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 K ZAMYŠLENÍ: NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 
Odvolávat se při úvaze nad nanebevzetím Jeţíšovy Matky 
na argumenty Písma svatého nám nevyjde. V Bibli totiţ o poslední 
etapě pozemského ţivota Panny Marie není ani jediná zmínka. 
I kdyţ bychom si o okamţiku Mariina skonu jistě rádi v Písmu 
přečetli cokoliv, podobně jako se v něm mŧţeme seznámit 
s dramaty jiných Boţích muţŧ a ţen. Jak Bible šetří s informacemi 
ze ţivota Bohorodičky, o její smrti nemluví vŧbec. Vţdyť  Bible je 
především poselstvím o Spasitelově díle. Mluví o jeho ţivotě, smrti 
i zmrtvýchvstání. Povaze Panny Marie odpovídá i biblická 
málomluvnost, tichost a mlčení.  
Skutečnost Mariina nanebevzetí vychází z druhého pramene 
Církve, totiţ z Tradice, a je vlastnictvím všech katolických křesťanŧ, 
protoţe je závazně definována jako článek víry. Argument Tradice 
i dogmatické přesvědčení vychází z jednoduchého konstatování 
věřícího člověka: co není moţné a pochopitelné člověku, je moţné 
Bohu. 
Mariino nanebevzetí je spjato nejen s její smrtí, resp. zesnutím, 
kdyţ chápeme, ţe v okamţiku smrti je osud člověka uţ jen v rukou 
Boţích, ale s celým prŧběhem Mariina ţivota. Ona celou svou 
bytostí, tělem i duší, směřovala k Bohu, na Boha spoléhala, Bohu 
se oddala, Boha milovala nade všechno: celým svým srdcem, celou 
svou myslí, celou svou silou Bohu slouţila. 
Kdyţ nám na věčnost odcházejí naši blízcí a drazí, oprávněně 
říkáme, ţe si je uţ dobrý Bŧh vzal k sobě. U Panny Marie to nejsou 
jen zboţná slova. Je to pravda. Ano, ve chvíli Mariina zesnutí si 
Bŧh k sobě do nebe tuto krásnou, na Něho zcela odkázanou bytost 
bere tak, jak ji jako člověka stvořil: tedy s duší i tělem. Celého 
člověka. Bŧh to mŧţe udělat. U Boha je moţné všechno. 
 
 
 
 
 Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 
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 SVĚTEC MĚSÍCE 
 
Dnes se seznámíme s významným knězem, řeholníkem a 
mučedníkem  - Maxmiliánem Kolbem. 
 

„Pater Maxmilián Kolbe zemřel v době nenávisti a brutální 
bezohlednosti. Člověk byl sníţen na robota, byl méně neţ 
otrok.“ Tato slova pocházejí od Karla Wojtyly. Jako polský 
kardinál je vyslovil roku 1971 při blahořečení svého polského 
krajana Kolbeho, který obětoval svŧj ţivot v koncentračním 
táboře Osvětim za otce rodiny. Po jedenácti letech, 
10. října 1982, prohlásil týţ Karel Wojtyla, tentokrát uţ jako 
papeţ Jan Pavel II., statečného polského kněze v Římě 
za svatého. 
Maxmilián Kolbe se narodil 7. ledna 1894 ve Zdunska Wola 
v Polsku jako syn chudého dělníka. Uţ v 17 letech vstoupil 
do minoritského řádu. Protoţe byl Maxmilián velmi nadán, 
směl studovat na Gregoriáně v Římě, kde po čtyřech letech 
dosáhl doktorátu. Za další tři roky přijal kněţské svěcení. 
Během svého pobytu v Římě, zaloţil Kolbe společenství 
„Militia Immaculatae.“ 
Jako mladý kněz se Maxmilián Kolbe vrátil v roce 1922 zpět 
do své polské vlasti. Zde pokračoval v cestě započaté v Římě 
a zaloţil četné křesťanské časopisy a měsíčníky. Jeho touha 
po misijní činnosti ho vedla v roce 1930 do Japonska, kde 
pobyl šest let. Zde se věnoval budování katolického tiskového 
apoštolátu. V roce 1936 se vrátil zpět do Polska. 
Kdyţ Němci v roce 1939 obsadili Polsko, stal se nepohodlný 
kněz brzy nápadným; nejen proto, ţe rozhodně vystupoval 
proti nacionálnímu socialismu. Jako zástupce tisku počítal 
kaţdý den se zatčením, coţ však jeho odvahu nezlomilo. 
17. září 1940 byl Maxmilián Kolbe nacionálními socialisty 
zatčen a dopraven do tábora v Oranienburgu. Tentokrát bylo 

štěstí na jeho straně, brzy ho zase 
propustili. Ale uţ za pět měsícŧ 
zavlekli františkánského kněze opět 
do koncentračního tábora v Osvětimi, 
který uţ nikdy neopustil. 
Strašný konec Maxmiliána Kolbeho 
začal ráno jednoho horkého 
červencového dne v roce 1941. 
Vŧdce tábora Fritsch vybral deset 
zajatcŧ, kteří měli být uvrţeni 
do hladomorny, do sklepení bez 
světla a vzduchu. Jeden z nešťastníkŧ, polský otec rodiny 
František Gajowniczek, náhle zoufale vykřikl a v slzách mluvil 
o svých dvou dětech. Tu vystoupil Maxmilián Kolbe klidně a 
odhodlaně z řady ušetřených a nabídl svŧj ţivot za ţivot 
Gajowniczkŧv. Fritsch přijal výměnu, Kolbeho hrozný osud byl 
zpečetěn. 
Spoluvězňové líčili, jak bylo z hladomorny slyšet po celé dny 
modlitby a zpěv, aţ nakonec se neozval ţádný hlas. 14. srpna 
dal osvětimský táborový kat knězi, na kost vyhublému, který 
uţ nejevil známky ţivota, smrtelnou fenolovou injekci. Během 
muk v hladomorně trvajících dva týdny nevyšla ze rtŧ Kolbého 
ţádná stíţnost.  
Při slavnosti svatořečení Maxmiliána Kolbeho v roce 1982 byl 
šedivý František Gajowniczek se svou rodinou mezi 
mnoţstvím lidí na náměstí sv. Petra. Slzy mu tekly 
po vrásčitém obličeji. Byl to jeden z nejpohnutějších 
okamţikŧ – pro něho a pro kaţdého věřícího křesťana. 
 
 
 
 



 STALO SE V MĚSÍCI ČERVENCI 
 
 PRAŠIVÁ 
Jak se jiţ stalo velmi 
dobrým zvykem, tak i 
letošní prázdniny byly 
zahájeny v pátek 
1. 7. 2011 pod Prašivou 
při diecézním setkání dětí 
s otcem biskupem. Ani 
vytrvalý déšť neodradil 
od cesty na pouť téměř pět 
set účastníkŧ. 
Tématem letošní poutě dětí bylo „Babičko, dědečku, 
vyprávěj“. Děti u vchodu do areálu odevzdaly bílá klubka 
příze, která poslouţí k výrobě bavlněných obvazŧ 
pro ošetřování malomocných. 
Krátce po desáté hodině dorazil i otec biskup František 
Václav Lobkowicz, který děti a ostatní za jejich odvahu vydat 
se na setkání i v takovém počasí pochválil. Setkání, které 
bývá tradičně celodenní a po mši svaté pokračuje výstupem 
na horu Prašivá a odpoledním tematickým programem, bylo 
pro nepřízeň počasí bohuţel zkráceno. Jediným bodem poutě 
byla mše svatá. Déšť nikoho neodradil a všichni vytrvali aţ 
do skončení bohosluţby a svátostného poţehnání.  
Jak bylo napsáno výše - škoda, ţe se počasí neumoudřilo a 
nebylo moţné uskutečnit výstup na Prašivou. Za celou dobu 
konání těchto setkání nepamatujeme, ţe by někdy bylo 
takové špatné počasí. I přesto ale patří velké poděkování 
organizátorŧm akce za zajištění a statečným účastníkŧm 
za odvahu. Nezbývá, neţ se těšit, dáli Pán Bŧh, na setkání 
v příštím roce. A teď hurá na prázdniny!  

 AKCE V MĚSÍCI SRPNU 

 
 DĚKUJ, VÍTEJ, VZPOMÍNEJ 
Rozloučit se s prázdninami, poděkovat za ně a vyprošovat 
poţehnání pro nadcházející školní rok mŧţete poslední 
srpnovou sobotu 27. 8. 2011 na Diecézním středisku mládeţe 
ve Staré Vsi od 14.30 hod. 
Připraven je bohatý program a něco k zakousnutí! 

 
 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
Dne 28. 8. 2011 bude slavnostně otevřen opravený areál 
baziliky ve Frýdku. Srdečně zveme v 10.00 hodin na mši 
svatou, kterou bude slouţit 
Mons. František Václav Lobkowicz, biskup 
ostravsko - opavský, který po mši svaté poţehná kříţovou 
cestu a areál baziliky. 
 

 POUŤ V KOPŘIVNICI 
V neděli 28. 8. 2011 se v Kopřivnici uskuteční jiţ tradiční 
pouť. Začátek mší bude v 6:45 a v 10:00. Obě budou 
celebrovány otcem Jiřím Ramíkem. 
 

 DUCHOVNÍ CVIČENÍ 
Akce se bude konat ve dnech 28. 8. – 3. 9. 2011  
na Maria - Hilf ve Zlatých Horách a je určena pro dívky od 18 
do 30 let. Duchovní cvičení povede P. Bernard Slaboch 
a sestry boromejky. 
 
 
 
 



 SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŢE 
 
Ve dnech 16. – 21. 8. 2011 proběhnou v Madridu světové dny 
mládeţe. Připojte se k modlitbě, kterou se modlí česká církev 
za Světové dny mládeţe v Madridu. 
 
Příteli a Pane náš, Ježíši Kriste, jak jsi veliký! 
Svými slovy a činy jsi nám zjevil, 
kdo je Bŧh, tvŧj Otec a Otec nás všech, 
a kdo jsi ty: náš Spasitel. 
Voláš nás, abychom byli s tebou. 
Chceme tě následovat kamkoliv pŧjdeš. 
Vzdáváme ti díky za tvé vtělení; jsi Věčný Syn Boha, 
ale poníţil ses a stal ses člověkem. 
Vzdáváme ti díky za tvou smrt a zmrtvýchvstání; 
byl jsi poslušný vŧli svého Otce aţ do konce, 
a proto jsi Pán všech a všeho. 
Vzdáváme ti díky, protoţe v Eucharistii jsi zŧstal s námi; 
tvá Přítomnost, tvá Oběť, tvá Hostina 
nás vţdy zvou, abychom byli spojeni s tebou. 
Voláš nás, abychom s tebou spolupracovali. 
Chceme jít tam, kam nás pošleš zvěstovat tvoje Jméno, 
uzdravovat ve tvém Jménu, doprovázet naše bratry k tobě. 
Dej nám svého Svatého Ducha, aby nás osvítil a posílil. 
Panna Maria, Matka, kterou jsi nám dal na kříţi, 
nás stále povzbuzuje, abychom dělali, cokoliv nám řekneš. 
Ty jsi ţivot. 
Ať naše mysl, naše láska a naše skutky jsou v tobě 
zakořeněny! Ty jsi naše skála. 
Ať víra v tebe je pevným základem celého našeho ţivota! 
Prosíme tě za papeţe Benedikta XVI., za biskupy 

a za všechny, kteří připravují Světové dny mládeţe 
v Madridu. 
Prosíme tě za naše rodiny a přátele, 
a zvláště za mladé lidi, 
aby tě poznali při tomto setkání 
díky radostnému a pevnému svědectví víry. 
 

 NABÍDKA 
Mládeţ Novojičínského děkanátu Vám nabízí modlitbu se 
Svatým otcem na Váš konkrétní úmysl – poděkování, 
prosbu, … 
Svŧj úmysl mŧţete jiţ nyní napsat do SMSky na číslo 
777 931 918 nebo poslat email na adresu: 
madridnj@vodafonemail.cz. Telefonní číslo i email bude 
fungovat po celou dobu setkání a vše bude anonymní. 

Za Vaše úmysly se budeme modlit po celou dobu 
Světového setkání mládeže se Svatým otcem. 
 

 BIBLICKÝ SLOVNÍK 
 KŘTITELNICE 
Křtitelnice je liturgická nádoba, pouţívaná v katolických 
kostelích, na svěcenou vodu. Vyuţívá se při křtu, kdy se 
věřící stává křesťanem. Pŧvodní baptisteria (z řec. baptisma 
– křest) připomínala bazének, do kterého křtěnec vstupoval, a 
kněz nebo biskup ho křtil buď ponořením, nebo litím vody 
na hlavu. Později se začaly pouţívat kamenné nebo kovové 
křtitelnice kalichového tvaru. V současné době je v západní 
římskokatolické církvi praxe taková, ţe se křestní voda lije 
pouze na hlavu. Pravoslavné a některé protestantské církve 
naopak dodnes praktikují křest ponořením, kdy se 
do křtitelnice ponoří křtěnec celý. 
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 POUČNÝ PŘÍBĚH 
 
 CHLAPEC S HŘEBÍKY 
Byl jednou jeden kluk se špatným charakterem. Jeho otec mu 
předal pytel plný hřebíku a řekl mu, ţe pokaţdé, kdyţ s něčím 
ztratí trpělivost, musí zatlouct jeden hřebík do zahradního 
plotu. První den zatloukl kluk 37 hřebíkŧ. V následujících 
týdnech se naučil ovládat. Počet zatloukaných hřebíkŧ do 
plotu byl stále menší. Naučil se, ţe zatlouct hřebík je 
namáhavější neţ se ovládnout. Konečně přišel den, kdy kluk 
uţ nemusel zatlouci ţádný hřebík. Takţe šel za otcem a řekl 
mu to. Otec mu tedy řekl, ţe nyní má kaţdý den vytáhnout 
jeden zatlučený hřebík, kdyţ se ovládne. Konečně mohl kluk 
otci říct, ţe všechny hřebíky jsou vytaţeny. Otec mu přinesl 
zahradní plot a řekl mu: "Mŧj synu, dobře sis počínal, ale i 
přesto je plot plný děr. Uţ nikdy nebude jako dřív. Kdyţ se s 
někým hádáš a řekneš mu něco zlého, tak v něm taky 
zanecháš ránu. Nepomŧţe, kdyţ se mockrát omluvíš, rána 
přesto zŧstane a je stejně bolestivá jako tělesná. Přátelé jsou 
vzácnými drahokamy, přivádějí tě k smíchu a dávají ti 
odvahu. Jsou připraveni ti naslouchat, kdyţ je potřebuješ, 
podporují tě a otvírají ti srdce. Tak na to pamatuj po celý svŧj 
ţivot." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE 

 
Kněz se ptá na hodině náboţenství dětí: „Kdo chce jít 
do nebe?“ 
Hlásí se všichni kromě Pepíčka. 
„Proč ty do nebe nechceš?“ 
„Protoţe maminka říkala, ţe mám jít ze školy rovnou domŧ.“ 
 
„Dobrý den, pane doktore, já budu asi potřebovat brýle.“ 
„To asi budete, pane, tady jste totiţ v bufetu!“ 
 
V hale jednoho amerického hotelu se objevil plakát: 
OPATRNĚ SE ZÁPALKAMI 
Vzpomeňte na poţár v Chicagu! 
Za tři dny tam někdo tuţkou připsal: 
NEPLIVEJTE NA PODLAHU 
Vzpomeňte na rozvodněnou Mississippi. 
 
V zoologické zahradě zemře nejstarší atrakce, obrovská 
gorila King Kong. Ředitel zoo se zeptá jednoho studenta, zda 
by nechtěl za dobré peníze King Konga nahradit. 
Student: „A co mám udělat?“ 
„Oblečete si tuhle kŧţi a budete skákat z jednoho stromu 
na druhý a řvát. Nikdo nic nepozná.“ 
Student souhlasí. Druhý den dělá pro návštěvníky zajímavou 
show. Pak to ale začne se skákáním přehánět, aţ přeskočí 
do lví klece. 
„Pomoc! Pomoc, ti lvi mě seţerou!“ křičí. 
Náhle se na něj obrátí jeden ze lvŧ a zašeptá: „Buď zticha, 
nebo všichni přijdeme o práci.“ 

 
 



 PŦLROČNÍ SOUTĚŢ PRO VŠECHNY FARNÍKY 
 (děti i dospělé) 
 
3. KOLO 
 
Určete, kdy se slaví tyto památky. Správné odpovědi zasílejte 
na email jankamonsportova@seznam.cz nebo předejte 
osobně Janě Monsportové do konce měsíce srpna. 
 

1. Památka Panny Marie Bolestné 
2. Památka Panny Marie Karmelské 
3. Památka Panny Marie Rŧţencové 
4. Památka Panny Marie Lurdské 
5. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanŧ 

 
 
 
 
 
Správné řešení: 
 ČERVEN  ČERVENEC 

1. Sv. Jan Evangelista  1.  Sv. Hedvika 
2. Sv. Ignác z Loyoly  2.  Terezie Benedikta od Kříţe 
3. Sv. Benedikt  3.  Sv. Tomáš 
4. Sv. Zdislava  4.  Sv. Cecílie 
5. Sv. Mikuláš  5.  Markéta Maria Alacoque 

 
 
 
 
 
 

 SVÁTKY V MĚSÍCI SRPNU 

1. Po sv. Alfons z Liguori  
2. Út sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard  
3. St sv. Lydie  
4. Čt sv. Jan Maria Vianney  
5. Pá Posvěcení řím. Baziliky Panny Marie  
6. So Proměnění Páně  
7. Ne sv. Kajetán–19. v mezidobí 8:45 
8. Po sv. Dominik  
9. Út sv. Terezie Benedikta od Kříţe  
10. St sv. Vavřinec  
11. Čt sv. Klára  
12. Pá  sv. Jana Františka de Chantal  
13. So sv. Poncián a Hippolyt  
14. Ne sv. Maxmilián Kolbe–20. v mezidobí8:45 
15. Po Nanebevzetí Panny Marie  
16. Út sv. Štěpán Uherský  
17. St sv. Myron  
18. Čt sv. Helena  
19. Pá sv. Jan Eudes  
20. So sv. Bernard  
21. Ne sv. Pius X.-21. v mezidobí 8:45 
22. Po Panna Maria Královna  
23. Út sv. Rŧţena z Limy  
24. St sv. Bartoloměj  
25. Čt sv. Benedikt a druhové  
26. Pá ct. Martin Středa  
27. So sv. Monika  
28. Ne sv. Augistin-22. v mezidobí 8:45 
29. Po Umučení svatého Jana Křtitele  
30. Út sv. Fiakr  
31. St sv. Rajmund Nonnatus  
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