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PODĚKOVÁNÍ 

Chtěla bych poděkovat rodině Bajerové ze Závišic, která koncem 

školního roku připravila ministrantům moc pěkný zážitek. Strávili 

u nich jedno sobotní dopoledne projížďkami na koních a také opékáním 

párků. Bylo tam moc dobře. Díky patří i všem, kteří vodili koně. Jirkovi 

Bajerovi, který zapřáhl vůz a všechny povozil, manželům Szabovým, 

kteří pro děti připravili doprovodný program, otci Vladimírovi a otci 

Dušanovi, kteří ministranty pozvali a strávili s nimi svůj čas. Vlastně 

chci poděkovat všem, kteří pracují ve farnostech s dětmi a mládeží, není 

to jednoduché. O tom by mohla vyprávět i rodina Buzkova, která vede 

scholu od těch nejmenších. Chce to pořádnou dávku trpělivosti a lásky 

k dětem. Ať jí a všem, kteří pracují zcela nezištně pro naše děti a vnuky 

Pán žehná a plní je radostí z užitečného díla. 

Anna Geryková 

 

VÝSLEDKY SBÍREK 

Účel Štramberk Závišice 

Sbírky na potřeby farnosti   

- červenec 12 563,- Kč  6 338,- Kč 

- srpen 13 063,- Kč 4 810,- Kč 

- září 12 400,- Kč 4 672,- Kč 

 

Diecézní sbírky Štramberk Závišice 

- sbírka na církevní školy 10 734,- Kč 4 529,- Kč 

Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. 
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ŽÁDOST OD SESTER BOROMEJEK 
Vážení přátelé sester boromejek, 

dovolujeme si vás oslovit prostřednictvím Nadace sester Boromejek, 

která se rozhodla pomoci nejstarším sestrám boromejkám. Rozbila 

se jim speciální vana, kterou již užívají čtrnáct let a nelze ji opravit. 

Tato vana je využívána k péči o imobilní a nemocné sestry, o které 

se stará komunita sester společně s Českou katolickou charitou v Městě 

Albrechticích. Nadace sester Boromejek se proto rozhodla vyhlásit 

finanční výzvu na novou vanu. Chtěli bychom vás proto požádat 

o spolupráci ve vašich farnostech, abyste nám pomohli tyto peníze 

vybrat. Na vanu i s příslušenstvím vybíráme 500 tisíc korun. 

Naši Nadaci sester Boromejek některé farnosti dobře znají pod starým 

názvem Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, kterou 

spoluzaložila sestra Goretti, která prostřednictvím nábytkové banky 

nadace vybavila mnoho vašich zařízení a far nábytkem a dalším 

příslušenstvím. V minulém roce dostala nadace nový kabát a prošla 

několika klíčovými změnami včetně změny názvu a sídla. Na počest 

sestry Goretti jsme pojmenovali sociálně-ekologický projekt, jehož 

prostřednictvím provozujeme nábytkovou banku a půjčovnu 

kompenzačních pomůcek, Hangáry Goretti. 

Přesto, že víme, že také ve vašich farnostech jsou nejrůznější projekty, 

které je potřeba financovat, protože vlastní prostředky nestačí, věříme, 

že i pro tento projekt najdete pochopení a snad i nějakou korunu.  

Nejstarší sestry boromejky se celý život staraly o druhé a teď se také 

my chceme postarat o ně, alespoň tím, že jim v péči o ně ulehčíme 

novou vanou.  Děkuji za spolupráci a pochopení pro danou věc. 

Finanční příspěvek můžete poslat na náš bankovní účet: 

1934206349/0800 (do poznámky napište vana Albrechtice). 

Více informací také najdete na www.nadacesesterboromejek.cz   

Ing. Veronika Kimmer, předsedkyně správní rady 

http://www.nadacesesterboromejek.cz/
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POZVÁNKY 

Děkanátní pěší pouť do Frýdku 

Srdečně Vás zveme na pěší pouť „od Marie k Marii“ za naše rodiny 

a nová duchovní povolání. Uskuteční se v sobotu 1. října 2022.  

Sraz je v Příboře v kostele Narození Panny Marie v 8.00 hodin. Putuje 

se cca 22 km. Po cestě nás čeká modlitba i občerstvení. Mše svatá 

ve frýdecké bazilice začíná v 17.00 hodin. Sloužit bude o. biskup 

Martin David. 

Eucharistická hodina 

Eucharistická hodina je duchovní společenství věřících. Členové toho 

společenství se zavazují k adoraci a dobrovolné službě v církvi 

(nemocným, ve farnosti, v rodině apod.) – obojí alespoň půl hodinu 

týdně. Účast ve společenství je zprostředkováním duchovního dobra 

těm, kdo se zapojí (mše svatá sloužená za členy, vzájemná modlitba 

za sebe navzájem), a zároveň vede k vyvážené angažovanosti – 

modlitbě a práci pro druhé. 

Toto společenství vzniká po vzoru olomoucké arcidiecéze, kde jeho 

zrod inicioval arcibiskup Jan Graubner, ve snaze navázat na dřívější 

laická sdružení a eucharistická bratrstva, která existovala ve více než tři 

sta farnostech na území arcidiecéze. 

Do tohoto společenství věřících se může přihlásit každý diecezán – laik 

i duchovní, dospělý i dítě. Zájemci o přihlášení získají další informace 

a pokyny k přihlášení u faráře ve své farnosti. 

Sekretářem společenství byl biskupem k 1. prosinci 2015 jmenován 

P. Mgr. Petr Okapal, který každý měsíc slouží za členy společenství mši 

svatou. 

Další informace k přihlášení:  

https://www.doo.cz/pastoracni-aktivity/eucharisticka-hodina.html 

https://www.doo.cz/pastoracni-aktivity/eucharisticka-hodina.html
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Ministrantská pouť 

Zveme všechny kluky i holky v ministrantské službě na XXIII. 

ministrantskou pouť. Pouť se uskuteční v sobotu 8. října 

2022 v Hlučíně. Všechny informace o pouti budou zveřejněny na 

webu http://ministranti.doo.cz/. 

Účastníky přihlašuje vždy duchovní správce nebo vedoucí za celou 

farnost, a to do pátku 30. září 2022.  

Předběžný program:  

8:00 - 8:30  registrace na prostranství před kostelem sv. Jan Křtitele 

8:45   začátek v kostele sv. Jan Křtitele 

9:00   mše sv. poté následuje program pro účastníky  

14:30  předpokládaný konec poutě     

Společenství mladých 

Zveme mládež nad 12 let na společenství mládeže. Setkávání 

se uskuteční vždycky druhý pátek a čtvrtou sobotu v měsíci, konkrétně 

se jedná o tyto data: 24. 9., 14. 10., 29. 10., 11. 11., 26. 11., 9. 12. 

Setkání probíhají na faře v Libhošti, páteční setkání jsou okolo 

19 hodiny a sobotní od 9 hod dopoledne. 

Vedoucí jsou stejní jako minulý rok – Magdaléna Pavelková a Marie 

Heraltová. 

Určitě jste ve společenství očekávání a srdečně zváni. 

Setkání v roce 2023 se pak ujasní před koncem roku. 

  

http://ministranti.doo.cz/
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Pozvánky na akce od Centra pro rodinu  

a sociální péči 

OK RODIČ - Odkud Kam v rodičovství 

Je to kurz o rodičích a dětech a jejich společné cestě. Kurz se koná 

v centru pro rodinu a sociální péči (Syllabova 19e, Ostrava).  

Kdy: od 27. 9. 2022 od 17 do cca 21 hodin (3 lekce každé úterý) 

Manželské večery 

Zveme všechny manželské páry osmkrát na rande pro doplnění 

manželského života romantikou a inspirací zároveň. Kurz se koná 

v centru pro rodinu a sociální péči (Syllabova 19e, Ostrava). 

Kdy: 6. 10. 2022 od 18 hodin (8 setkání ve 14denním intervalu) 

Jádrem večera je společný čas ve dvou, s diskrétním prostorem 

pro diskusi podnícenou malými přednáškovými vstupy.  U stolků 

pro dva, s dobrou večeří a později s kávou a dezertem, se znovu budete 

cítit jako na rande. Série osmi témat vychází z křesťanských principů, 

ale je přirozeně určena pro každý pár v dlouhodobém vztahu.  

Škola partnerství 

Obsahem kurzu není pouze vzdělávání, ale také možnost vytvořit 

společenství mladých s podobnými zájmy nebo sdílet vzájemně své 

názory na různé podněty. Přihlásit se mohou nesezdané páry, které 

uvažují o vstupu do manželství, třeba i v delším časovém horizontu. 

Doporučená věková hranice je 18-35 let. Kurz se koná v diecézním 

středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

Kdy: 14.-16.10., 25.-27.11., 27.-29.1., 3.-5.3., 21.-23.4. 

 

 

Více informací o kurzech a akcích pořádaných Centrem pro rodinu 

a sociální péči naleznete na https://www.prorodiny.cz 

https://www.prorodiny.cz/
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SRDCE ČLOVĚKA 
Moje srdce je jako zahrádka. Byla dlouhá léta pustá a planá. Jen vítr 

do ní zaséval bodláčí zloby. Rostly tu i žhavé kopřivy pomluv, jedovaté 

ocúny sobectví, pýr nenávisti. Byla v ní také hluboká bažina hořkosti. 

Nade vším se vznášel šedavý opar lhostejnosti a netečnosti…. 

Nemohla jsem se dívat na zahradu svého srdce, a přece jsem ji měla 

stále před sebou. Trní hříchu tu nacházelo úrodnou půdu, přestože jsem 

toužila po lásce a čistotě. Naštěstí jednoho dne přišel zahradník. 

Nevyčítal, ani se neděsil, co tu bude mít práce. Jen tiše a s úsměvem 

pohladil malou růžičku lásky, krčící se v rohu mezi keři. Jak ji tam 

mohl vidět? Hned se dal do práce. Zesláblou a téměř udušenou růži vzal 

a zasadil uprostřed zahrady. Tam, kde předtím stál strom nevěry 

a nelásky. 

Růže začala sílit. Zlý vítr však přinášel nová semena plevele a snažil 

se její krásu zničit. Poslal na ni svlačec starostí, který růži omotával 

a dusil. Ale zahradník na ni nikdy nezapomněl. Vždy včas a laskavou 

rukou očistil každý lístek, okopal ji a pilně zaléval vodou. Postupně 

vysušil bažinu hořkosti a na jejím místě zasadil strom 6ivota s dobrým 

a chutným ovocem. Vedle růže začaly vyrůstat i další krásné květiny – 

tulipán milosrdenství, gerbera věrnosti, něžná sedmikráska soucitu, 

množství fialek pokory. Začala klíčit i bílá lilie přátelství…. 

Neboj se nahlédnout do zahrady svého srdce. I k Tobě může přijít 

Zahradník, který může změnit Tvůj život. Ze Tvé zanedbané hynoucí 

duše může udělat krásnou kvetoucí zahradu. Jeho jméno je Ježíš Kristus 

– Syn Boží. 

                                                                                                     

Brněnská tisková misie: Zdenka Grandičová 
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TEST PĚTI JAZYKŮ LÁSKY 
Slova ujištění, pozornost, dárky, skutky služby, fyzický kontakt. Který 

z těchto jazyků lásky je pro vás primární? Možná že už to tušíte, možná 

že nemáte ponětí. „Test pěti jazyků lásky“ vám pomůže nabýt jistoty. 

Test obsahuje třicet dvojic různých výroků. Každou dvojici si přečtěte 

a vyberte si výrok, který lépe vyjadřuje to, čemu dáváte přednost. 

Na konci řádku potom zakroužkujte písmeno, které ke zvolenému 

výroku patří. V některých případech budete mít možná chuť označit obě 

věty, ale měli byste si vybrat pouze jednu, aby byly výsledky testu co 

nejpřesnější. 

Až si v testu budete pročítat jednotlivé možnosti, setkáte se s výrazy 

jako „blízký člověk“ a „milovaný.“ Když pomyslíme na lásku a její 

jazyky, možná nás okamžitě napadne milostný vztah. Lásku 

a náklonnost však projevujeme v celé řadě situací a vztahů. Až si budete 

test procházet, myslete přitom na nějakého důležitého člověka, který 

je vám blízký – na přítele či přítelkyni, s kterým chodíte, na dobrého 

kamaráda, na jednoho z rodičů, kolegu v práci apod. 

Pusťte se do testu tehdy, až k tomu budete mít klid a nebude vás tlačit 

čas. Až projdete všechny dvojice, vraťte se na začátek a sečtěte si, 

kolikrát jste si každé písmeno zvolili. Výsledky zapište do příslušných 

kolonek na konci testu. Pak si přečtěte „komentář k testu“, uvedený 

v závěru. 

1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 

Jsem rád/a, když mě někdo obejme. E 

2. Rád/a trávím o samotě čas s člověkem, který je mi blízký. B 

Když mi někdo s něčím praktickým pomůže, cítím se milován/a. D 

3. Mám rád/a, když mně lidé dávají dárky. C 

Mám rád/a neformální návštěvy kamarádů a lidí, které miluji. B 

4. Když mi lidé s něčím pomohou, mám pocit, že mě mají rádi. D 

Když se mě někdo dotýká, cítím, že mě má rád. E 
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5. Když mi někdo, koho mám rád/a nebo koho obdivuji, položí ruku 

kolem ramen, cítím, že mě má rád. E 

Cítím se milovaný/milovaná, když dostanu dárek od někoho, koho 

mám rád/a nebo koho obdivuji. C 

6. Rád/a někam jezdím s přáteli a s lidmi, které mám rád/a. B 

Rád/a si podávám ruku nebo se držím za ruce s člověkem, který 

je mi blízký. E 

7. Viditelné symboly lásky (dárky) jsou pro mě velmi důležité. C 

Když mě lidé slovně ujišťují, cítím se milován/a. A 

8. Když někoho rád/a vidím, rád/a mu sedím nablízku. E 

Jsem rád/a, když mi lidé říkají, že jsem hezká/hezký. A 

9. Rád/a trávím čas s přáteli a milovanými lidmi. B 

Rád/a dostávám od přátel a milovaných lidí drobné dárky. C 

10. Slova přijetí jsou pro mě důležitá. A 

Že mě má někdo rád, poznám podle toho, že mi pomáhá. D 

11. Rád/a trávím čas s přáteli a milovanými lidmi, když spolu navíc 

něco společně děláme. B 

Jsem rád/a, když se mnou někdo mluví laskavě. A 

12. Více mě ovlivňuje to, co někdo dělá, než co říká. D 

Když mě někdo obejme, mám pocit, že jsme si blízcí a že si mě 

cení. E 

13. Cením si pochvaly a snažím se vyhýbat kritice. A 

Několik malých dárků pro mě znamená víc než jeden velký dar. C 

14. Když s někým něco společně dělám, a přitom si povídáme, cítím 

se mu blízko. B 

Když se mě přátelé a lidé, které mám rád/a, často dotýkají, cítím 

se jim blíž. E 

15. Mám rád/a, když mě lidé za moje úspěchy pochválí. A 

Když pro mě někdo udělá něco, co dělá nerad, vím, že mě má rád.D 
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16. Mám rád/a, když se mě přátelé nebo milovaní lidé dotknou, když 

kolem mě procházejí. E 

Těší mě, když mi lidé naslouchají a projevují opravdový zájem 

o to, co říkám. B 

17.  Když mi přátelé a milované osoby pomáhají s povinnostmi 

a různými úkoly, cítím, že mě milují. D 

Opravdu rád dostávám od přátel a milovaných lidí dárky. C 

18. Mám rád/a, když mě lidé pochválí, že mi to sluší. A 

Když lidé vynaloží čas na to, aby porozuměli mým pocitům, cítím 

se jimi být milován/a. B 

19. Když se mě blízký člověk dotýká, mám pocit bezpečí. E 

Když mi někdo prokazuje skutky služby, cítím se milován/a. D 

20. Oceňuji všechno, co pro mě mí blízcí dělají. D 

Rád/a dostávám dárky, které mi moji blízcí udělají. C 

21. Opravdu mě moc těší, když mi někdo věnuje soustředěnou 

pozornost. B 

Opravdu mě moc těší, když mi někdo prokáže nějakou službu. D 

22. Když mi někdo dá k narozeninám dárek, cítím, že mě miluje. C 

Když mi někdo u příležitosti narozenin řekne něco, co pro mě 

mnoho znamená, cítím, že mě miluje. A 

23. Když mi někdo dá dárek, vím, že na mě myslí. C 

Když mi někdo pomůže s mými povinnostmi, cítím se být 

milován/a. D 

24. Oceňuji, když mi někdo trpělivě naslouchá a nepřerušuje mě. B 

Oceňuji, když si na mě někdo ve zvláštní dny vzpomene 

s dárkem.C 

25. Jsem rád/a, když vím, že mým milovaným na mně záleží natolik, 

že mi pomáhají s každodenními povinnostmi. D 

Moc rád/a podnikám delší výlety s někým, kdo je mi blízký. B 
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26. Rád/a políbím lidi, kteří jsou mi velmi blízcí, a jsem rád/a, když oni 

políbí mě. E 

Když dostanu bez zvláštního důvodu „jen tak“ dárek, jsem 

nadšený/nadšená. C 

27. Jsem rád/a, když mi někdo řekne, že si mě váží. A 

Mám rád/a, když se na mě druhý během rozhovoru dívá. B 

28. Dárky od přítele nebo blízkého člověka pro mě vždycky mnoho 

znamenají. C 

Když se mě přítel nebo blízký člověk dotkne, je mi dobře. E 

29. Když někoho o něco požádám a on to s nadšením udělá, cítím, 

že mě má rád. D 

Když mi někdo říká, jak si mě velice váží, cítím se milován/a. A 

30. Jsem rád/a, když se mě každý den někdo dotýká. E 

Jsem rád/a, když mě každý den někdo slovně povzbudí. A 

A:   A. Slova ujištění 

B:   B. Pozornost 

C:   C. Dárky 

D:   D. Skutky služby 

E:   E. Fyzický kontakt 

 

Jak vyhodnotit a použít výsledky testu? 

Který jazyk lásky u vás dosáhl největšího počtu bodů? Je to váš 

primární jazyk. Pokud dva jazyky dosáhly stejného počtu bodů, jste 

„dvojjazyční“ a máte dva primární jazyky lásky. A pokud máte 

sekundární jazyk nebo jazyk, který se počtem bodů blíží vašemu jazyku 

primárnímu, znamená to, že oba druhy projevů lásky jsou pro vás 

důležité. Nejvyšší možný počet bodů pro kterýkoli jednotlivý jazyk 

je 12. 
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I když jste možná určité jazyky lásky ocenili vyšším počtem bodů než 

jiné, snažte se neopomíjet ostatní jazyky jako nedůležité. Možná že vám 

přátelé a blízké osoby těmito způsoby projevují lásku, a vyplatí se vám, 

když to budete chápat. Stejně prospěje i vašim přátelům a blízkým, 

když budou znát vaši řeč lásky a budou vám projevovat náklonnost 

způsoby, které si jako lásku vykládáte. Pokaždé, když vy nebo oni 

promluvíte jazykem toho druhého, po emocionální stránce u něho 

bodujete. Nikdo si o tom pochopitelně nevede záznam. Výsledkem 

toho, že hovoříme jazykem druhého člověka, je silnější pocit, že „ten 

člověk mi rozumí a záleží mu na mně“. Během času tento pocit zesílí 

v pevné pouto. 

Když rozpoznáme něčí jazyk lásky a promlouváme jím, posiluje 

to vztah s druhým člověkem. Když to naopak neděláme, může to 

v příteli nebo blízkém člověku zanechat pocit, že ho nemáme rádi. Když 

si lidé neprojevují lásku způsobem, který druhý jako lásku pociťuje, pak 

je jejich snaha, i když je míněná upřímně, poněkud marná. To může být 

jak pro dárce, tak pro zamýšleného příjemce zklamáním. Možná jste se 

nevědomky provinili tím, že jste v minulosti s někým, koho jste 

milovali, hovořili „cizí“ řečí. Když porozumíte myšlence jazyků lásky, 

může vám to pomoci, abyste věděli, jak účinně projevovat svoje city 

takovým způsobem, aby je druzí přijali a vyložili si je tak, jak jste 

zamýšleli. 

Zvláště lidé, kteří mají jako primární jazyk lásky fyzický kontakt, si 

potřebují dávat pozor na své jednání a na své reakce při vtazích 

s druhým pohlavím (kromě svého manželství). Nemoudrý fyzický 

kontakt s druhým pohlavím může lehce roznítit nežádoucí vášně, před 

kterými máme naopak utíkat. Proto apoštol Pavel mluví o smilstvu, 

které vzniklo z dotýkání a vybízí k čistotě a k „šťavnatému“ na fyzický 

kontakt rozvinutému manželství (viz 1K 7,1-2). 

Nezapomeňte, že i kdyby naše jazyky lásky nebyly od druhých lidí 

naplňovány, nejsme oběti, ale Bohem milovaní lidé. Bůh k nám mluví 

všemi pěti jazyky lásky a proto můžeme druhé účinně milovat. A my 
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jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo 

zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. My milujeme, neboť on 

první miloval nás. (1J 4,16.19)  

Zpracováno podle knihy Gary Chapmana: Pět jazyků lásky pro svobodné a osamělé, 

Návrat domů 2005 

 

DNEŠNÍ DEN 
Dnešní den nepozoruhodný den. 

JE TVŮJ. 

Včerejší den ti už vyklouzl z rukou. 

Ten už nemůže mít jiný obsah, než jsi mu dal. 

Zítřek ještě nemáš přislíbený. 

Ale ten dnešní den je ten jediný, 

kterým si můžeš být jistý. 

Můžeš ho naplnit čím jen chceš. 

VYUŽIJ TOHO. 

Dnes můžeš někomu udělat radost. 

Dnes můžeš někomu pomoci. 

Dnes můžeš žít tak, že ti někdo večer poděkuje. 

Že jsi, 

že existuješ, 

že tě pocítil…. 

Dnešní den je významný. 

JE TVŮJ. 
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ŽIVOTOPISY SVATÝCH 

Český patron sv. Norbert 

První životopis sv. Norberta 

z Xantenu (1082-1134) byl sepsán 

kolem roku 1155 a velmi jasně 

ukazuje, že tento německý zakladatel 

řádu, šiřitel míru a odvážný obhájce 

papeže právem nese titul apoštola 

Svátosti oltářní, a to pro jeho velkou 

lásku k Eucharistii a k předrahé Krvi 

Ježíše Krista. 

Jak uvádí jeho nejstarší životopis, 

tento nadaný mladý muž pocházel 

ze starobylého šlechtického rodu, byl 

poradcem svého bratrance císaře 

Jindřicha V. a vedl na arcibiskupském 

dvoře v Kolíně bezstarostný světácký 

život „aniž by se staral ...o Boha“.  

Ale podobně jako Šavel u Damašku zažil i on svou hodinu v roce 1115, 

kdy ho úder blesku shodil s koně. Když se pak znovu probral, byl 

z něho zcela jiný člověk. Aniž by se ohlížel nazpět, vzdal se radikálně 

všeho majetku, peníze rozdal chudým a stal se knězem. Jako neúnavný 

poutník a kazatel prošel pěšky Německo, Francii a Belgii. V ustavičném 

úsilí hlásal lidu nefalšovanou víru. Ve snaze o obnovu kléru vysvětloval 

především kněžím, jak je jejich povolání vznešené a důležité, 

a probouzel v nich lásku k eucharistickému Pánu. 

Příkladem této snahy byl samotný Norbert, kterému nesmírně záleželo 

na tom, aby slavil každý den mši svatou v hluboké usebranosti. 

Nejstarší životopis popisuje některé zázraky, které učinil po přijetí 

Nejsvětější Svátosti. 
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11. dubna 1126 v Dómě sv. Kiliána Würzburgu, když přijal Kristovo 

Tělo a Krev . Přistoupila k němu slepá žena a prosila o uzdravení. Tu se 

k ní Norbert obrátil a dechl na ni vůni konsekrovaného vína. V tom 

okamžiku se slepé vrátil zrak. Tento zázrak vyvolal tak velkou 

pozornost, že město vyzvalo Norberta, aby zde pro svůj mladý řád 

založil klášter. A skutečně, po dvou letech došlo k založení kláštera 

v Oberzell.  

Svůj řád založil jen pět roků po svém obrácení o Vánocích 

1120.V jednom vidění ukázala Panna Maria Norbertovi v blízkosti 

francouzského města Laon louku s rozpadlou kaplí: Pratum 

demonstratum – Prémontré (odtud seodvozuje název řádu – 

premonstráti). Zde založil Norbert první reformovaný klášter, 

do kterého přitahováni silnou osobností zakladatele vstupovali muži 

všech stavů, aby vedli apoštolský život podle evangelia. 

Řeholní společnost se rychle rozrůstala a již v roce 1121 mohl Norbert 

otevřít další klášter - opatstvím Floreffe, které pojmenoval podle Flos 

Mariae - Květ Mariin. Zde došlo k dalšímu zázraku nejdražší Ježíšovy 

krve, o kterém hovoří kronika opatství a dodatek k prvnímu životopisu 

sv. Norberta. 

V něm vyprávějí mnozí „norbertini“- nazvaní tak po svém zakladateli - 

jednomu spolubratru hraběti Gottfiedovi z Capperbergu o této události 

ze života zakladatele: 

Když s obvyklou velkou usebraností slavil v kostele opatství ve Floreffe 

mši svatou, bezprostředně před svatým přijímáním spatřil na pateně 

s hostií několik kapek krve. Ihned zavolal bratra Rudolfa, kostelníka, 

který mu přisluhoval, a zeptal se ho: Vidíš to, co já? Ten mu odpověděl: 

Ano otče, vidím kapky krve. Hluboce dojatý Norbert nedokázal zadržet 

své slzy. Když se zpráva o tom v řádě rozšířila, vznikl u premonstrátů 

liturgický obyčej purifikovat omýváním nejen kalich, ale i patenu, což 

dosud nebylo zvykem. 

Když byl Norbert v roce 1126 vysvěcen na arcibiskupa Magdeburgu, 

stala se tato obnovená diecéze základnou a výchozím bodem 
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pro východní misii mezi Pobaltskými Slovany, Lužickými Srby, 

západními Poláky, Moravany, Slováky a Slovinci.  

Norbert se osvědčil jako vlivný prelát, který se během svého života 

pohyboval mezi papežem a císařem. Zemřel na následky malárie v roce 

1134 v Magdeburgu a byl pochován v kostele Panny Marie. O téměř 

půl století později v době reformace byly jeho ostatky přeneseny 1626 

do Strahovského opatství v Praze. Relikvie toho českého patrona se zde 

nacházejí v kapli sv. Voršily ve strahovské bazilice Nanebevzetí Panny 

Marie.  

PRO ZASMÁNÍ 
– Jste věřící? 

– Ne, jsem ateista. 

– Opravdu? 

– Jako že Bůh je nade mnou! 

Kostelník nevěří svým očím. Paní Majerová klečí zbožně v lavici, před 

sebou modlitební knihu a vedle ní umělý chrup. 

"Asi vás ruší při modlitbě," ptá se se zájmem. 

"Ale kde, ten chrup patří mému Emilovi. Musela jsem mu ho vzít, on by 

mi mezitím snědl doma bábovku." 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem autorům a spolupracovníkům, kteří se podíleli svými 

příspěvky na tomto farním zpravodaji. Jsou to:  

o. Vladimír, Eva Davidová, Anna Geryková, Ludmila Petrášová 

Sazba: Petra Davidová  

Toto číslo vyšlo v neděli 25. září 2022. 

Pokud máte články, materiály nebo tipy, co by se mohlo ve farním 

zpravodaji objevit, posílejte je prosím na e-mail dominik.d@centrum.cz. 

Další číslo vyjde předběžně v prosinci 2022. 
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