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SV. KRYŠTOF 
 

Mučedník 

 

Narozen: II. století v Kanaanu či v Lykii na území Turecka 

 

Patron: motoristů a všech cestujících, letců, lodníků, 

námořníků, obchodníků, atletů, lékařů, horníků, tesařů, 

kloboučníků, barvičů, knihařů, zahradníků, dětí 

 

Atributy: dítě, Ježíš, hůl 
 

 

Narodil se asi ve 2. století v Kanaanu či 

v Lykii na dnešním území Turecka 

pohanským rodičům, kteří mu prý dali 

jméno Reprobus. O jeho životě není 

mnoho spolehlivých zpráv. Martyrologia 

ho uvádí jen jako mučedníka v Lykii, 

pravděpodobně z doby Deciova 

pronásledování. Zato lidová tradice má o 

něm krásnou legendu a počítá ho mezi 

tzv. 14 pomocníků v nouzi.  

Vypráví se o něm, že byl zdatné postavy 

a vědom si své síly, chtěl ji dát do služby jen tomu 

nejmocnějšímu pánu. Světští panovníci ho prý zklamali. Na 

dvoře jednoho z nich uslyšel píseň, ve které byl opěvován 

ďábel. Usoudil, že je mocnější, protože i král se chvěl před 

jeho mocí. Vydal se ho tedy hledat a našel v čele strašlivého 

vojska. Ale jen se k němu připojil, záhy poznal, že prchá před 

znamením kříže. Rozhodl se proto najít bytost, které 

znamení patřilo. Pomohl mu starý poustevník, který ho 

seznámil s Kristem a jeho učením. Kryštof si vzal k srdci 

poustevníkovu radu: sloužit Kristu tím, že bude sloužit svým 

bližním.  



Usadil se u dravé řeky, aby lidem pomáhal dostat se na 

druhou stranu přes nebezpečný brod. Jednou ho o pomoc 

poprosil malý chlapec. Vlídně si ho vložil na ramena, ale jak 

vstoupil do vody, dítě každým krokem více těžklo. Voda se 

počínala vzdouvat a jen s maximálním vypětím sil dosáhl 

druhého břehu. Pak k chlapci pronesl: "Zdálo se mi, jako 

bych na ramenou nesl celý svět." A chlapec mu odpověděl: 

"Nesl jsi víc, neboť jsi nesl jeho tvůrce a svého Pána. Jsem 

Ježíš Kristus, tebou hledaný král a jelikož jsi konal dobré 

skutky, jsou ti odpuštěny hříchy. Vraž do země svou hůl a v 

další den bude jako stromek plná květů a plodů." Tato 

legenda se prý traduje asi od VI. století s cílem oslavit nejen 

Kryštofa, který ke jménu Christophoros (v překladu z 

řečtiny: "ten, kdo nese Krista") přišel prý při křtu Božím 

Synem, ale i Pána a Spasitele. Legenda ve svém jádru 

zdůrazňuje Kristova slova z vyprávění o posledním soudu: 

"Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto 

mých nepatrných bratří, mně jste učinili." (Mt 25,40)  

V dalším tradovaném podání o Kryštofovi je uvedeno, že jeho 

pozemský král, který se stal pronásledovatelem křesťanů, ho 

v Lykii dal uvěznit s rozhodnutím mučit. Na jeho zajetí bylo 

prý povoláno velké množství vojáků. Nad mnohými i při 

mučení vítězil silou víry. Legenda říká, že byl bit železnými 

pruty, pálen ohněm a terčem pro šípy. Ty se prý od něj 

odrážely nebo i v letu se náhle zastavily. A tak panovník 

nařídil jeho stětí.  

Jak můžeme následovat příklad sv. Kryštofa? Být nositeli 

Krista? - Tím, že mu místo ramen nabídneme své srdce a 

budeme sloužit v bližních.  

Potřebu být na cestě s Kristem, zejména při motorismu, 

připomíná volba Kryštofa za patrona cestujících lidí a v 

mnohých autech jeho přívěsky - medaile a plakety.  



Historičnost jeho osoby dotvrzují archeologické nálezy z r.452 

v Chalcedonu, kdy už mu byly zasvěcené chrámy, udávána je 

basilika v Haidar-Pacha v Malé Asii.  

                                                                                                              catholica.cz 
 

 

DOVOLENÁ OTCE VLADIMÍRA 
 

Otec Vladimír bude mít dovolenou v těchto termínech: 

11.7. – 16.7. 2016 a 22.8. – 27.8. 2016 

 

V případě pohřbu nebo nutnosti zaopatření kontaktujte 

farnost Kopřivnici: 

Úřední hodiny: pondělí  9:00 – 11:00 a 15:30 – 16:30 

 středa  9:00 – 11:00 

V tuto dobu je pravděpodobná přítomnost kněze. Můžete 

přijít i v jinou hodinu. Na setkání je možné se domluvit i 

telefonicky na níže uvedených číslech. 

 Kněží:  P. Mgr. Jiří Ramík,farář mobil: 731 625 687 

P. Bc. Mgr. Jakub Vavrecka, farní vikář  

mobil: 774 567 307 e-mail: jvavrecka@ gmail.com 

Adresa farního úřadu: Štramberská 168/20a, Kopřivnice  

e-mail: rkf.koprivnice@ doo.cz 

 

      

 

 

 
 



SBÍRKY V MĚSÍCI ČERVNU 2016 
 

V neděli 5.6.2016 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku 

vybráno 18.006,- Kč a v Závišicích 2.970,- Kč.  

V neděli 19.6.2016 při sbírce na podporu televize NOE 

vybráno 13.348,- Kč ve Štramberku a 4.430,- Kč v Závišicích. 

 

Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať. 

 

  

PŘIJĎTE SE NAUČIT KORUNKU 

K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ! 

Je to jen 15 min. před každou mší sv. Samotná korunka trvá 

max. 10 min. Co to je z 24 hodin, které máme každý den k 

dispozici.  

V kostele máme obraz,,BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ", letošní 

rok je zasvěcený ,,BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ", tak KDY je 

ten čas naučit se korunku modlit. 

Modlitba korunky je velmi jednoduchá, zvládne ji i malé dítě. 

Nejprve se pomodlí Otčenáš, Zdrávas Maria a Věřím v 

Boha, potom na zrnkách Otčenáše se říkají tato slova: 

Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého 

nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na 

smír za hříchy naše i celého světa. 

Na zrnkách Zdrávasu se modlí tato slova: 

Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k 

celému světu. 

Na závěr se modlí třikrát: 

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se 

nad námi a nad celým světem. 
 

 



V CENTRU JE BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ 

Ve Slavkovicích otcové pallotini vybudovali české centrum 

Božího milosrdenství. 

Text: P.Wojciech Zubkowicz SAC 

Když se otec Pavel Habrovec s občany Slavkovic rozhodovali 

ke stavbě kostela, asi netušili, k čemu je Pán Bůh použije. 

Kostel měl být pro obec. Teprve během stavby přišla 

myšlenka, že to bude kostel Božího milosrdenství. Současně 

začala tradice poutí k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Už 

v roce 2008, když byl kostel požehnán, bylo patrné, že se ve 

Slavkovicích tvoří centrum úcty k Božímu milosrdenství. 

KDO JE V CENTRU? 

Říká se, že se v dnešní době nejvíce šíří úcta k Božímu 

milosrdenství a k Panně Marii. Obě jsou výzvou k důvěře 

Bohu. Prohlubování důvěry je cílem úcty k Božímu 

milosrdenství, Panna Maria je vzor důvěry. Asi také není 

náhoda, že těmito dvěma způsoby se snaží Bůh v dnešní době 

oslovit člověka. Stačí se přece jenom chvíli zamyslet, 

abychom si uvědomili, jak pošramocená je naše důvěra a 

naše vztahy. Svět nás tlačí k výkonu a soběstačnosti. Jsme 

vedeni k tomu, abychom nespoléhali na nikoho kromě sebe. 

Naproti tomu Bůh chce, abych vůči němu byl jako dítě plné 

důvěry. Jak to udělá? 

I ten, kdo toho příliš neslyšel o úctě k Božímu milosrdenství 

na základě zjevení sv. sestry Faustyny, asi viděl obraz 

milosrdného Ježíše. Tento obraz je způsob, který nám Bůh 

nabízí, jak v sobě rozpálit pramen důvěry. Tento obraz je 

však také ikona. Na obraz se díváme a ikonu čteme, abychom 

vstřebali pravdy, které nám symbolicky předává. Milosrdný 

Ježíš přichází k nám. Trpěl a zemřel pro nás, proto má rány. 

Nechce trestat, proto pravou rukou žehná a levou ukazuje 

své srdce. Toto srdce je otevřené všem. Krev a voda, tekoucí 



na kříži, jsou znázorněné jako světlé a červené paprsky. Tyto 

paprsky nás zvou, abychom Bohu odevzdali každý svůj hřích 

a přijali život a pokoj. Teprve v dolní části obrazu jsou slova 

„Ježíši, důvěřuji Ti!“. Toto má být naše odpověď Bohu na to, 

co pro nás udělal. 

Existuje ikona Matky Boží Života. Panna Maria má zdvižené 

ruce k důvěryplné modlitbě a uprostřed na jejím srdci, je v 

kruhu ukázán Pán Ježíš. Tato ikona Panny Marie (a také její 

život) vyjadřuje krásnou důležitou pravdu, že v centru má 

být Bůh. K tomu také vede obraz a úcta k Božímu 

milosrdenství. 

Problém je, že v centru našeho duchovního života časem není 

Pán Ježíš, ale naše problémy a naše hříchy (což v podstatě 

znamená, že jsme v centru pořád my). Z evangelia přitom 

víme, že je potřeba nejdříve přijmout a postavit do středu 

života Spasitele, potom teprve začíná proměna života. 

V CENTRU JE BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ 

Když jsme my, pallotini, v roce 2009 přišli ze Staré Boleslavi 

na Vysočinu, byli jsme překvapeni, kolik lidí jezdí do 

Slavkovic. Od března 2009 jsme zavedli pravidelné zpovídání 

a máme zkušenost, že lidé sem jezdí z celé republiky a jezdí 

jich hodně. Podobnou zkušenost máme i z poutí (v roce 2015 

jsme jenom v den Svátku Božího milosrdenství rozdali kolem 

2000 svatých přijímání, v roce 2016 v den Svátku se 

zúčastnilo odhadem víc než 3000 osob). 

Od začátku jsme se snažili číst Boží vůli a hledat cesty pro 

další vývoj Slavkovic. Co můžeme ve Slavkovicích nabídnout 

dnešnímu člověku? Jakou „atraktivní duchovní nabídku“ 

vypracovat? Jaké revoluční, zázračné pastorační projekty? 

Bylo nám jasné, že pouze lidské nabídky nikdy nebudou 

schopny dát to, co nabízí sám Bůh. Proto se také všechny 

naše projekty ve Slavkovicíh soustředily na vytvoření centra 

setkání s Božím milosrdenstvím. Nemůžeme nabídnout víc 



než toto místo omilostněného prostoru setkání. Snažíme se 

proto nic nepokazit, co nejvíce zpřístupnit toto místo a 

nechat působit Boží milosrdenství. 

DUCHOVNÍ PLODY SLAVKOVIC 

Výsledkem snahy dovést lidi do Slavkovic k setkání s Bohem 

byla pěší pouť, která poprvé vyrazila v roce 2009. V současné 

době se tato pouť už koná každoročně, poutníků každý rok 

přibývá a jdou do Slavkovic ve třech proudech: z Fulneku, 

Prahy a Hodonína (více informací můžete nají na 

www.pout.cz). 

V roce 2009 vznikla také „Kniha milosrdenství“, kruh 

vzájemné modlitby za Boží milosrdenství, do které je 

v současné době zapsáno už přes 1900 osob 

(www.knihamilosrdenstvi.cz). Začali jsme také vést obnovy a 

setkání o Božím milosrdenství ve farnostech. Slavkovice se 

v roce 2011 a 2014 se staly místem konání národního 

kongresu o Božím milosrdenství, který byl pokaždé ukončen 

slavnostní mší svatou spojenou se zasvěcením Božímu 

milosrdenství. 

Nelze se také nezmínit o Nikodémově noci, projektu, který 

vznikl u kostela ve Slavkovicích a který už překročil hranice 

republiky (www.nikodemnovanoc.cz). Tento projekt je 

součástí určité pastorační cesty Slavkovic a souzní s duchem 

tohoto místa. Nikodémova noc navazuje totiž na noční 

setkání Nikodéma s Ježíšem. Pán Ježíš během setkání 

s Nikodémem zdůrazňuje, že je potřeba se znova narodit. 

Toto setkání Ježíšem probíhá zároveň v intimní, osobní 

atmosféře. 

PŘEDE DVEŘMI BOŽÍHO TAJEMSTVÍ 

Po několika letech působení ve Slavkovicích vnímáme, že 

rostoucí význam Centra Božího milosrdenství na tomto místě 

potřebuje vytvořit odpovídající zázemí pro setkání poutníků 

s Bohem a jeho milosrdenstvím a setkání poutníku mezi 



sebou. Proto se v současné době intenzivně zabýváme 

myšlenkou zázemí nad kostelem ve Slavkovicích, jehož 

součástí by bylo pódium pro sloužení mší svatých a dům se 

zázemím pro poutníky. Doufáme, že Pán Bůh nám pomůže a 

že budeme schopni tuto myšlenku konkretizovat ještě ve 

Svatém roce milosrdenství. Nyní prozradím jen to, že 

hlavním motivem pódia by měla být brána a dveře 

milosrdenství. 

Zatím vás všechny prosíme o modlitbu na tento úmysl, zvlášť 

na přímluvu Panny Marie, protože ona je také svatou 

bránou, skrze kterou k nám neustále proudí Boží 

milosrdenství. 

Zveme vás všechny do Slavkovic. V sobotu 11. června 2016 se 

od 14.00 hod. bude nad kostelem ve Slavkovicích konat 

slavnostní mše svatá za účasti otců biskupů spojená se 

zasvěcením Božímu milosrdenství. Kdo z vás by chtěl, 

můžete přijet do Slavkovic samozřejmě také během roku. 

Každou sobotu a neděli jsme k dispozici v kostele od 14.00 do 

17.00 hod. Každou první a třetí sobotu od 10.00 do 17.00 hod. 

V deníčku sv. Faustyny Pán Ježíš vzkazuje: „Ať se žádná 

duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak 

šarlat“ (Deníček 699). Neexistuje totiž hřích, který by Bůh 

nebyl schopen odpustit, existuje jenom hřích, který člověk 

Bohu neodevzdá. K tomu, aby člověk nejen chtěl, ale také byl 

schopen odevzdat Bohu svůj hřích, vede právě důvěra Bohu, 

která nás učí, že v každé chvíli našeho života by v centru 

mělo být Boží milosrdenství zosobněné v Ježíši Kristu. 

Další informace lze najít na stránkách: 

www.slavkovice.cz 

 

 

 

 



ČASY BOHOSLUŽEB ON-LINE 
 

V den připomínky Panny Marie Pomocnice křesťanů byla 

spuštěna nová verze online aplikace určené pro vyhledávání 

katolických bohoslužeb na území ČR. Oproti předchozí verzi 

má propracovanější vyhledávání, lépe se zohledňují místní 

názvy či zobrazují kontakty.  

Online aplikace b.cirkev.cz nebo bohosluzby.cirkev.cz je i v 

novější verzi dostupná pro desktopové i pro mobilní zařízení, 

výstupy jsou v mapách, aplikace již může využívat GPS 

lokalizaci. Aplikace obsahuje časy pravidelných bohoslužeb a 

můžete ji využít například při prázdninových cestách či 

plánování dovolených. 

 

František Jemelka 

 

 

DIECÉZE MÁ SVŮJ PROFIL NA SÍTI 

FACEBOOK 

Diecéze si k 20. narozeninám nadělila oficiální facebookový 

profil. Od 2. 6. se na stránce https://facebook.com/doo.cz 

objevují upoutávky na články z diecézního webu, fotogalerie 

a postřehy z oslav 20. výročí diecéze. Prvním příspěvkem na 

diecézním „Fejsu“ byl pozdrav biskupa Františka Václava 

Lobkowicze. 

„Jsem rád, že u příležitosti 20. výročí diecéze můžeme 

nabídnout i tento prostor, který ať je symbolem našich 

otevřených srdcí. Přeji všem krásné a milé sdílení,“ Váš 

biskup František. 

Sociální sítě jsou prostorem, který ke své komunikaci 

používají stamiliony lidí. Uživatelů nejznámějšího Facebooku 

je nyní 1,65 miliard. Přičemž si jej denně otevře více než 

miliarda lidí. 

Propojení milionů počítačů prostřednictvím vazeb na tzv. 



„přátelé“ přináší také svá úskalí. Jak varuje na svých 

internetových stránkách Policie ČR, měli bychom mít při 

užívání sociální sítě na paměti, že cokoliv o sobě zveřejníme, 

přestává být naším tajemstvím a riskujeme tak ztrátu svého 

soukromí. 

 

SLUŽBY V KOSTELE SVATÉ KATEŘINY 

Vážení farníci, v pátek 1. července uplynuly přesně 4 roky od 

dokončení oprav kostela sv. Kateřiny a zahájení jeho 

pravidelného otevírání. Jenom za loňský školní rok 

2014/2015 jej navštívilo přes 320 návštěvníků (+ koncerty a 

svatby).  V tomto školním roce to do května bylo opět přes 

250 lidí. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se za 

uplynulé 4 roky na otevírání kostela podíleli. Celkem je to 

přes 150 víkendových služeb. Největší dík patří hlavně 

Jaroslavu Dostálovi ml. a st., Michalovi Dostálovi, paní Anně 

Gerykové a Marii Ulrichové, kteří mají na svém kontě více 

než 10 víkendových služeb. Velké díky patří také i všem 

ostatním, kteří si vzali na starost byť jen jeden jediný 

víkend. 

Také bych chtěl poděkovat všem mladým, kteří se 3 roky po 

sobě postarali o prázdninový provoz kostela, kdy je kostel 

otevřen pro turisty i ve všední dny. Jen za loňské prázdniny 

navštívilo kostel přes 250 lidí. V roce 2013 to bylo dokonce 

přes 310 lidí. I letos bude kostel přes prázdniny otevřen a 

stále jsou ještě 2 týdny neobsazeny. 

Závěrem bych Vás všechny chtěl vyzvat, abychom 

s víkendovým otevíráním vydrželi alespoň ještě jeden rok, 

kdy končí udržitelnost projektu na rekonstrukci kostela sv. 

Kateřiny a jsme povinni kostel pravidelně otevírat. Ještě 

jednou děkuji za Vaši ochotu. 
Dominik David 

 



TÁBOR SINAI 

,,A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinai a oblak ji přikrýval po šest dní. 

Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku.‘‘ (Ex 24, 16) 

PROČ SINAI?   

Možná cítíš, že v životě potřebuješ udělat nový krok, že tvoje 

víra potřebuje umělé dýchání a masáž srdce, že by věci 

mohly jít lepším směrem… pokud ano, tak Sinai pro Tebe 

může být odpovědí. Kromě kvalitních přednášek, modlitby, 

workshopů, se můžeš ve skupinách a diskusích seznámit 

s mnoha vrstevníky a na společné zablbnutí bude taky dost 

prostoru. Je ti 15-20 let a chceš vystoupit na vrchol?  

Tak vzhůru: 

Tábor se pořádá 14. 8. – 20. 8. 2016 v přilehlém areálu 

poutního kostela Panny Marie Pomocné (Mariahilf) u 

Zlatých Hor; GPS souřadnice: 50.2260750N, 17.3954700E  

Cena tábora je 1 200,- Kč 

příjezd na místo v neděli 14. 8. od 17:00,  

odjezd v sobotu 20. 8. kolem 11:00 (svačinu na cestu domů 

dostaneš :-)  

Přihlášku je nutné poslat nejpozději do 30. června 2016. 

Nalezneš ji na stránce: http://www.vystupnavrchol.cz/ 

Budeš potřebovat Bibli, něco na psaní, spacák, karimatku, 

něco proti dešti, věci na týden, kartičku pojišťovny, malý 

finanční obnos (v areálu bude možnost něco malého si 

koupit)… zbytek se dozvíš po přihlášení.  

 

 

 

 



ZÁJEZD NA SVATÝ HOSTÝN 

Matice Svatohostýnská v Příboře pořádá dne 15. srpna na 

svátek Nanebevzetí Panny Marie pouť na svatý Hostýn. 

Autobus vyjede až na Svatý Hostýn a odjezd bude v 7:00 hod. 

od Kulturního domu v Příboře. Cena je 140,- Kč. 

Přihlásit se můžete u pana Jana Monsporta na telefonním 

čísle 731 122 992. 

Monsport Jan  

 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

Turista na Moravě potká babičku a ptá se: „Teta, kde se tady 

pálí slivovice?“  Babička ukáže hůlkou před sebe: „Vidíš ten 

kostel, mladej? Tak kromě toho všude!“ ☺ 

Pepíček se modlí po písemce ze zeměpisu: „Pane Bože, moc tě 

prosím... Ať je Brusel hlavním městem Bulharska!“ ☺ 

 
Paní Kropáčková přijde na faru celá modrá, zelená, fialová, 

domlácená: „Pane faráři, takhle mě každou chvíli zmlátí můj 

muž, sotva se vrátí z práce. Co mám dělat?“  

„Udělejte si heřmánkový čaj a když muž přijde, tak 

kloktejte.“ „A to pomůže?“  

„Mohlo by!“  

Za měsíc přijde paní Kropáčková znova: „Pane faráři, 

funguje to! Za celý měsíc mě manžel ani jednou nezmlátil!“ 

Pan farář pokývá hlavou: „Vidíte, já si to myslel. Stačilo 

mlčet... ☺ 

 

Hezké prázdniny a dovolenou přeje 

redakce farního zpravodaje 
 

 



APOŠTOLÁT MODLITBY - ČERVENEC 

 
Úmysl všeobecný: 

Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji 

přežití a ohroženým v jejich sebeuvědomění. 

Úmysl misijní: 

Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou 

energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části 

světa. 

Úmysl našich biskupů: 

Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim 

poznat a přijmout povolání, které jim vložil do srdce. 

 

 

APOŠTOLÁT MODLITBY - SRPEN 

 
Úmysl všeobecný: 

Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi 

národy a významně přispěl k míru ve světě.  

Úmysl misijní: 

Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali 

svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu. 

Úmysl našich biskupů: 

Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás 

jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou 

největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka. 

 

 

 

 

 



PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB VE 

ŠTRAMBERKU A ZÁVIŠICÍCH 

 
    Štramberk Závišice 

Po  Mše svatá není 

Út  Mše svatá    6:45  18:00 

St  Mše svatá  18:30 

Čt  Mše svatá  6:45  18:00 

Pá  Mše svatá s adorací  18:30 

So  Mše svatá s nedělní platností 18:30  

Ne  Mše svatá  8:30  10:00 

 

Časy bohoslužeb se mohou měnit, aktuální týdenní přehled 

je vždy uveden ve vývěsce v kostele, nebo je najdete na webu 

stramberk.farnost.cz. 

V roce 2016 během platnosti letního času budou v kostele 

svaté Kateřiny probíhat pravidelné mše svaté každou sudou 

sobotu v 18:30. Mše svaté budou s nedělní platností.  

Od neděle 19.června 2016 asi až do poloviny září 2016 budou 

pravidelné nedělní mše svaté v 8:00 hod. v kostele svaté 

Kateřiny. Kostel bude prozatímně využívat farnost Rybí. 

 

KRABICE OD BOT 

Malé děvčátko připravovalo dárek pro svého tátu. Balilo 

krabici od bot do velmi drahého zlatého papíru. Papírem 

nešetřilo a přidalo k balení mnoho různých ozdob a 

barevných stuh. Přišel k ní otec a zeptal se: „Co to děláš? “, a 

vyčítavě vysvětloval, kolik papíru vyjde na zmar a kolik to 

stojí peněz. Malé děvčátko si přitisklo krabici ke svému srdci 

a se slzami v očích se stáhlo do kouta.  

Na druhý den přicupitalo k tátovi, jako malé ptáčátko a 

dávalo mu zabaleny dárek. „To je pro tebe tati“, tiše 



zašeptalo. Překvapený otec pomalu rozbaloval dárek, 

zabalen v zlatém papíru, převázán dlouhou zlatou stuhou. 

Pomalu otevřel krabici a na jeho překvapení byla prázdná. 

„To jsi promarnila všechen papír a stuhy, abys zabalila 

prázdnou krabici od bot?! „ 

Oči malého děvčátka zalily slzy a přes ně řekla tátovi: „Ale, 

tati, krabice není prázdná. Vložila jsem do ní milión polibků 

pro tebe! “ 

Od té doby má tatínek na pracovním stole ve své kanceláři 

krabici od bot. Všichni se diví proč, když je prázdná? Pokaždé 

odpoví: „Krabice od bot není prázdná. Je plná lásky 

mého děvčátka! “  

 

ODPUŠTĚNÍ 

Paní učitelka přišla do třídy a ptala se žáků: „ Chcete se 

zúčastnit zajímavého pokusu? Týká se života. “ Žáky to 

zaujalo a souhlasili. Každý žák měl přinést pět kilo brambor 

a pytlík. Žáci sice nechápali proč, ale donesli vše, jak paní 

učitelka řekla.  „Teď na každý brambor napište jméno 

člověka, kterého nemáte rádi, nebo se na něho zlobíte, či ho 

z nějakého důvodu nenávidíte. Pak hoďte brambory do 

pytlíku. “ Někteří žáci měli v pytlíku jen pár brambor, 

někteří jej měli plný. Pak jim paní učitelka řekla: „Od teď 

budete pytlík s bramborami nosit všude s sebou, do školy, na 

návštěvu, …zkrátka, budete jej mít stále u sebe. “  

Uplynul týden. Jakmile přišla paní učitelka do třídy, začali 

žáci reptat a naříkat: „ Už jsme unaveni, stále sebou to 

břemeno tahat, navíc brambory začínají hnít a zapáchat. “ 

Paní učitelka se usmála: „ Vidíte sami jaké to je, když 

neodpustíte lidem, které pro něco nemáte rádi. Trestáte 

potom nejen je, ale i sebe. Nesete potom těžké břemeno. 

Odpustit, to znamená udělat dobrý skutek i sám pro sebe. “ 


