JAN KŘTITEL
Zpravodaj farnosti Bílovice, kterou tvoří vesnice
Bílovice, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice a Topolná
II. ročník, číslo 2 / 2017

SLŮVKO DUCHOVNÍHO OTCE
UČEDNÍK A MISIONÁŘ
Když byl asi rok 2008, byl jsem jako bohoslovec na faře u kamaráda kněze
na prázdninách – pustil jsem si ráno televizi a byla tam nějaká diskuze mezi mladou katolickou žurnalistkou (nebylo jí ještě ani 30 let) a šéfredaktorem nějakého
internetového portálu, který sdílel protikatolické názory, sám šéfredaktor se rovněž hlásil jako zástupce protikatolického stylu života. Poslouchal jsem tu mladou
holku a s každou větou jsem byl více překvapený a naplňovaný úžasem – jak argumentuje, jakou má odvahu, a přitom je tak mladá – taky jsem chtěl umět mluvit
tak, jako když ona se zastávala svých názorů.
O několik měsíců později jsme ji pozvali na naši teologickou fakultu, kde znovu
odvážně mluvila o hodnotách, podle kterých žije. Tehdy jsem neměl odvahu se
jí zeptat, odkud to má, ale odpověď na tuto otázku ke mně přišla o něco později
– přečetl jsem si rozhovor s ní v tisku, kde říkala, že když studovala angličtinu
na jedné univerzitě, často od svých profesorů dostávali k práci texty, které byly
proti jejímu svědomí. Když došlo k diskuzi ve skupině, všichni ostatní byli
na opačné straně a ona seděla tiše jako myška. Bála se otevřít pusu. A tehdy se rozhodla, že bude chodit na adorace Nejsvětější Svátosti a tam žádat Pána Ježíše o odvahu. To, co jsem viděl v televizi a pak na naší fakultě, to už byl výsledek toho, co
s ní pán Ježíš udělal během adorace. Jsem si jistý, že během těch hodin modlitby
jí dal nejenom odvahu, ale také lásku, která člověka mění a dává sílu nejenom
na takové situace.
Píšu to, protože my jako křesťané nemůžeme být učedníky Ježíše, jestliže zároveň
nejsme jeho misionáři. To je věta, kterou často říká papež František – učedník
a misionář, to jsou dvě strany jedné mince, dva proﬁly tváře křesťana. Jedno nemůže existovat bez druhého. A předání svědectví víry, to je také jediný způsob,
jak víru uchovat.
Během roku je v naší farnosti spousta příležitostí zastavit se na půl hoďky a adorovat Pána Ježíše, ať už v monstranci nebo ve svatostánku. Potřebujeme se otevřít
na Jeho lásku, dovolit mu, aby proměnil naše srdce, dodal nám odvahy, abychom
byli jak učedníci, tak misionáři. Pokud někdo z nás cítí, že nemá odvahu bavit se

s někým o svojí víře a zastat se svého názoru, je sice učedníkem, ale misionářství
se mu ještě moc nedaří – v tom případě je adorace místem přímo pro něj! Stav se
za Ježíšem, říkej mu o tom, nebo se prostě posaď, dívej se na něj a buď si jistý, že
se i On dívá na tebe – přijímej ten pohled, který mění srdce. To je moc důležité,
posadit se pod vliv Ježíše, který září z Nejsvětější Svátosti, je to pro nás tak důležité jako být pod vlivem slunečního světla. Kolik dnů bychom vydrželi ve tmě,
aniž by se něco pokazilo v naší psychice?
Pokud chceme být dobrými misionáři, prvním krokem je stav milosti posvěcující,
srdce volné od hříchu těžkého, učedník po svátosti smíření, otevřený na příchod
Pána ve Svatém Přijímání. Druhý krok – učedník, který se pod vlivem adorace
Nejsvětější Svátosti podvoluje měnit se v misionáře. Zkusme to během tohoto
roku, najít si na to půl hodiny za měsíc, to není mnoho… Ještě je třetí krok –
před několika týdny jsem našel dopis starý tři roky od známé sestry Misionářky
Lásky (to jsou sestry od Matky Terezy z Kalkaty, svou práci mezi chudými začínají hodinou adorace někdy mezi 5:30 a 6:30 ráno, pak mší svatou, to jim dává
sílu na všechno, co dělají). Sestra Scholastika, která adoruje každý den, napsala,
že „kromě toho adoruji Pána Ježíše ve svém srdci sedmkrát během dne, také to
tak dělej!“) Řeknu upřímně, že jsem na to zapomněl, ale považuji tu připomínku
za důležitou – Pán bydlí taky v našem srdci, čím častěji si to uvědomujeme, tím
víc se stáváme jeho učedníky a misionáři tam, kde nás posílá každý den…
P. Artur

STŘÍPKY Z NAŠÍ FARNOSTI
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA A KONCERT V NEDACHLEBICÍCH
V sobotu 7. ledna se v Nedachlebicích uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky. O půl deváté se všichni koledníci s vedoucími
sešli, aby v chrámu Páně sv. Cyrila a Metoděje, přijali Boží požehnání od pana
faráře P. Pavla Macury, které pak s koledováním roznášeli dále do našich domovů. O koledování byl mezi dětmi velký zájem, a proto každou ze skupinek tvořilo více králů namísto oněch tradičních tří. Děti byly s korunami a hábity pěkně
a pečlivě nastrojené, za což patří velké díky jejich rodinám a zejména maminkám.
Ráno panoval silný mráz a přemýšleli jsme při sledování předpovědi počasí, jestli
koledování neodložíme až po poledni, nakonec ale požehnání a společenství rozehřálo všechny přítomné, takže s elánem vyrazili do ulic. Zde je třeba vzpomenout
s vděčností všechny, kteří koledníkům nabídli teplý čaj (těm zletilým také něco
ostřejšího), sladkosti a ohřátí ve svých domovech.
V neděli 8. ledna se pak v nedachlebském kostele konal koncert Pěveckého sboru
Stojanova gymnázia Velehrad pod vedením pana Mgr. Filipa Macka s programem
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duchovních písní vážné a lidové hudby, který byl dalším krásným obohacením
vánočního času pro všechny přítomné. Koncert byl současně poděkováním všem
štědrým dárcům Tříkrálové sbírky, ke kterému se připojujeme v tomto příspěvku.
V uplynulé vánoční době jsme prožili mnoho silných duchovních, společenských
a kulturních prožitků. Přes všechnu uspěchanost a starosti dnešní doby, bychom
měli být vděčni Boží milosti za všechny dary, jimiž nás zahrnuje; že v naší vlasti
netrpíme velkými epidemiemi, hladem ani válkou. Měli bychom být hrdi na to, že
láska k bližnímu, solidarita s potřebnými, úžas nad stvořením a hledání jeho krásy
v umění patří k silným tradicím naší křesťanské víry a naší civilizace.
Za všechny účastníky letošní Tříkrálové sbírky v Nedachlebicích
Stanislav Dostálek

OKÉNKO DO FARNOSTI
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ FARNOSTI PO VESNICÍCH

Tříkrálová sbírka Nedachlebice

Tříkrálová sbírka Bílovice
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Tříkrálová sbírka Kněžpole
Tříkrálová bírka proběhla
v sobotu 7. ledna 2017
za účasti mnoha skupinek.
V jednotlivých vesnicích
se vybralo:
Bílovice: 61.591,- Kč
Kněžpole: 39.563,- Kč
Mistřice: 33.500,- Kč
Nedachlebice: 33.216,Kč Topolná: 53.598,- Kč
Tříkrálová sbírka Mistřice

Tříkrálová sbírka Topolná
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STATISTIKA
V měsíci lednu jsme se rozloučili s těmito farníky:
Miroslava Dudová
Milada Dohnalová
Bohumila Siváková
Ludmila Čaníková
Ludmila Gajdošíková
Josef Blaha

(* 9. 8. 1962,
(* 1. 12. 1933,
(* 17. 8. 1944,
(* 30. 7. 1942,
(* 30. 5. 1951,
(* 27. 2. 1956

+ 1. 1. 2017, P
+ 3. 1. 2017, P
+ 4. 1. 2017, P
+ 7. 1. 2017, P
+ 16. 1. 2017, P
+ 20. 1. 2017 P

7. 1. 2017)
9. 1. 2017)
11. 1. 2017)
14. 1. 2017)
20. 1. 2017)
27. 1. 2017)

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI BÍLOVICE ROK 2016
Příjmy
Nájemné
Sbírky
Dary osob
Příspěvky obce + MK
Ostatní příjmy
Celkem

153 417 Kč
1 938 342 Kč
30 000 Kč
551 000 Kč
668 148 Kč
3 340 907 Kč

Výdaje
Mzdy
Pojištění zam.
Bohoslužebné
Režie
Opravy památek
Opravy ostatní
Odeslané sbírky
Celkem

107 161 Kč
52 776 Kč
344 675 Kč
503 281 Kč
1 051 175 Kč
186 767 Kč
582 920 Kč
2 828 755 Kč

Zůstatek v pokladně
Stav účtu

3 952 Kč
429 264 Kč

Závazky AO Topolná

400 000 Kč

Rok 2016
Restaurování soch bočního oltáře P. Marie
Restaurování kazatelny

368 000 Kč
395 000 Kč
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Předpokládané výdaje a výdaje v návrhu pro rok 2017
„Úprava liturgického prostoru presbytáře ve ﬁliálním kostele Neposkvrněného
početí Panny Marie“
• Restaurování hlavního oltáře
• Oprava varhan
• Vybudování přípojky kanalizace
• Sakristie – vybavení
• Revize parament a zlacení liturgických nádob

OPRAVA HLAVNÍHO OLTÁŘE VE FARNÍM KOSTELE V BÍLOVICÍCH
V posledních letech jsme byli svědky úprav a oprav interiéru farního kostela Narození svatého Jana Křtitele v Bílovicích. Byly pořízené nové lavice do bočních
kaplí, opravený pomník obětem I. světové války, z fary se vrátil do mistřické kaple rekonstruovaný Raabův obraz Navštívení sv. Panny Marie, nad kryptu pánů Bevier – Freyriedt byla opět
zavěšena opravená rodinná
pamětní deska a v předsíni
kostela se zpovídáme v nových zpovědnicích.
Finančně nejvíce náročnou
akcí byla rekonstrukce oltářů sv. Anděla strážného
a Panny Marie. Od svého postavení v roce 1890
byly tyto oltáře pouze dvakrát natřené barvou (1911
a 1948). Dřevěná konstrukce architektury oltářů, ozdoby a sochy však zůstaly
Hlavní oltář před rokem 1911
ponechány vlhku a červotoči. Stav těchto památkově chráněných objektů se stal havarijní a muselo se přikročit k nápravě. Postupně byl za 1 002 000 korun opravený oltář sv. Anděla strážného
a za 1 174 000 korun oltář Panny Marie. Vše se mohlo realizovat díky dotacím
Zlínského kraje, Ministerstva kultury České republiky, příspěvkům obecních zastupitelstev všech obcí naší farnosti a hlavně Vaším darům.
Před vánocemi se v kostele objevila opravená kazatelna, jež sice již neslouží
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svému účelu, ale od 80. let 20. století je rovněž památkově chráněna
a dotváří prostor kněžiště.
Nyní nás čeká nejtěžší a ﬁnančně
nejnáročnější akce – rekonstrukce hlavního oltáře kostela spolu
se sochami sv. Cyrila a Metoděje,
jejíž součástí bude i oprava dvou
dřevěných andělů na svatostánku.
1 381 150 korun budou stát veškeré práce.
Aby se oprava lépe ﬁnancovala
a mohla být kvalitně provedena,
bude se provádět ve dvou etapách. V předstihu byl již opravený hlavní oltářní obraz sv. Jana
Křtitele. Po předchozí dobré spolupráci máme předjednanou dotaci ze Zlínského kraje a ministerstva kultury. Doufáme, že štědrou
ruku budou mít i zastupitelé okolních obcí. Poslední velký díl pomoci však čeká na nás všechny.
Chtěl bych Vás poprosit, abyste
opět prokázali našemu farnímu kostelu svoji přízeň a pamatovali na něj při pravidelných měsíčních sbírkách.
Za ekonomickou radu Pavel Krystýn

MILÍ FARNÍCI, PŘÁTELÉ A DOBRODINCI,
v minulém a tomto čísle se můžete dočíst, co vše se v naší farnosti chystá za opravy, rekonstrukce, úpravy apod. Všechno bylo důkladně probráno na ekonomické
radě farnosti a také v kostelních radách. Rád bych připojil několik řádků k těm
nejvýznamnějším (ale ne jediným):
Oprava hlavního oltáře – navazuje a završuje celkovou rekonstrukci interiéru
farního kostela. Věřím, že nejen prokazujeme úctu našim předkům, kteří se o farní
kostel ze všech okolních obcí starali, ale také prokazujeme službu současné a budoucí generaci, když se snažíme, aby posvátný prostor zasáhl každého, kdo do něj
vejde tím, že „mluví“ o tom, který je Krása, Dobro a Láska pro každého.
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Úprava liturgického prostoru presbytáře ﬁliálního kostela Neposkvrněného
početí Panny Marie – dochází k realizaci snah několika duchovních správců, aby
presbytář odpovídal esteticky, architektonicky i funkčně pokoncilní liturgii. Bohu
a všem, kteří byli u toho, díky za snahu v 70. letech, která byla ovšem omezena
ﬁnančně i státní mocí. Věřím, že nyní navazujeme na tehdejší snahy, kdy další
proces úprav přispěje k důstojné liturgii a prožitku věřících i návštěvníků kostela.
Výměna kanalizační přípojky – od fary po parkoviště u fary. Díky tomu bude
vybudována příjezdová cesta až po bránu do dvora. Díky darům sponzorů zaplatí
naše farnost pětinu ceny.
Oprava varhan – v době uzavření tohoto čísla není ještě jasné v jakém rozsahu
– budeme vás informovat. Jisté ale je, že nějaký zásah varhany akutně potřebují.
Další větší či menší opravy, revize a projekty – na několika místech bude potřeba
znovu pozlatit liturgické náčiní ke mši sv., udělat revizi liturgických rouch, které jsou někde v žalostném stavu, po několika letech je potřeba také natřít okna
na faře, vymalovat, promyslet nátěr oken v kostele či vyřešit těsnění hlavních
dveří, aby ve farním kostele nebyl tak velký průvan; v přípravě je také projekt
na vnější fasádu kaple Nejsvětější Trojice v Mistřicích či funkční nábytek do sakristie farního kostela a další drobné opravy – však to všichni znáte z domů – jedna věc je něco pořídit a druhá věc starat se o to tak, aby to co nejdéle vydrželo
a sloužilo svému účelu. Ne jinak je tomu i v případě našich kostelů a kaplí. Pracujeme na žádostech o dotace v obcích, na Zlínském kraji, ministerstvu kultury
i u sponzorů z řad podnikatelů.
Jsem si vědom, že toto všechno jsou prostředky, ne cíl našeho farního života.
Z úcty k těm, kteří mnohdy s velkou námahou tyto „prostředky“ pořizovali, máme
společně s ekonomickou radou farnosti snahu pečovat o ně s péčí řádného hospodáře. Děkuji všem, kteří přispějí na jakékoliv dílo. Děkuji všem, kteří se na tento
účel pomodlí. A všem děkuji za pochopení a shovívavost, která u některých úprav
bude potřeba.
Váš P. Pavel
MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO A LATINSKÁ MŠE SVATÁ
Milí (nejen) mariánští ctitelé,
od února dochází ke změně prvoúterních latinských mší sv., které budou přesunuty
i s úmyslem na první sobotu, která je vpravdě mariánským dnem v měsíci. Zvláště
v tomto roce, kdy si připomínáme 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, můžeme vnímat Mariinu pomoc, ochranu a přímluvu v poklidném čase předvečera
neděle. Tak, jak bylo zvykem, zůstane příprava liturgie (čtení, zpěvy atd.) na jedné
z obcí – najdete pod článkem nebo na internetu. V tento den (první sobotu v měsíci) nebude ranní mše sv., ale přesune se na podvečer. Ostatní soboty (druhou, třetí,
8

čtvrtou, případně pátou) zůstává mše sv.
v 7.00 h. S tímto přesunem souvisí také
zavedení „Mariánského večeřadla“ přede
mší sv.
První mariánské večeřadlo se uskuteční 4. února 2017 ve farním kostele.
Program:
16.00 h Rozjímavá modlitba růžence
se zpěvy, Litanie loretánské
17.00 h Mše sv. v latinském jazyce,
možnost požehnání předmětů
Po dohodě v kostelních radách je také
domluven odvoz auty tam a zpět.
V sobotu 4. 2. 2017 budou auta odvážet
účastníky od kaple v Mistřicích a kostela v Kněžpoli, Nedachlebicích a Topolné v 15.45 h. Předpokládaný návrat
před 18 h.
Přijďte prosit Pannu Marii o požehnání našim rodinám, o nová kněžská a řeholní
povolání a za naši farnost – přijďte prožít společenství celé farnosti ve farním
kostele.
Těším se na setkání a modlitbu spolu s vámi a Pannou Marií.
Váš P. Pavel
Další termíny setkání:
4. 3. 16.00 h Mariánské večeřadlo, 17.00 h Latinská mše sv. (Kněžpole)
1. 4. DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ – Mariánské večeřadlo, ani
mše sv. nebude
6. 5. 17.00 h Mariánské večeřadlo, 18.00 h Latinská mše sv. (Mistřice)
3. 6. 17.00 h Mariánské večeřadlo, 18.00 h Latinská mše sv. (Bílovice) – Vigilie
slavnosti Seslání Ducha svatého
ČINNOST KOSTELNÍ RADY V TOPOLNÉ
Kostelní rada v Topolné vznikla v roce 1998, kdy pár nadšenců „u kostela“ si uvědomilo a začalo chápat, že není možné všechny starosti o kostel nechat na panu
faráři P. Jaroslavu Huslíkovi. Od této doby skupinka dobrovolníků – obětavců
se v součinnosti s duchovním správcem farnosti snažila a snaží řešit problémy
u kostela, a to zvláště materiálního rázu. Troufám si říci, že za těch 19 let se toho
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s Boží pomocí podařilo víc než dost. A tak níže uvádím činnost jen za rok 2016.
Během roku jsme se sešli – dle zápisů, osmkrát, nepočítaje schůzky a jednání
na konzistoři, s projektanty, účastníky výběrového řízení, atd.
Už začátkem roku 2016 bylo jasné, že se musí vyhlásit Výběrové řízení na dodavatele „Úpravy presbytáře“ a tím i určit správný odstín mramoru. Těžké rozhodování. Toto se protáhlo až do měsíce září. Již delší dobu nám všem chyběla stříška nad
schody u hl. vstupu do kostela. Proto na žádost Kostelní rady železnou konstrukci
vyrobila zámečnická dílna v bývalém Mesitu pod dohledem našeho akolyty Mgr.
Petra Zetíka, který se podílel i projekčně. V měsíci březnu byla potom svépomocně
zavěšena nad hlavní vchod do kostela a do ní bylo vsazeno sklo z Fenestry Salaš.
Cena ve výši téměř 12 tis. korun byla uhrazena místním dárcem. S příchodem jara
bylo zřejmé, že obnova nátěru všech oken na kostele už nesnese odkladu. První nátěr byl totiž prováděn při výměně oken v r. 1999. Byl osloven malíř- natěrač Zdeněk Dvořáček, rodák z Komárova, který na zapůjčeném pojízdném lešení uvedené
práce provedl během týdne, včetně nátěru všech dveří u vstupu. Protože se blížila
slavnost „Otvírání návsi“ byla svépomocně opravena zídka u kostela. Odstraněna zpuchřelá omítka a natřena fasádní barvou. Nutné však byly drobné opravy
a úpravy v kostele, které třeba nestojí za povšimnutí, ale musí je „někdo“ udělat!
Např. vymalování předsíně u hlavního vstupu, opravit praskliny v dubových dveřích (vlivem teplého léta), osadit nové okno na schodišti ke kůru, nechat opravit
varhany, upravit pohon pro zvonění malým zvonem, protože občas „se nezvoní“, atd. Proto je třeba poděkovat všem. Nejen těm co pracovali, ale také dárcům
a těm, kteří nezapomínají na modlitbu, která nám všem pomáhá, když lidské síly
nestačí.
Za Kostelní radu: František Samsounek

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
SVÁTOSTI
Jsou znamení spásy, která dal Ježíš své církvi: záruka nebo důkaz, že on je opravdu zde v církvi a s církví.
Je jich sedm:
Křest, biřmování, EUCHARISTIE, svátost smíření, pomazání nemocných, kněžské svěcení, svátost manželství.
EUCHARISTIE
Svátost Eucharistie je středem a srdcem veškeré liturgie Kristovy církve.
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Eucharistie:
 je památkou Ježíšovy poslední večeře a jeho oběti na kříži.
 V každé eucharistii je přítomen Kristus a jedná skrze působení svého velikonočního tajemství: ve své smrti a vzkříšení, které nám přináší spásu, daruje nám
Ježíšův život a spojuje nás s ním.
 je skutečná oběť, protože zpřítomňuje oběť kříže.
Účastí na těle a krvi Kristově se křesťané osobně sjednocují s Kristem. Zároveň se
hluboce a niterně sjednocují mezi sebou navzájem, protože přijímají totéž Pánovo
tělo a krev. Eucharistie buduje církev.
„Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni
máme účast na jednom chlebě“. (1 Kor 10,17)
Vysvětlení pojmů:
Eucharistie znamená „díkůvzdání“ a toto jméno se dává celému mešnímu
obřadu a také druhé části mše s eucharistickou modlitbou, na rozlišení od bohoslužby slova.



Slovo „eucharistie“ se také používá pro proměněný chléb, který obvykle přijímáme ve mši a který v každé době zahrnujeme velkou úctou. Oběť Ježíše Krista
je zpřítomněna ve svaté eucharistii a tak mluvíme o „nejsvětější oběti“



 Slovo: „mše svatá“ (lat. misko, poslání) souvisí se závěrem obřadu, kdy jsou
věřící vysíláni, aby se stali svědky Ježíše Krista v každodenních okolnostech svého života. Mše svatá je středem a vrcholem života církve. Je nejdokonalejším
vyjádření úcty, kterou prokazujeme Bohu.
 Bohoslužba slova: druhá část mše, ale používá se také i pro jiné bohoslužby,
při nichž se čtou a vykládají úryvky z Písma svatého.
 Proměňování (konsekrace): Pánova slova „to je mé tělo“, „ to je má krev“.
Věříme, že ve slavení eucharistie jsou chléb a víno – naše dary – opravdu proměněny v Tělo a Krev Pána, i když se jejich vnější vzhled nijak nezmění. Také, že je
zde Kristus přítomný celý.

Části mše svaté:
 Úvodní obřady – končí úvodní modlitbou
 Bohoslužba slova – končí přímluvami
 Bohoslužba oběti – proměňování, přijímání
 Závěrečné obřady – požehnání, propuštění
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Návštěva nemocných
v Bílovicích
Návštěva nemocných
ve Včelarech a Kněžpoli

Středa 1. 2.
Pátek

3. 2.

Sobota 4. 2.
Bílovice
Bílovice
Včelary KD

16.00
17.00

Mariánské večeřadlo
Mše sv. za ctitele Panny Marie
FARNÍ PLES
Představení dětí, které
se připravují k 1. svatému
přijímání

Neděle 5. 2.

Návštěva nemocných
v Mistřicích
Návštěva nemocných
v Topolné

Čtvrtek 9. 2.
Pátek 10. 2.

Uvedení do katechumenátu
dospělých, kteří by měli o
Velké noci přijmout sv. křest

Neděle 12. 2.

Březolupy
Středa 22. 2.

16.00

Návštěva nemocných
v Nedachlebicích
SBÍRKA NA
SVATOPETERSKÝ HALÉŘ
Biblická hodina na faře

Bílovice

18.00

Příprava rodičů a dětí
ke svátostem

Pátek 17. 2.
Neděle 19. 2.

Pátek 24. 2.
Bílovice
Neděle 26. 2.

18.00

Příprava rodičů a dětí
ke svátostem
MĚSÍČNÍ SBÍRKA

Vydává Římskokatolická farnost Bílovice. Příspěvky je možné zasílat
průběžně na adresu: farnizpravodaj.bilovice@seznam.cz

