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  PRÁZDNINY  2012 

 

 

Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného.  

 

 
Nastává čas prázdnin a dovolených.  

 

Každý člověk si potřebuje 

odpočinout, vždyť i sám Bůh 

sedmého dne odpočinul od své 

práce. Změnit prostředí, změnit 

lidi kolem sebe, vyjma rodinu 

samozřejmě, to pomůže 

člověku načerpat pozitivní 

zážitky a vyhnat z těla i duše 

nezdravou únavu, která se v nás 

během roku nahromadila. 

Slovo prázdniny však 

neznamená, že mám mít kolem 

sebe prázdno. Naopak: nechci 

se vyvalovat v posteli, nechci vést prázdné řeči, nechci prožívat 

prázdné dny a nic v nich. 

Přeji Vám všem, abychom si na Boha v době prázdnin a 

dovolených udělali co největší čas a prostor. 

 

Do letních měsíců Vám žehná o. Jiří 
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4. června 2012. Takový obyčejný den. Ale mnozí z nás si jistě 

vzpomněli, že právě v tento den by o. Ladislav Simajchl oslavil 90. 

narozeniny. Připomeňme si ho tedy pár jeho slovy z jeho 

„Vzpomínek“. 

A jaká bude Fryšava zítřejší? Nebudou tu průmyslové podniky, ale 

naučíme se líp zužitkovat bohatství, které tu je. Fryšava bude 

vyhledávaná turisty a rekreanty jako klimatické lázně, jako místo 

pohody a zotavení.  

Už tu stojí pěkně nasvícený kostel, zvoucí k tiché meditaci, 

zamyšlení, k rekreaci víc než tělesné. 

A ještě jedna věc zbývá – aby se naše Fryšava stala vlídným 

prostředím pro zotavení návštěvníků. A to je, zda budeme umět být 

k hostům vlídní a milí. Už se tu nepokřikuje, jako za starých časů: 

„Brňáci, mají dlouhý frňáci.“ Ještě k nám nepronikla násilnost a 

zločinnost, ale jisté procento dětí i zde nezná Desatero Božích 

přikázání jako mravní normu lidskosti. Ale většina Fryšavanů žije ještě 

po mravu lidí, ne šelem. Kéž by se to tak mohlo říci i o těch, co tu 

budou žít po nás. 

        Z knihy Vzpomínky 

        Mons. Ladislav Simajchl 

 

 

 
KOMENTÁŘ KE MŠI SVATÉ 

(četba na pokračování) 

 

BOHOSLUŽBA EUCHARISTICKÁ 
 

Po přímluvách začíná bohoslužba eucharistická. Středem slavení se 

stává oltář, na kterém se zpřítomňuje oběť kříže. 

Bohoslužba má tři části. Její struktura odpovídá úkonům a slovům 

Krista při Poslední večeři: 

- Ježíš vzal chléb - to je naše příprava darů 

- Ježíš vzdal díky - to představuje eucharistická modlitba 

- Ježíš lámal a dával svým učedníkům - tomu odpovídá svaté 

přijímání. 
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I. PŘÍPRAVA DARŮ 
 

Obětní průvod 
 

Ministranti nejprve připraví oltář. Potom následuje přinášení darů. 

Zástupci věřících v obětním průvodu přinášejí chléb a víno. Ostatní 

věřící tento průvod doprovázejí zpěvem, který má trvat aspoň tak 

dlouho, než se dary uloží na oltář. 

V prvokřesťanských dobách přinášeli všichni osobně své dary z 

toho, co měli doma. Nebyl to jen chléb a víno, ale například i olej, med 

a jiné. Dary byly určeny pro chudé, pro podporu služebníku církve, pro 

hostinu, která byla se slavením eucharistie spojená a nazývala se agapé.  

Část z daru chleba a vína byla oddělena ke slavení eucharistie.  

I když dnes nesou obětní dary jen určití věřící, je to úkon nás 

všech. Spolu s dary přinášíme Bohu sami sebe, celý svůj život s jeho 

námahami, starostmi i radostmi, jak to vyjadřuje vzápětí doprovodná 

modlitba kněze. Při různých příležitostech se mohou přinášet i jiné 

dary (například prvotiny ze sklizně, květiny, místní výrobky, apod.). 

 

 

Příprava darů 

 

Přinesené dary jsou kladeny na oltář. Děje se to prostým gestem -

pozvednutím spojeným s modlitbou. Jde o upravené žehnací modlitby, 

které se v době Pána Ježíše používaly při židovské hostině. Pokud se 

nezpívá, kněz je pronáší hlasitě. Začínají slovy: "Požehnaný jsi, 

Hospodine, Bože celého světa."  

Ještě před pozvednutím kalicha se do vína přimísí několik kapek 

vody.  

Původní smysl byl praktický - v Palestině bylo zvykem víno ředit. 

Dnes to má význam symbolický - naznačuje se zde spojení našeho 

lidství s Ježíšovým božstvím. Při slavení svátosti máme dostat podíl na 

božství toho, který se pro nás stal člověkem. Tak to vyjadřuje i 

doprovodná modlitba. 

Pak se kněz skloní a potichu prosí slovy z knihy proroka Daniela, 

aby se Bohu zalíbila naše účast na Kristově oběti. Říká: "S duší 

pokornou a se srdcem zkroušeným prosíme, Bože, abys nás přijal: ať se 

dnes před tebou staneme obětí, která se ti zalíbí." 

 

 



 4 

Umývání rukou 

 

Dary položené na oltář se mohou okouřit a stejně tak i oltář, aby se 

naznačilo, že oběť církve a její modlitba stoupá jako dým kadidla před 

Boží tvář. 

Po okouření oltáře mohou být okouřeni i kněz a lid. 

Potom následuje mytí rukou. Původně to bylo z praktických 

důvodu - ten, kdo přijímal velké množství darů věřících, si potřeboval 

ruce očistit. Dnes se tímto gestem vyjadřuje prosba o čistotu srdce. 

Kněz polohlasem recituje verš z 51. žalmu: "Smyj ze mě, Bože, mou 

nepravost a očist mě od hříchu." 

 

 

Modlitba nad dary 

 

Nyní se kněz obrací na věřící s výzvou: "Modleme se, aby Bůh 

přijal oběť své církve", nebo jinou výzvou stejného obsahu. Tato výzva 

se objevila v době, kdy se začala eucharistická modlitba recitovat 

potichu. Kněz se měl naposledy rozloučit s obcí, dříve než vstoupil do 

nejhlubšího tajemství, než začal potichu recitovat eucharistickou 

modlitbu. 

Tato výzva má dnes podobnou funkci jako výzva "Modleme se" na 

začátku mše svaté nebo po sv. přijímání. Vybízí nás k pozornosti a 

aktivní účasti na Kristově oběti. 

Příprava darů je uzavřena modlitbou nad dary. V jejích slovech se 

vyjadřuje podivuhodná výměna, které se zúčastníme: chléb a víno - 

dary Stvořitele - se stávají naším darem Stvořiteli, aby se proměněné v 

Tělo a Krev Kristovu staly znovu dary Božími člověku. 

Prosíme, aby Bůh přijal a proměnil nejen naše dary, ale spolu 

s nimi i nás. Svůj souhlas potvrzujeme svým AMEN. 

 

 

II. EUCHARISTICKÁ MODLITBA 
 

Preface, Svatý 

 

Nyní začíná střed a vrchol celého slavení eucharistie – vlastní 

eucharistická modlitba, modlitba díkůvzdání a posvěcení. 

Eucharistická modlitba je svou povahou modlitba předsednická - 

jménem celého shromáždění ji pronáší předsedající kněz, který je k 
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tomu náležitě zplnomocněn svátostí kněžství. Je to vždy modlitba k 

Otci skrze Ježíše Krista v Duchu svatém. Její rozmanité prvky tvoří 

jeden organický celek. 

Po úvodním dialogu, který chce shromážděnou obec vyburcovat k 

Boží chvále, následuje preface. Je to zpěv chvály a díků, v němž 

oslavujeme Boha Otce za jeho dílo spásy. Původně jej předsedající 

volně improvizoval. Preface odpovídá povaze svátku nebo liturgické 

doby, kterou právě slavíme. Vyúsťuje do společného volání "Svatý, 

Svatý, Svatý". Připojujeme se ke chvále, kterou vzdávají Bohu andělé a 

svatí v nebi. I my chválíme Boha pro jeho velebnost a vznešenost. 

Základem je vidění proroka Izaiáše. K němu připojujeme slova chvály, 

kterými Krista vítaly zástupy o Květné neděli. 

 

 

Další pokračování eucharistické modlitby 

 

Na chvalozpěv Svatý navazuje další pokračování eucharistické 

modlitby. V jejím jádru stojí zpráva o ustanovení eucharistie. Kněz 

koná totéž, co sám Pán konal při Poslední večeři a co přikázal 

učedníkům, aby konali na jeho památku. Této části mše říkáme 

proměňování. Dochází ke zpřítomnění Kristovy oběti na kříži. Moc 

Ducha sv. a slova ustanovení způsobují proměnu chleba a vína v Tělo a 

Krev Kristovu. 

Pozdvihování proměněných způsob vzniklo v době, kdy kněz 

recitoval eucharistickou modlitbu potichu, obrácen zády k lidu. Byla to 

odpověď na touhu věřících vidět proměněné dary a klanět se jim. Toto 

gesto má ale i jiný smysl - nabízíme jím proměněné dary Bohu Otci. 

I my sami se při mši sv. stáváme obětí - spolu s Kristem obětujeme 

Bohu sami sebe jako údy Kristova těla.  

Eucharistická modlitba vyžaduje, aby jí všichni naslouchali s úctou 

a v tichosti a aby se na ní podíleli společnými zvoláními. Víru ve 

skutečnou přítomnost Krista pod způsobami chleba a vína vyjadřujeme 

tím, že při proměňování klečíme. Vzdáváme Kristu úctu, jaká mu 

náleží. 

Eucharistická modlitba končí závěrečným díkůčiněním "Skrze 

něho a s ním a v něm", na které všichni odpovídáme svým "Amen". 

Toto "AMEN" je nejdůležitější z celé mše sv., proto je třeba, aby z 

našich úst zaznělo rozhodně a opravdově. 

Eucharistická modlitba byla nejprve volně improvizovaná. 

Dokladem je zpráva sv. Justina z období kolem r. 150. Později najdeme 
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několik stanovených znění. Ve středověku se na západě prosadil jeden 

text eucharistické modlitby, tzv. římský kánon. Recitoval se latinsky 

potichu. 

Po Druhém Vatikánském koncilu najdeme v misálu 4 eucharistické 

modlitby. Římský kánon byl upraven do podoby dnešní první 

eucharistické modlitby, kromě toho byly dány k dispozici 3 nové. V 

posledních letech bylo do češtiny přeloženo několik nových 

eucharistických modliteb – pro mše s dětmi, o smíření a pro různé 

potřeby. 

 
Pokračování příště. 

 

Z knihy Komentář ke mši svaté 

P. Jan Nekuda 

 P. Pavel Hověz 

 

 

 

Dovolená 
 

O dovolené dostanou lidé křídla 

a vznesou se do vzduchu. 

Čím lépe dovedou létat, tím dále chtějí doletět. 

Pryč od své práce, od svého okolí. 

Co vlastně hledají? 

Ráj, který jim barvitě kreslí 

prospekty cestovních kanceláří. 

A co skutečně nalézají? 

Přeplněné kempy, drahé hotely, 

zalidněné pláže 

a před tím vším samozřejmě 

dlouhé hodiny čekání v kolonách aut, 

až jsou zcela vyčerpaní a na smrt unavení. 

 

Žít a radovat se z obyčejných věcí. 

 

 

Ujeté kilometry jim nepřinesou uvolnění. Tisíce aut, které se jako 

malé pojízdné domečky plazí jeden za druhým tisíci silnicemi za 

zelení, spotřebují mnoho energie, unavují lidi a zamořují vzduch. 
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Vrať se sám k sobě 

 

Vzdálenost, kterou musíš překonat, není tak velká. Je to jen 

vzdálenost mezi tvou vnější a vnitřní stránkou. Jde o tvé nitro. Jestliže 

v něm není pokoj, pak na celém světě nenalezneš radost z volných dnů. 

Je-li v tvém srdci pokoj a radost, pak můžeš jít, kam chceš. A to budou 

opravdové prázdniny. 

 

Hledej ticho a nalezneš klid. 

 

To je zdroj radosti, která se vytrácí v samém spěchu a hluku. 

 

 

 

Dovolená: Prázdniny! Čas pro přátelství. 
 

Máme najednou čas 

cestovat, prohlédnout si staré hrady a zámky, 

nádherné kostely, vyhřívat se 

na prosluněných plážích, 

vydatně, chutně a v dobré pohodě se najíst. 

Je to nádherná příležitost fotografovat, 

kupovat suvenýry. 

 

Prázdniny! 

Najednou máme také čas na své přátele, 

s kterými můžeme beze spěchu 

vytvořit krásné společenství, 

na hony vzdálené ruchu 

přeplněných rekreačních středisek. 

 

Je to čas vděčnosti 

za život. Čas radosti ze zázraků 

přírody a příležitost 

uzavřít s ní přátelství. 

 

 

Z knihy Ano životu 

Phil Bosmans 
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Proč nebydlí blíž? 

Během prázdnin se mi to stává častěji než jindy. Setkám se 

s někým blízkým. Moc si rozumíme. Uvažujeme stejně, máme 

podobný vkus, smějeme se týmž věcem, rozčilují i dojímají nás stejné 

situace. Boží otcovské lekce, kterých se nám v životě dostalo, jsou 

skoro totožné. Jsme si vzájemným obohacením. Ale bydlíme každý 

v jiném městě, většinou dost daleko od sebe. Nejsem nijak osamělá, 

mám hodně kamarádek a mnoho známých, ale tohle jsou zvláštní 

případy. Proč nemám ve své blízkosti takového člověka? 

Citelně jsem si to uvědomovala, když k nám tuhle přijela na 

návštěvu Klára. Intenzivně jsme společně prožily víkend. Vyprávěly 

jsme si o svých bojích, vítězstvích i ztrátách, moc jsme se nasmály 

společným vtipům, porovnaly přírůstky do šatníků a principy jejich 

doplňování a shodly se na způsobu evangelizace. Modlily jsme se 

spolu, požehnaly jsme si a bylo nám líto, když jsme se musely 

rozloučit. Nebydlíme v nedosažitelné vzdálenosti, ale obě máme 

kalendáře zaplněné dost na to, abychom to mohly odhadnout: moc 

často se neuvidíme. Po té návštěvě jsme se cítila tak povzbuzená! 

Načerpala jsem takovou posilu. Jak osvěžující bylo smát se s ní. Celá 

naše rodina tuhle „tetu“ miluje. Škoda, že ji nemáme blíž. 

Minulý týden jsem se setkala na pobytu rodičů s dětmi s velmi 

příjemnou rodinkou. Z jiného města, jiné denominace, ale byli jsme si 

tak blízcí. Pořád jsme kolem sebe s Pavlínou kroužily, a jak jen to šlo, 

povídaly jsme si. Tolik jsme si toho potřebovaly říct! I když jsme se 

musely věnovat i jiným maminkám a každá z nás měla i své úkoly, 

přesto jsme se k sobě cítily být přitahovány. Vnitřně jsme spolu nějak 

mimořádně ladily. Před rozloučením jsme se modlily za možnost 

nějaké budoucí spolupráce. Přece jen nebydlíme tak daleko od sebe. 

Po cestě domů z tohoto pobytu jsem uvažovala, jak skvělé by bylo 

mít takové sousedy. Jakým obohacením by byla Pavlína pro dámské 

večírky, které pořádáme. Proč to tak je, že Pán Bůh přivádí ty senzační 

lidi do mé blízkosti vždycky jen na chvilku? Jak často jsme si říkávaly 

s další mou kamarádkou Monikou, proč ta Plzeň není blíž k Brnu. 

Můžeme se setkat nanejvýš tak jednou do roka. Proč to tak je? Jak tak 

klimatizovaný autobus přijížděl krásnou jihočeskou krajinou, vedle 

mne usnuly obě moje děti, mohla jsem se oddávat myšlenkám, co by 

bylo kdyby. Mám ve zvyku o svých myšlenkách konverzovat 

s Nejvyšším, a tak i tentokrát jsem ho do svých úvah zatáhla. A on se 

jako obvykle zapojil. 
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Ukazoval mi za okénky autobusu stinné hájky uprostřed polí a luk. 

Připomínal mi slunečné mýtinky mezi hustým porostem lesa. Ano, 

přitakávám překvapeně, tak nějak to prožívám. Jako mimořádné 

chvilky odpočinutí, inspirace a povzbuzení. Procházíme podobnými 

zápasy a posílí nás, když víme, že se v nich neplácáme samy. Všechny 

jsme zasazeny do svého prostředí, kde máme každá své úkoly, Jsme 

tam pro druhé lidi, abychom mezi nimi rostly, kvetly a zrály.  

Vlastně někdy stačí i pouhá vzpomínka na vzdálenou přítelkyni, 

aby člověk cítil pojistku – co by tomuhle řekla? Ziskem je také 

korespondence. Když dostanu dopis od Moniky, doslova prožívám ten 

verš z Přísloví, že dobrá zpráva z dálky je jako studená voda unavené 

duši. Kdybychom bydlely ve stejném městě, nejspíš bychom si 

nenapsaly. Nakonec i ten smutek po spřízněné duši je vlastně hezký. 

Ale v nebi, holky, tam prokecáme věčnost! 

 

Z knihy Co Bůh šeptá maminkám 

Hana Pinknerová 

 

 

Noc kostelů 2012  
 

Koordinátoři Noci kostelů ze všech diecézí se sešli 13. - 14. června 

2012 k vyhodnocení Noci kostelů, která se konala v celé České 

republice v pátek 1. června 2012.  

Podle informací bylo ve více než 1 200 kostelech a modlitebnách v 

celé České republice během Noci kostelů 2012 zaznamenáno více než 

400 000 návštěvnických vstupů, a to i přes proměnlivé počasí. Na 

základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, i 

doprovodné programy zde připravené, těšily velkému zájmu nejširší 

veřejnosti.  

 

Příští Noc kostelů se bude konat v pátek 24. května 2013.  

 

       zdroj: www.nockostelu.cz 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tři Studně – 20 let samostatnosti obce 
 

Ve čtvrtek 5. 7. bude na Třech Studních mše sv. při příležitosti    

20. let samostatnosti obce - začátek v 10:00 hod u kapličky. 
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Kněžské svěcení 2012 
 

V sobotu 30. června 2012 při bohoslužbě v 9.00 hodin přijali v 

katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho 

kněžské svěcení tři jáhni brněnské diecéze: 

Mgr. Karel Janů (*1985) z farnosti Jámy, který vykonával 

jáhenskou službu ve Žďáru nad Sázavou, 

Ing. Martin Kohoutek (*1981) z farnosti Slavkov u Brna, který 

vykonával jáhenskou službu ve farnostech Pohořelice, Přibice a 

Vlasatice, a  

Mgr. Josef Novotný (*1976) z farnosti Žďár nad Sázavou I., který 

vykonával jáhenskou službu jako prefekt v Teologickém konviktu v 

Olomouci. 

 

Protože dva z těchto novokněží jsou ze žďárského děkanství přinášíme 

i pozvánky na jejich primice. 
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V sobotu 18. srpna 2012 proběhne ve Žďáru nad Sázavou již devátý ročník 

pravidelného setkávání rodin především z brněnské diecéze. Kromě mše svaté 

s biskupem Vojtěchem Cikrlem bude ale celá Pouť vypadat úplně jinak, než 

v předešlých letech – hlavně díky jejímu spojení s 5. celostátním setkáním 

mládeže. 

…

……………………………………………………………………… 

Matouš: farní občasník, pro vnitřní potřebu vydává farnost Fryšava 

kontakt@farnostfrysava.cz                           www.farnostfrysava.cz 

        www.farnostsnezne.cz 

http://www.farnostfrysava.cz/

