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Bůh mi svěřil úkol, 
který neobdržel nikdo jiný 
 

 
 
Bůh mě stvořil a svěřil mi úkol, který 
neobdržel nikdo jiný. Jsem součástí 
velikého díla, jsem článkem řetězu, 
pojítkem mezi lidmi. Bůh mě 
nestvořil bezdůvodně. Jen tehdy, 
nechám-li se jím vést a sloužit mu 
podle svého povolání, mohu i - 
nevědomě - činit dobro, konat jeho 
dílo, být andělem pokoje a 
hlasatelem pravdy na svém místě. 
 

Bůh nic nedělá zbytečně 
Chci mu tedy důvěřovat. Ať jsem 
čímkoliv a ať se nacházím kdekoliv, 
nikdy nebudu odvržen. Bůh nic 
nedělá zbytečně, on může prodloužit 
můj život nebo jej zkrátit, on sám ví, 
co je třeba. 
 

 
 
 
Bůh ví, kde je mé štěstí 
Bůh ví, v čem spočívá mé největší 
štěstí, já to však nevím. Neexistují 
pravidla toho, co je šťastné a dobré, 
a to, co vyhovuje jednomu, se pro 
druhého nehodí. Velmi se liší 
způsoby, kterými lze dosáhnout 
dokonalosti, a pro každého je 
vhodný jiný lék. Bůh nás tedy vede 
zvláštními cestami. Víme, že si přeje, 
abychom byli šťastní, ale nevíme, 
v čem naše štěstí spočívá ani jak ho 
dosáhnout. Musíme to tedy nechat 
na něm… Můj Bože, bezvýhradně se 
odevzdávám do tvých rukou. Ty jsi 
Moudrost a ty jsi Láska – co víc bych 
si mohl přát? 
 

Krok za krokem 
Řiď se svým světlem navzdory všem 
obtížím a ono tě povede tak daleko, 
že tam nelze dohlédnout. Abrahám 
uposlechl volání a vydal se na cestu, 
aniž by věděl, kam putuje. Stejně tak 
my, následujeme-li hlas Boží, 
budeme krok za krokem přivedeni 
do nového světa, o kterém jsme 
předtím neměli ani tušení. Tak 
laskavý záměr s námi má Bůh: dává, 
ne však najednou, ale podle míry a 
období, moudře. (www.pastorace.cz) 
 



 
Desatero rad svatého Františka 
z Assisi nám, věky vzdáleným 
bratřím a sestrám. 

Bratři a sestry, tam na sladké 
Matičce zemi, mnou kdysi tak 
milované, láska k vám všem a starost 
o vaši věčnou spásu mne vedou 
k opovážlivé odvaze, abych vám já, 
nevzdělaný, dával rady, a to přesto, 
že nás dělí nejen osm století, ale také 
propast mezi námi, blízkými u Boha, 
a vámi, smrtelníky. Činím tak s 
velkou pokorou a vědomím i mých 
někdejších hříchů a zbloudění mé 
mladosti. Proto mne laskavě vyslech-
něte, a pro lásku Boží, neodmítejte: 

1. Rozpomeňte se, že přece 
nemůžete sloužit bůžku mamonu 
i Bohu Hospodinu! 

2. Vězte, že i kvůli vám, Ježíš – Syn 
Boží, podstoupil muka kříže – přece 
ho neodmítnete! 

3. Všechny krásy světa a stvoření 
máte od Pána darem – přece je 
nezničíte! 

4. Vašemu vědění nechť vládne 
moudrost bázně před Hospodinem, 
jinak se zahubíte! 

5. Peníze budou a vy nebudete! 
Pravé štěstí je ve svobodě od peněz, 
v prostotě. 

6. Vládcové lidu, pamatujte na Krista 
Krále a vládněte mocí lásky! 

7. Bratři politici, služte bližním 
a společnému dobru, budete jednou 
skládat účty! 

8. Bratři loupežníci, okrádáte bližní, 
mordujete – ale i k vám přijde 
sestřička smrt! 

9. Bratři teologové, neuduste 
studiem ducha modlitby – jen láskou 
vedete k Bohu! 

10. Bratři a sestry, chvalte a slavte 
svého a našeho Pána a služte mu, 
oddáni v pokoře! 

S pozdravením pokoje a dobra, váš 
všechny milující bratr František 
z Assisi     (www.cirkev.cz) 

 

Aktuální informace ke koro-
navirovým opatřením 
S účinností od 5.10. 2020 přijala 
vláda ČR krizové opatření, ve kterém 
mimo jiné: 
zakazuje hromadné akce ve vnitřních 
prostorech nad 10 účastníků a ve 
vnějších prostorech nad 20 
účastníků s výjimkou např. účasti na 

svatbě a pohřbu, pokud bude odstup 
od jiných osob 2 metry; 
omezuje účast na bohoslužbě tak, že 
se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik 
je míst k sezení, nejvýše však 100 
osob, a osoby, které se bohoslužby 
účastní, se převážně zdržují na místě 
k sezení, a to s výjimkou osob 
vedoucích bohoslužbu a jejich 
pomocníků. V průběhu bohoslužby 
se nezpívá. 
 I nadále platí používání roušek při 
každé mši svaté, použití dezinfekce 
při vstupu do kostela, nepoužívají se 
kropenky, vynechává se „pozdravení 
pokoje“. 
 

Informace z farnosti 
 

Setkání seniorů se uskuteční 
v pondělí 5.10. od 15 hod. a od 18 
hod bude mše svatá. 
 

V neděli 11.10. bude dětská mše 
svatá. 
 
 

Domluvené hodiny náboženství: 
1.-2. třída – M. Semeráková 
úterý 14:40-15:25. 
3. třída – p. Kubis 
čtvrtek 14:00-14:45. 
4.-5. třída - p. Kubis 
úterý 13:30-14:15. 
6. třída V. Nesvadbová 
čtvrtek 16:30-17:15. 

7.-8. třída 
1. sk. čtvrtek 14:30-15:15 týdně 
2. sk. pátek 1x za 14 dní 14:15-15:45. 
 

Náboženství začíná v týdnu od 5.10. 
 
Vzadu na stolečku jsou ke koupi 
diecézní kalendáře na rok 2021. 
Cena za kus: 70 Kč. Plaťte do 
dřevěné pokladničky. 
 

Apoštolát modlitby 
na říjen 2020 
Všeobecný úmysl 
Misijní poslání laiků v církvi 
Modleme se, aby laici, zejména ženy, 
v síle svého křtu měli větší podíl na 
odpovědnosti v církevních institucích. 
 
Národní úmysl 
Za misie 
– ať je na přímluvu sv. Jana 
Nepomuka Neumanna s nadšením 
podporujeme, šíříme radost evangelia 
a pomáháme potřebným.


