznamená, ţe jsme dosáhli
cíle, ţe se uţ nemusíme měnit k lepšímu.
Také my máme problémy a starosti. Jednou
z takových „bolavých” věcí jsou ministranti.
Není nás moc. Není nás také málo, ale je
málo těch, o kterých můţu s jistotou říci, ţe
je na ně spolehnutí. Práce s ministranty je
běh na dlouhou trať. Chce to trpělivost
a modlitbu. Není to ale jen na knězi a jeho
blízkých spolupracovnících. Je to ve velké
míře také na vás – rodičích a prarodičích.
Doba se mění. To, co nabízí dnešní svět
mladým, se také mění a s kaţdým rokem
se svět snaţí být pestřejší a zajímavější. Je
těţké si toho nevšimnout a odolávat mnoha pokušením není pro mladé lidi snadné.

Hovořte proto se svými dětmi o Bohu,
ukaţte jim svým ţivotem, ţe Bůh je pro
Vás důleţitý. Abychom něčeho dosáhli,
musíme vynaloţit námahu. Námaha ani
oběť není v dnešním světě zrovna populární, proto buďte na své děti „zdravě přísní”
a vyţadujte to, co je opravdu dobré. Kdyţ
od nich nebudete nic vyţadovat vy, tak
kdo? Je mnoho opravdu důleţitých aktivit
pro děti, ale sluţba Bohu v církvi má mezi
nimi přední místo. Řekl bych, ţe dokonce
místo nepostradatelné.

Svatý František z Assisi říká, ţe kdo dává, dostává. Kdyţ budou vaše děti dávat
Bohu svůj čas, hodně od Boha dostanou
zpět. Za to ručím. Bůh nenechá jejich pomoc a sluţbu bez povšimnutí. Kéţ v našem překrásném kostele nikdy nechybí
ministranti při mších svatých, při pohřbech, ani při svatbách. Kéţ jsou všech-

ny tyto liturgické obřady důstojné a zkrášlené přítomností a sluţbou ministrantů, která je Bohu tak milá.
Proto Vás prosím a ţádám, pomáhejme
dětem dobře se rozhodnout, povzbuzujme
je ke sluţbě Bohu v kostele, chvalme je,
kdyţ se jim jako ministrantům daří slouţit.

Také chci touto cestou ministranty oslovit.
Děkuji za vaši sluţbu, za to, ţe přicházíte
do kostela, abyste se modlili a podpořili
kněze. Je to překrásné svědectví, ţe dokáţete přerušit nějakou svou činnost, hru,
sportování a přijít se poklonit Bohu.
Moc vám za to děkuji. Pax.
o. Lesław Mazurowski

Kniha Abdijáš
Kniha Abdijáš je nejmenší starozákonní prorocká kniha a zároveň i nejkratší starozákonní spis. Nalézáme ji v Písmu mezi proroky Ámosem a Jonášem. Knihu nemůžeme
s jistotou datovat, dokonce není známo, kdy vznikla. Jméno proroka, kterému se připisuje a které je uvedeno na začátku, je Abdijáš, hebrejsky Ovadja, což v překladu znamená
Sluha Hospodinův.
Kniha Abdijáš obsahuje pouze 21 veršů a týká se zcela malého království Edomu, které zaloţil Jakubův bratr Ezau. Poselstvím knihy Abdijáš je rozpor mezi Bohem a jeho nepřáteli
odráţející se v nepřátelství bratrů – Izraele a Edomu. Je to zásadní odsouzení Boţího nepřítele, který se povýšil a nepochopil, ţe bez poţehnání a Boha je vše marné a pomíjivé.
Prorok Abdijáš uţ v prvním verši prohlašuje, ţe vidění je mu dáno Bohem. Ukazuje nám
v něm obraz dvou bratrů, Jákoba a Ezaua, jak soupeří. V tom soupeření můţeme vidět spor
našich přirozeností – světa světského a duchovního. Můţeme si zde uvědomit, ţe celý ţivot
se v kaţdém z nás bijí tyto dva světy jako psi – jeden černý, druhý bílý! A na kaţdém z nás
záleţí, kterého budeme ţivit a poslouchat více. V pozemském ţivotě se toho černého nikdy
nemůţeme zbavit. Ale v našem ţivotě jde o to, který z nich bude silnější, který v nás převládne a bude nás provázet.
Zkusme si nyní přiblížit osudy obou bratrů (Jakuba a Ezaua) a zamyslet se nad verši
Abd 1,1–4 tedy nad soudním výrokem proti sousednímu Edomu. Přemýšlejme, co znamenají narážky na Jákoba (Izrael) a Ezaua (Edom).
V 25. kapitole knihy Genesis jsme poznali Izákovy syny – Ezaua, později řečeného Edom,
a Jákoba – Úskočného, později řečeného Izrael. Ezau své přízvisko získal za to, ţe vyměnil
své prvorozenství za misku čočky, tedy červeně krvavě zbarveného pokrmu. A Edomité,
později označovaní za jeho potomky, se vyznačovali krvelačností. Jákob se stal Úskočným,
kdyţ připravil svého bratra o prvorozenství a poţehnání.
Boţí pohled na oba bratry můţeme najít v knize Malachiáš na začátku první kapitoly (Mal
1,2–3), kde čteme podivnou Hospodinovu řeč: „Jakoba jsem miloval, Ezaua nenáviděl…“ Tato
slova v nás vyvolávají nepochopení, údiv a moţná i nesouhlas – zejména prohlášení Boha,
ţe Ezaua nenáviděl. A můţe námi také lomcovat nepochopení toho, ţe miloval Jakuba –
Úskočného! Kdyţ se však zamyslíme nad Písmem a uvědomíme si, ţe Izrael vychoval lidi
jako Mojţíše, Jozua, Samuela, Davida, Chizkijáše, Nehemijáše a jiné, kteří nebyli vţdy cha-

rakterní, můţeme moţná tento výrok v souvislosti s Jákobem lépe chápat. Národ, který povstal z Ezaua, se stal národem bez Boha. Národem, který se k Bohu obrátil zády. A moţná
právě proto Bůh řekl to, co řekl. Třetí verš Abdijáše jasně ukazuje, proč se stalo, ţe Edom
byl, jaký byl – pyšný. Pýcha je hřích, který mění člověka. Pyšný člověk prohlašuje, ţe je
schopen ţít bez Boha. Ezau tím, ţe opovrhl právem prvorozenosti, opovrhl zároveň Bohem, který toto právo ustanovil! Z Ezaua se zrodil velký národ, který prohlásil, ţe Boha
nepotřebuje! Edomité ţili ve městě Petra, které bylo vytesáno do skály. Stojí tam dodnes, je
to území Jordánského království. Přístup k němu je tak úzký, ţe se tam dostane jeden jezdec na koni, a to ještě dost křivolakou cestou. Proto se moţná obyvatelé cítili bezpečně,
moţná právě proto si mysleli, ţe nikoho nepotřebují!
V ţivotě Jákoba a později Izraele můţeme vidět zápas člověka, který usiluje o Boţí poţehnání, usiluje o něj dlouho, ale špatným způsobem. Poţehnání je v biblických příbězích tím,
co nutně a předně patří k cestě Boţího lidu a co ji vytváří! A Jákobova cesta byla plná konfliktů, stále s někým bojoval. Příliš do svého ţivota zapojoval úskočnost, i Izákovo poţehnání získal lstí, která vyplývala z jeho jména. Jakob se snaţil vyzrát na druhé i na Pána Boha.
Povzbuzující pro nás můţe být skutečnost, ţe i přes tyto vlastnosti se jej Bůh nikdy nezřekl,
ţe s ním jednal a ţe jej nakonec k sobě přitáhl. Díky některým nepovoleným zkratkám si
Jákob ţivot zkomplikoval, a to nejen sobě. Důvodem oněch zkratek byla nevěra. A tak se
můţeme ptát i my, zda si někdy nezkracujeme a zjednodušujeme cestu způsobem, který se
Hospodinu nelíbí. Dobrá zpráva je, ţe lze začít znovu, ţe nám Bůh dává další šance. Člověk
jen musí pozvat Hospodina do svého ţivota a otevřít mu své srdce. A vševědoucí a milosrdný Bůh zná naše slabosti, ale vidí nás jinak, tak jako Jákoba – Izraele a jen nás ţádá, ať
v něj máme důvěru.
S přáním začínat znovu s Bohem Andrea Pavlíková

Přijď i TY mezi nás
Je tomu uţ více neţ pět a půl roku, co jsem začal ministrovat. Za tu dobu se změnilo hodně
věcí, vystřídalo se zde několik kněţí a kaţdý měl jiný styl bohosluţeb. Nebylo a není snadné naučit se vţdy novou věc a nezapomenout na tu starou, a to jak pro mladší ministranty,
tak i pro nás větší.
Právě proto zde máme ministrantské schůzky. Vţdy se naučíme něco nového pod vedením
Marka, někdy otce Lesława. Ale schůzky nejsou jenom o učení, to by určitě nikoho nebavilo. Naopak, po skončení „vyučování“ máme na programu nějakou hru, za příznivého počasí venku, jinak v prostorách fary. Ministrantské schůzky máme dvakrát měsíčně, a to jednou v pátek a jednou v jiný den tak, abychom vyhověli ministrantům, kteří v pátky nemohou, a přizpůsobili se jejich koníčkům a krouţkům. Tento druhý pohyblivý termín je určen
vţdy podle výsledků ankety, která je vyvěšena v sakristii.
Od 1. října je pro ministranty připravena celoroční hra s názvem Narnie, která bude probíhat aţ do srpna příštího roku. Tato hra se odehrává v imaginární zemi jménem Narnie, jeţ
je rozdělena na malá území, malá políčka. Kaţdý ministrant si vybere jedno startovací pole
a rozšiřuje z něj svou říši. Body na rozšíření se dají získat za účast na ministrantských

schůzkách, mších, pohřbech, svatbách, poboţnostech a za splnění určitých úkolů. Jsem
překvapen, kolik ministrantů poblíţ zmenšeniny mapy v sakristii vidím. Probíhají zde diskuze, taktické porady a jiţ dopředu se zde uzavírají malá spojenectví.
Z aktivních ministrantů tu máme Matěje Tomšů, Dominika Vítka, Šimona Plaskuru, Jakuba
Schiedka, Josefa Šimečka, Tadeáše Ballarina, Jonáše Plaskuru, Martina Wawrzinka, Davida
Jurečku, Davida Jaška, Vojtu Tomšů, Luboše Ballarina, Adama Jochima a Matěje Haferu.
Celkem je nás tedy 14 ministrantů, kteří pravidelně dochází na mše dvakrát v týdnu, jednou ve všední den a podruhé na některou mši s nedělní platností. Bohuţel nás není tolik,
abychom stihli rovnoměrně pokrýt všechny mše. Proto jsme se rozhodli k velkému kroku
vpřed, a to takovému, ţe od 1. října přijmeme do party i holky z naší farnosti, které by chtěly začít s ministrováním. V ostatních farnostech je to rozšířená věc a jsem rád, ţe i holky
budou mít moţnost u oltáře vypomáhat knězi. Zatím bude jejich sluţba omezena pouze na
teoretickou výuku v rámci ministrantských schůzek, ale doufám, ţe po skončení této části
doplní naše řady v presbytáři u oltáře.
A závěrem? Osobně si myslím, ţe mě ministrování naučilo hodně věcí. Předně jsem zde ale
poznal novou partu lidí, na které se můţu spolehnout. Jestli se chceš ty připojit k této skupině, tak neváhej ani chvíli, přijď na ministrantskou schůzku a nebudeš litovat. Nejbliţší
setkání se konají ve čtvrtek 6. 10. a v pátek 21. 10. v 16:30 na faře.
Za ministranty Šimon Plaskura

Misijní neděle
VII. ročník projektu Misie – Učíme se pomáhat, 90. výročí světového dne misií
„Neuzavírejme si srdce svými částečnými starostmi, ale rozšiřme ho na horizonty celého světa.“
(papeţ František)
Světový den modliteb za misie, slavený kaţdoročně předposlední
neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu misijních
oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926.
Ve dnech 10.–21. 10. 2016 budou ţáci ve škole péct cukroví, zdobit
svíce voskem a nálepkami, děti v druţinách budou připravovat
drobné dárečky. To vše na misijní neděli. Všechny výrobky budou
nabízet děti v sobotu 22. 10. po večerní mši (cca v 19:00) a v neděli
23. 10. po mších v 8:30 a ve 14:30 v místním kostele za dobrovolný
příspěvek. Výtěţek bude poslán na misie naší rodačce, řádové sestře
Barboře (Michaele Juráškové) do Paraguaye. Děti také zhlédnou video, které je natočeno
přímo v oblasti, do níţ půjde jejich pomoc. Během prodeje bude moţnost prohlédnout si
v kostele nástěnku s aktuálními fotkami přímo z Paraguaye. Předem děkujeme všem štědrým dárcům i těm, kteří budou sbírce jakkoliv nápomocni.
Jana Kubatková

Zkusme vytvořit společenství rodin
V dnešní době je těţké předávat tradiční rodinné hodnoty dětem, je problematické d ostat děti na mši svatou, je náročné děti obecně motivovat ke křesťanským i rodinným
hodnotám…
V naší farnosti chybí společenství rodičů s dětmi, ve společnosti schází otevřenost mluvit o křesťanství a ţít ve společenství věřících. V Bolaticích je rodin s dětmi hodně, a tak
si říkám, zkusme společně trávit čas a scházejme se. Zkusme našim dětem ukázat, ţe jako rodina dokáţeme trávit čas společně - jak v kostele při mši svaté, tak při modlitbě, při
četbě knihy, při společném sledování filmu nebo při dalších aktivitách. Zkusme spole čně ve společenství rodin sdílet lásku k Bohu a k našim nejbliţším a pojďme se učit od
sebe navzájem jak být k Bohu, k manţelovi či manţelce i k našim dětem blíţ.
Tímto bych chtěla pozvat všechny rodiny s dětmi k účasti na odpolední mši svaté v neděli
2. října i na následující společné opékání a sportovní program na farní zahradě. Na mši svatou můţeme klidně přijít i ve sportovním oblečení. V případě nepříznivého počasí se
sejdeme po odpolední mši svaté v hale ZŠ a MŠ Bolatice.
Andrea Pavlíková

Prázdniny dětí z pátých tříd
V září jsem se dětí zeptala, za co by chtěly Bohu poděkovat, co hezkého proţily o prázdninách. Tady jsou jejich odpovědi:
 Pane Boţe, moc se mi líbilo na tvém přífarním táboře. Líbil se mi i tábor
u přehrady Slezská Harta. Děkuji za to, ţe jsi na mě dával pozor. (Lucka K.)
 Pane, děkuji za to, ţe jsem pěkně strávil prázdniny a taky děkuji za to, ţe jsi
mne vytvořil. (Jonáš P.)
 Milý Boţe, děkuji za to, ţe na táboře Setina nebyly stany s plachtou, ale dřevěné chatky se čtyřma postelema. (Barča H.)
 Pane Boţe, děkuji za krásný výlet. (Ondra H.)
 Dobré dny, milý Boţe, děkuji ti za tento tábor, ţe jsem si ho mohl uţít
s kamarády a popřej mi štěstí i tento rok. (Šimon H.)
 Pane Boţe, já bych ti chtěl poděkovat, ţe se mi skoro nic o prázdninách nestalo. (Filip M.)
 Milý Boţe, já ti děkuju, ţe jsem poznal nové kamarády a přeţil tábor a nic se
mi nestalo. (Dominik V.)
 Pane Boţe, líbil se mi tvůj přífarní tábor. Líbila se mi i dovolená v Polsku
a díky, ţe jsi na mě dával pozor (Dorotka S.)
Jana Kubatková

Zápis z jednání Farní pastorační rady
Zasedání dne 8. 9. 2016, Č.j. 1/2016
Přítomni:
P. Lesław Roman Mazurowski, Jana Ballarinová, Marek Blokeš, Stanislav Hanke, Pavel
Kramář, Marie Křesťanová, Jana Lampartová, Lenka Lasáková, Andrea Pavlíková, Pavlína
Řehánková, Patrik Vehovský, Tomáš Wawrzinek

Projednáno:
1. Setkání zahájil otec Lesław modlitbou a poţehnáním členům nově ustanovené farní
pastorační rady v jejich sluţbě farnosti. Následovalo seznámení s dekretem biskupa
Františka Václava Lobkowicze o ustanovení pastorační rady a se Stanovami pastorační rady farnosti Ostravsko-opavské diecéze.
2. Otec Lesław všechny přítomné vyzval k vyjádření názorů a nápadů, co by bylo třeba ve farnosti podpořit, popř. změnit, a to s ohledem na všechny věkové kategorie
farníků.
3. Byl vznesen návrh na přesun dětských nedělních mší svatých z 14:30 na 8:30. V této
souvislosti se rovněţ zvaţuje posun času ranních mší svatých na 9:00 hodin. Důvodem přesunu dětských mší z odpoledne na ráno jsou zkoušky scholy, na nichţ je
velmi nízká účast; narušení času stráveného v rodinném kruhu a na rodinných oslavách; pasivní účast věřících v důsledku poobědní únavy a konání mše svaté v čase
odpoledního spánku malých dětí. Jedná se zatím pouze o návrhy, přičemţ bude brán
ohled na názory farníků. Na základě těchto názorů pak bude farní rada o změně hlasovat. Dětské mše svaté zůstanou nadále kaţdou 2. a 4. neděli v měsíci. Projednávaly
se i moţnosti obohacení těchto dětských mší svatých např. o dramatické ztvárnění
biblického textu.
4. Andrea Pavlíková informovala, ţe ve středu 21. 9. 2016 přijede do naší farnosti jiţ
popáté doc. Petr Chalupa, Th.D., s asistentkou PhDr. Marií Klaškovou z pastorační
instituce České katolické dílo ze Samotišek u Olomouce. Na setkání, které se uskuteční v 17:30 na faře, se zájemci budou věnovat vybranému biblickému textu.
5. Byl podán návrh na vytvoření farního společenství pro rodiny s dětmi. Záštitu nad
vytvořením tohoto společenství převzali manţelé Andrea a Jan Pavlíkovi.
6. Proběhla diskuse o tom, jakým způsobem podpořit liturgický zpěv a zapojit více
osob do scholy (např. formou výletů pro děti, přenocování na faře, snídaní pro děti).
7. Zvaţuje se zapojení dívek, především ze čtvrtých tříd, do sluţby u oltáře. Ministrantky by vypomáhaly jednou v týdnu, odděleně od chlapců – ministrantů.
8. Naše farnost má moţnost poskytnout práci na plný úvazek po dobu jednoho roku
dvěma osobám, nejlépe muţi a ţeně, evidovaným na Úřadu práce, a to od 1. 10. 2016.
Jednalo by se o práce technického charakteru a úklidové a pomocné práce. Jiţ se přihlásila jedna zájemkyně o tuto práci.
9. V neděli 9. 10. 2016 v 8:30 hodin bude mši svatou v našem kostele celebrovat Mons.
František Václav Lobkowicz. Stane se tak u příleţitosti významné návštěvy z Polska
v čele s bývalým polským prezidentem Lechem Wałęsou, která k nám zavítá ve

dnech 7.–9. 10. 2016. Uskuteční se rovněţ beseda s obyvateli Bolatic, pravděpodobně
v Kulturním domě. Otec Lesław bude mít dne 20. 9. schůzku s tajemníkem polské delegace, kde budou dořešeny podrobnosti návštěvy. Z důvodu přípravy na tuto událost se farní pastorační rada znovu sejde 26. 9. v 19:00 hodin na faře.
10. V sobotu 24. 9. 2016 se uskuteční brigáda na oklepání omítky na hospodářských budovách fary podél schodů do kostela. Náleţitosti spojené s touto brigádou zajistí Stanislav Hanke.
11. Uvaţuje se o renovaci lavic v kostele a textilních potahů na lavicích.
12. A. Pavlíkovou byl vznesen dotaz, zda má pokračovat v zasílání příspěvků za ŘKF
Bolatice do Bolatického zpravodaje. Farní rada se shodla na tom, aby informace za
farnost v tomto periodiku nadále vycházely a navíc dokumentovaly ţivot ve farnosti
v širší míře.
13. V úterý 1. 11. 2016 v 6:30 bude slouţena mše svatá, ve které bude moţno předloţit
Pánu Bohu své úmysly. Tak jako loni, i letos bude týden před tímto svátkem
v kostele umístěna krabička, do které bude moţno tyto úmysly vloţit. Při mši svaté je
pak Bohu předloţíme a budeme za ně prosit.
14. Byl podán návrh na zřízení samostatných webových stránek farnosti a moţnosti jejich vyuţití.
15. Bylo navrţeno vytvoření modlitebního společenství nemocných, trpících a starých lidí, kteří by Bohu předkládali prosby a modlitby za naši farnost. V té souvislosti byl
vznesen návrh obnovit koledování k nemocným v době vánočních svátků.
Pavlína Řehánková

Svatá Ludmila
Nebeský Otče, scházíme se poprvé v novém školním roce.
Letos se chceme společně zamýšlet nad životy našich svatých
a chceme je blíže poznávat.
Každý z nich je něčím výjimečný,
každý si musel projít svou cestu životem, ne vždycky jednoduchou.
Ale je důležité, že jejich životní pouť došla naplnění v nebi.
Prosíme Tě, kéž nám jejich životy jsou nejen inspirací,
ale jsou i pro nás nadějí, že máme v nebi pomocníky a ochránce.
Amen.
Jméno LUDMILA znamená „lidu milá“ nebo „lid milující“. Je to jméno původem slovanské a nosí jej více neţ 89 tisíc obyvatel České republiky. O ţivotě Ludmily se dozvídáme
především z našich nejstarších literárních památek, latinských a staroslověnských legend.
Sv. Ludmila se narodila kolem r. 860, pravděpodobně na hradě Pšov v místě dnešního
Mělníka. Kolem r. 874 byla provdána za Bořivoje I., kníţete Čechů. Je jisté, ţe sňatkem

s Ludmilou si chtěl přemyslovský kníţe Bořivoj I. upevnit svou moc v Čechách. Podobný
účel mohl mít původně i křest, který oba manželé přijali na Velké Moravě od Metoděje
(asi roku 883). U Ludmily však rozhodně nešlo o nějaké formální přijetí křesťanské víry,
ale o hluboký a zásadní zlom v životě, který vyústil v mučednickou smrt.
Manţelství Bořivoje I. a Ludmily bylo poţehnáno třemi syny a čtyřmi dcerami. Po otci vládl nejprve nejstarší Spytihněv I. a po něm mladší Vratislav I. Ten byl ţenatý s Drahomírou,
pocházející ze slovanského kmene Stodoranů. Kdyţ Drahomíra ovdověla, bylo jejím synům
pravděpodobně třináct (Václav) a sedm let (Boleslav). Zemští velmoţové tehdy rozhodli
svěřit jí regenství v zemi, zatímco Ludmila, babička kněžiců, měla dohlížet na výchovu
budoucích vladařů. Ludmila učila Václava nejen základům vzdělání a křesťanství, ale také
ho učila pěstovat ovoce, květiny a hlavně víno. Učila ho, ţe o svůj ţivot i o ţivot druhých
lidí je třeba pečovat jako o víno celý rok. Václav tak díky své babičce poznal, ţe práce na
vinici je posvátná a ţe dobrý panovník by se měl o svou zemi starat jako o vinici - aby lidé
mohli ţít v pokoji bez hádek a válek.
Drahomíra nebyla spokojena, jak Ludmila syna vychovává, což vneslo mezi obě ženy
neshody. Proto se Ludmila uchýlila na své vdovské sídlo Tetín, kde ji v noci z 15. na 16. 9.
921 přepadli členové Drahomířiny druţiny a zardousili ji jejím vlastním závojem. Vrahové,
patrně instruováni, přísně dbali na to, aby nebyla prolita krev, coţ bylo tehdy nezbytnou
podmínkou pro mučednictví.
Po vraţdě uprchl i kněz Pavel Kaich, a tak neměla první historicky známá česká kněţna ani
církevní pohřeb. Sluţebnictvo zahrabalo její tělo u hradební zdi. Nad místem vraţdy dala
Drahomíra z původního obytného domu zřídit chrám sv. Michala (dnes sv. Jana Nepomuckého).
Brzy po svém nástupu na kníţecí trůn dal sv. Václav vyhnat matku z Prahy (snad na Budeč) a dne 10. listopadu 924 dal za účasti světícího biskupa Michala převézt ostatky své
babičky do svatojiřského chrámu na Hradě pražském, zaloţeném jeho otcem Vratislavem
I. U chrámu pak zaloţili Boleslav II. a ctihodná Mlada první český klášter vůbec a uvedli do
něj benediktinky, které pečovaly o šíření kultu první české světice. Písemně je však tato
úcta doloţena aţ od konce 11. století.
Úcta k české prvomučednici rychle rostla, praţský biskup Ota jiţ nedovolil bez papeţsk ého souhlasu hýbat s jejími ostatky při přestavbě chrámu po poţáru z roku 1142. Její sv atost byla oficiálně uznána v letech 1143–1144, kdy dlel v Praze papeţský legát Quido kardinál di Castello. Za biskupa Daniela I. se dostaly části jejích ostatků do několika oltářů
praţské diecéze a biskup Daniel II. ji dal ve svém rukopisu De civitate Dei vymalovat mezi čestné patrony. Za Karla IV. byl nad hrobem vytvořen náhrobek vysoké umělecké hodnoty. Kdyţ byla v roce 1981 otevřena její hrobka, byla mezi kostmi nalezena i bílá hedvábná látka s vetkaným geometrickým vzorem – nepochybně závoj, kterým si vdané ţeny
zavíjely hlavu.
Veškeré dochované písemnosti popisují kněžnu Ludmilu jako laskavou, milosrdnou
a horlivě zbožnou ženu. Sv. Ludmila, česká prvomučednice, se stala nejen patronkou
vinařů, babiček, matek a křesťanských vychovatelů, ale především českou spolupatronkou, často nazývanou Matka české země.

Svatá Ludmila je zobrazována v dlouhém šatu s hlavou pokrytou závojem, případně kníţecí čapkou. Jejím hlavním atributem je stočený závoj nebo šál kolem krku, případně provaz, který drţí v ruce. Ojediněle má v ruce misku s hrozny nebo staroboleslavské paladium. Často bývá zobrazována spolu s malým sv. Václavem, kterého vyučuje. Její památka
se slaví 16. září.

Modlitba:
Bože, prosíme Tě pro zásluhy svaté Ludmily,
abychom následovali její život
a byli stálými ve víře a konání dobra.
Amen.
Za společenství La vie Montante Magda Jurášková

Akce v diecézi
V bavorském kostele sv. Petra je obraz, na němţ anděl podává Boţí Matce dlouhý pás p lný zašmodrchaných uzlů, ona je rozvazuje a pouští z rukou zcela hladkou stuhu, kterou
zachycuje druhý anděl. Ţena je oděná sluncem, má pod nohama měsíc a korunu dvanácti
hvězd kolem hlavy, levou nohou drtí hlavu hada. Nad výjevem se vznáší bílá holubice,
zatímco zcela vespod spatřujeme dalšího anděla, jenţ vede ke kostelu poutníka, doprov ázeného psem. Tisíce věřících zde prosí Kristovu Matku, aby rozpletla uzly, o které zadrhávají jejich pozemské ţivoty, neboť jak píše sv. Irenej (+202) „Uzel, vzniklý neposlušno stí Evy, byl rozvázán poslušností Marie; co zauzlila Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria
vírou.“ Velkým ctitelem tohoto mariánského obrazu papeţ František, jenţ rozšířil úctu k
Panně rozvazující uzly ve své vlasti. Pohlednice Panny Marie rozvazující uzly přikládal
do všech svých dopisů a pouţíval je i pro svá vánoční a velikonoční přání.
V pátek 7. 10. v 17:00 se bude světit vitráţ Panny Marie rozvazující uzly v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích za přítomnosti P. Vojtěcha Kodeta Th. D., O. Carm.
P. Kodet povede v sobotu 8. 10. dopolední duchovní obnovu v konkatedrále Nanabevzetí
Panny Marie v Opavě. Začíná mší svatou v 8 hodin, po přednášce bude od 11:00 adorace.
Po ukončení adorace proběhne v Karmelitánském nakladatelství na Dolním náměstí autogramiáda.
Římskokatolická farnost Hněvošice zve na besedu s P. Mgr. Markem Orko Váchou, Ph. D.,
která proběhne v neděli 9. 10. v tamním kostele Dobrého pastýře. P. Vácha je farář v Lechovicích, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel, cestovatel a přednosta Ústavu etiky na
3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské
etiky a etiky ţivotního prostředí.
Centrum pro rodinu a sociální péči s. z. a Římskokatolická farnost Ostrava-Svinov zvou na
výstavu Matka Tereza světlo v temnotě dneška do kostela Krista Krále v Ostravě-Svinově.
Výstava je přístupná denně od 8:00 do 17:00 s výjimkou konání bohosluţeb, a to do 30. 10.
Alžběta Kramářová

Bolatice navštíví Lech Wałęsa
Ve dnech 7.–9. 10. 2016 zavítá do našeho kraje i naší obce bývalý polský prezident Lech
Wałęsa, a to i s dalšími významnými hodnostáři. V neděli 9. 10. bude za přítomnosti této
návštěvy v našem kostele sv. Stanislava slouţena mše svatá
otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, na
kterou jsme všichni srdečně zváni.
Připomeňme si alespoň v krátkosti, kdo je Lech Wałęsa. Je
to polský politik a aktivista za lidská práva. Úřad pčezidenta Polské republiky zastával v letech 1990–1995. Podobně jako u nás Václav Havel je symbolem pádu totalitního reţimu.
Narodil se 29. 9. 1943 do rodiny tesaře a matky v domácnosti, kde se mu dostávalo výchovy v duchu křesťanství. Dodnes je silně věřící katolík a netají se tím, ţe víra mu pomohla překonat těţké období jeho ţivota. V roce 1970 nastoupil
na post elektrotechnika do Gdaňských Leninových loděnic. O rok dříve se oţenil s Danutou
Goloś, s níţ má osm dětí.
Byl vůdčí osobností polských protestů proti komunistickému reţimu v Gdaňských loděnicích a o dva roky později se stal členem ilegální odborové organizace. Poté, co polská
vláda částečně ustoupila poţadavkům loďařů a dovolila jim zakládat odborové organiz ace, se Wałęsa stal odborovým předákem, a tuto funkci zastával do prosince 1981, kdy byl
zatčen na základě stanného práva vyhlášeného polským vůdcem Wojciechem Jaruzelskim.
Propuštěn byl v listopadu 1982, po 11 měsících ve vězení. Roku 1983 se vrátil do loděnic
na post řadového elektrotechnika, zároveň byl nominován na Nobelovu cenu míru, kterou skutečně dostal. Osobně si však cenu v Oslu nepřevzal, neboť se obával, ţe by mu
komunistický reţim neumoţnil návrat zpět do Polska. Nobelovu cenu míru proto
v zastoupení převzala jeho manţelka Danuta.
V rozmezí let 1987–1990 vedl pololegální zákonný výbor odborových organizací
v Gdaňských loděnicích a v roce 1988 znovu vyhlásil stávku s cílem zlepšit postavení Solidarity v Polsku. Po 80 dnech vláda souhlasila s jednáním, kterým Wałęsa dosáhl přibliţně toho, co poţadoval. Solidarita se stala de facto legitimní nekomunistickou politickou
stranou Polska a vyhrála první volby v roce 1989. Šlo se o první nekomunistický politický
útvar v sovětském bloku.
Dne 9. 12. 1990 Wałęsa vyhrál prezidentské volby a byl prezidentem nekomunistického
Polska aţ do roku 1995. V tomto roce ho ve druhém kole prezidentských voleb porazil
Aleksander Kwaśniewski. V roce 2000 se pokoušel znovu kandidovat do prezidentského
úřadu, ve volbách ovšem neuspěl. Od té doby se věnuje politicky zaměřeným přednáškám na evropských univerzitách.
(čerpáno z internetových zdrojů)
Pavlína Řehánková

Informace
Setkání farních společenství:
Schola
Ministranti
Podávající sv. přijímání
Společenství matek
Společenství seniorů

Návštěva nemocných

kaţdou neděli v 13:30
6.10.a 21.10 v 16:30
nebude
4. a 18.10. v 19:00
19.10. v 16:00

Příkopní, Luční, Slunečná,
Pá 7.10. Polní, Květinová, Svobody,
Souběţná, Hlučínská
Druţstevní, Sokolovská,
Pá 4.11. Nádraţní, K Hrázi, Jasanová,
1. Máje, Hornická

Schůzky biřmovanců:
S o. Lesławem v kostele

19:00

pátek 14. 10.

Ve skupinkách na faře

19:00

čtvrtek 20. 10. / pátek 21. 10.

Adorace a pobožnosti:
6.10., po mši svaté adorace vedená za nová kněţská, řeholní a misijní
1. čtvrtek v měsíci povolání
1. pátek v měsíci

7.10., tichá adorace a moţnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45, společná
modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Jeţíšovu a svátostné poţehnání;
po mši svaté tichá adorace aţ do 20:00

3. pátek v měsíci

21.10, po večerní mši svaté modlitba Korunky k Boţímu milosrdenství

Mše svaté:

Sbírky:

Dětská mše svatá

2.10. a 23.10. ve 14:30

Mše sv. na Borové

27.10. v 18:00, po ní návštěva borovských nemocných

Za údrţbu a seřízení zvonů děkujeme panu
Kurtu Seidlovi, Herbertu Porubovi a Pavlu
Fusovi.

Měsíční na opravy
Na misie

15.10. a 16.10.
22.10. a 23.10.

V sobotu 24. 9. 2016 se uskutečnila
brigáda na oklepání omítky na hospodářských budovách fary. Všem,
kteří přišli, zapojili se a jakýmkoli
způsobem přiloţili ruku k dílu, patří srdečné poděkování.

V neděli 2. října v 15:00 se v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích uskuteční Setkání chrámových sborů Hlučínska, všichni jsou srdečně zváni.
Od 7. do 9. října bude v Bolaticích na návštěvě Lech Wałęsa. Nedělní mši svatou v 8:30 bude celebrovat biskup naší diecéze, Mons. František Václav Lobkowicz, odpolední mše svatá
nebude.
Neděle 23. října je Misijní neděle. Stejně jako kaţdý rok budeme mít i letos moţnost přispět na misie prostřednictvím sbírky i zakoupením misijních koláčků a výrobků, které vyrobí děti z naší školy.

Úmysly mší svatých
Po
Út

3. 10. 18:00
4. 10. 06:30

Čt
Pá
So
Ne

6. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.

Po
Út
Čt
Pá
So

10. 10.
11. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10

18:00
18:00
18:00
08:30

Za + Adolfa Rataje a manţelku
Za + manţela, sourozence a rodiče z obou stran a za ţivou rodinu s prosbou
o ochranu a Boţí poţehnání
Za + Gerharda Hluchníka, manţelku a rodiče z obou stran
Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o další Boţí vedení
Za + Martu Kolkovou k nedoţitým 90. narozeninám, manţela a dceru
Na poděkování za dar ţivota s prosbou o další Boţí poţehnání

18:00
06:30
18:00
18:00
10:30
18:00
16. 10. 08:30
14:30

Za + Alfonse Kocura, + Annu a Oskara Liškovy a + rodiče
Za + Güntra Bilonohu, rodiče a syna
Za + Valtra Křesťana, rodiče a sourozence
Za + Rudolfa Sněhotu, rodiče z obou stran, příbuzné a ţivé rodiny
svatba: Eva Lokajová a Petr Kučera
Za + Rudolfa Tylečka
Za + Aloisii Kramářovou, manţela, 2 dcery a za duše v očistci
Za + Josefa Sikoru

Po
Út
Čt
Pá
So
Ne

17. 10.
18. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.

Za + Leo Adamce k 1. výročí úmrtí
Za naše farní společenství
Za + Kristinu Ondrufovou k 1. výročí úmrtí
Za + Alfreda Sollicha a ţivou rodinu
Za + Ludvíka Sněhotu, manţelku, syna, zetě a ţivé rodiny
Za + Ericha Bočka, sourozence a rodiče z obou stran a za ţivé rodiny
Za + Marii Pernickou a za + Irenu a Adolfa Šefčíkovy

Po
Út
Čt

24. 10. 18:00
25. 10. 06:30
27. 10. 18:00

Pá

28. 10. 18:00

So
Ne

29. 10. 18:00
30. 10. 08:30
14:30

Ne

18:00
06:30
18:00
18:00
18:00
08:30
14:30

Za + Adelheidu Šimečkovou k 1. výročí úmrtí
Za naše farní společenství
Borová: Za + Adolfa Dornu, manţelku, syna Josefa, rodiče a sourozence,
za ţivou rodinu, za nemocné osoby a za ţivé a zemřelé členy ţivého růţence
Za + Ernu Sněhotovou k nedoţitým 95. narozeninám, manţela,
2 zetě a rodiče z obou stran
Za + Emricha Malchárka, švagra a rodiče z obou stran
Za + Josefu Sněhotovou, manţela, za rodiče Švajdovy, bratra a za ţivou rodinu
Za + manţela, rodiče a sourozence

Omlouváme se za případné chyby ve jménech a úmyslech mší svatých.
Naleznete-li takovou chybu, kontaktujte nás, prosím.
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