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DOTKNUTÍ BOHEM 

 
Přijede-li na návštěvu význačná osobnost, 
jako když naši vlast před léty navštívil Svatý 
otec, tam kde je shromážděno mnoho lidí, 
nemůže každého zvlášť pozdravit stiskem 
ruky. Ale komu podá ruku, ten má z toho 
radost, je na to pyšný, vypráví o tom 
druhým. V tomto doteku, i kdyby byl letmý, 
je něco, co člověka poctívá. 
 Dotek může také léčit. Položí-li 
ošetřovatelka ruku na čelo dítěti v horečce, 
nebo je pohladí po tváři, způsobí její dotek 
blahodárně. Pravda, dítě se jím neuzdraví, 
ale uleví se mu, dotek jej posílí. Také 
nemocného muže uklidní dotek ruky 
moudrého lékaře.  
 Dotek může také posvěcovat. Synovi, 

nebo dceři, kteří odcházejí k oddavkám, kladou rodiče ruce na hlavu na znamení 
svého rodičovského požehnání. Po každé primici přicházejí věřící k novoknězi, 
aby na ně vložil ruce. 
 A co znamená stisk otcovy ruky, polibek matčin pro dítě, které kajícně dozná 
svou vinu a chce ji napravit! V tomto doteku je odpuštění, pokoj, láska. Dotek 
poctívá, léčí, posvěcuje. Tak je to mezi námi lidmi. 
 Jaké však to je, když se někoho dotkne Bůh? A to se stalo u té ženy, jejíž 
pozemské narozeniny slavíme v září. Bůh se dotkl Marie, když dovolil svému 
Synu, aby od ní přijal lidskou přirozenost. Bůh mohl pro svého Syna stvořit 
lidskou přirozenost z ničeho. Neučinil to. Proto vděčí vtělený Boží Syn za svou 
lidskou přirozenost Panně Marii, jako ty své matce, jaké já své matce.  
 Maria mu může říci: „Jsi mé dítě, tělo z mého těla, krev z mé krve; od Otce 
v nebi máš svou božskou přirozenost, ale lidskou přirozenost jsme ti směla dát 
já.“ 
 Tento dotek Panny Marie Bohem je tajemství. Nemůžeme jej pochopit, 
vysvětlit, můžeme jej jen obdivovat a uctívat. Proto skláníme hlavu, když zvoní 
Anděl Páně a my se modlíme: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ 
 Ale tajemstvím není jenom tento dotek sám, tajemstvím jsou také jeho 
účinky. Dotek ctí, léčí, posvěcuje – to platí u lidí a to chápeme. A co to působilo, 
když se třikrát svatý Bůh dotkl Marie. To převyšuje naše chápání, tady naše řeč 
selhává. Ale můžeme se pokusit najít přirovnání, které by nás přivedlo trochu 
blíž k pravdě.  



 Vychází-li slunce a dotkne se země, celá krajina se změní. V zahradě 
nenajdeme květinu, na stromě list, na louce stéblo, které by nebylo zasaženo 
tímto dotekem a i zrno, které je neviditelné našemu oku, protože dříme v zemi, 
cítí neodolatelnou sílu doteku slunce. A co my? Když se nám slunce usměje do 
světnice, ožijeme ve dnech zdraví i ve dnech nemoci. Jak často jsme po něm 
toužili, naříkali jsme, že není a když přišlo, uvítali jsme je. Slunce je kouzelní, 
který vše pozlacuje dotekem své kouzelné moci.  
 Tak působí pozemské slunce. Jak ale působí, když se dotkne ten, který 
z ničeho povolal k bytí toto slunce, všechna ostatní slunce, sluneční soustavy a 
udržuje je v jejich drahách? 
 Pozemské slunce se dotýká jen svými paprsky, samo zůstává v dáli. 
 Ale Bůh, Slunce spravedlnosti, se dotkl Marie přímo, že mohla říci k vtělenému 
Božímu Synu: „Devět měsíců byl tvůj dech mým dechem, tep mého srdce tepem 
srdce tvého. Jaké moře nadpřirozeného světla muselo zaplavit Marii. Jaké účinky 
měl tento dotek na Marii, to nám řekl během staletí učitelský úřad církve, když 
prohlásil po dlouhém uvažování a dlouhých modlitbách, že Maria byla uchráněna 
před dědičným hříchem a prosta každého osobního hříchu, že její panenství 
zůstalo neporušené, že její tělo bylo vzato do nebe. 
 Když papež Pius XII. Slavnostně vyhlásil 1. listopadu 1950 za článek víry, že 
Maria byla vzata do nebe i s tělem, našli se i takoví katolíci, kteří se domnívali, 
že uplynulo již příliš mnoho let od Kristova a Mariina narození a proto už by se 
neměli další pravdy víry vyhlašovat a věřícím k víře předkládat. Opravdu mnoho? 
Zeptejme se učenců, kolik let uplynulo, než se Kristus narodil? Snad sto tisíc let? 
Více? Učenci odpoví s úsměvem: „Víc, mnohem víc.“ Přece známe modlitbu 
„Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží…“  
 Rozhodně těch 2006 let, které jsme od Kristova příchodu na svět prožili je 
jen nepatrný zlomek celého času. A tady by někdo chtěl říci, že jsme už v této 
krátké době vystihli Mariino tajemství tak dokonale, že už nic nemůžeme objevit 
a vyhlašovat? Mysleme ne ve staletích, ale v tisíciletích. Ponechme to klidně 
Učitelskému úřadu církve. Bdí nad tajemstvími víry, tedy také nad Mariinými 
tajemstvími. Církev je přece vedena Duchem svatým, Duchem pravdy. Každý 
z nás čeká na den, kdy odejde z této země. Žijme s radostí v tomto očekávání, 
neboť v nebi poznáme jasněji než na zemi, co přinesl Marii dotek Boží. Budeme 
potom tak uchváceni Mariinou slávou, že zvoláme: „Teď teprve poznávám, co 
znamenají slova, které řekl archanděl Gabriel a které jsme na zemi tak často 
opakovali: ,Maria, milosti plná‘… “ 

*** 
POŘAD BOHOSLUŽEB V  ZÁŘÍ : 

 
ČTVRTEK: 16.00  
SOBOTA: 17.45  
NEDĚLE :  6.55 9.30 
První pátek 17.45  
Slavnost sv. Václava 17.45  

 

*** 
APOŠTOLÁT MODLITBY 

Denní modlitba apoštolátu:    
 Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své 
modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. 
neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. 
 Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro 
svědectví o tvé lásce.  
 To vše přináším jako svou nepatrnou oběť  spolu s Pannou Marií, Matkou 
našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý 
otec a naši biskupové pro tento měsíc: 



 
Úmysl všeobecný: Aby lidstvo využívalo sdělovacích prostředků zodpovědně a 
podle hlasu svědomí.  
Úmysl misijní: Aby Boží lid v misijních oblastech  považoval za svůj zásadní 
úkol neustálý další duchovní růst. 
Úmysl národní: Aby státní instituce našly pozitivní přístup k dialogu s církvemi 
a uznaly jejich přínos v životě společnosti.  
Úmysl farní: Aby naši žáci a studenti, kteří v září začínají další rok svého 
vzdělávání, dobře vyučili času k poznání a úsilí o hodnoty pro život pozemský i 
věčný. 

*** 
Stolní kalendář na rok 2007 

k dostání v sakristii 
cena 55,- Kč. 

 

*** 
Z  FARNÍ  MATRIKY : 

 
V měsíci  srpnu 2006 z naší farnosti  odešel na věčnost a byl pohřben: 

 
9. srpna: 

Stanislav Kozubík - 73 let 
Sehradice 113 

 

Odpočinutí věčné dej mu, Pane 
a světlo věčné ať mu svítí. 

Ať odpočívá v pokoji. 
 

*** 
K ZAMYŠLENÍ 

 

Svět se stále zmenšuje, stále více se z něj stává jeden jediný svět. Nestačí však, 
aby se k sobě lidé přibližovali jen hospodářsky, technicky a politicky. Je zapotřebí 
společného ducha, v němž by opravdu všichni lidé byli schopni stát se bratry a 
v němž by opravdu všichni lidé byli schopni společně utvářet společný osud 
světa. Je zapotřebí ducha, který překonává izolaci, ale i nebezpečí bezduchého 
„masového“ kolektivu. Takového ducha nabízí evangelium. Bůh se stal našim 
bratrem a z nás učinil bratry sobě navzájem. Mottem světa a lidstva směřujícího 
k jednotě musí být Kristovo nové přikázání: Milujte se, jako jsem já miloval vás. 
 

(Klaus Hemmerle, cášský biskup) 
V. U. 

*** 
CO ŘEKLI O VÍŘE – MIROSLAV HORNÍČEK 

 

 
Co je víra? Víra, řekl bych, je závaznost. Závaznost všech našich skutků a jejich 
naprosté podřízení tomu, v co věřím. Bez výmluv a oklik. Není to pouhá 
příslušnost a pouhé slovo v příslušné rubrice nějakého dotazníku. Vyplňujeme už 
mechanicky: římský katolík, anebo komunista. Ale otázka je, zda se tak 
chováme, zda všechny naše skutky tomu odpovídají a zda bychom obstáli i tam, 
kde by tato příslušnost k nějaké víře nebo vědeckému názoru měla projít 
neblahostí zkoušek a jejich tvrdostí. Otázka je, zda víme, že toto hlášení se 
k něčemu je závazek týkající se všeho a nejen několika vnějších úkonů a 



zaplacení příspěvků. Můžeme vidět mnohé křesťany chovat se vysloveně 
pohansky a mnohé komunisty usilující o vymoženosti vysloveně měšťácké. Víra 
by měla býti nadřízena životu. A život by měl usilovat o poddanost víře. Když si 
takto určím normu víry, řekl bych k druhé otázce: Věříte v něco? Ano, věřím. 
 
 

Z humoru Miroslava Horníčka – Odpovědna 
 

Můj manžel je často zamyšlen. Bubnuje při tom na okno a píská si do taktu. Mám 
k té věci odpor. Co mám činit? 
Nápravy můžete dosáhnout jedině názorným příkladem. Váš muž musí na vlastní 
oči vidět, jak to vypadá. Dělejte proto totéž. Bubnujte na jiné okno a pískejte si 
do jiného taktu.  
V letních podvečerech často spatřuji netopýra se všemi detaily. Ačkoli se 
v prudkém letu jen míhá. Mám tak dobrý zrak, anebo je to zrakový klam? 
Dotazem na přírodovědecké fakultě jsem zjistil, že každý netopýr má detaily. 
Některý více, jiný méně. Vy ovšem mluvíte o netopýru se všemi detaily. To je 
druh u nás dosti vzácný, a proto vás prosím o sdělení, kde jste ho viděla.  
 
Proč jsou v krabičkách olejovky bez hlaviček? 
Olejovka je už za života ryba velmi prchlivá. Fakt, že je vylovena, ji velmi 
rozruší. Nedivte se proto, že když je dokonce uzavřena do krabičky, ztratí hlavu 
úplně.  
 
Asi před dvěma týdny jsem nešťastnou náhodou vylil litr malinové šťávy na 
televizor. Od té doby má tento nástroj mnohem lepší obraz i zvuk. Nemělo by se 
o tom uvažovat? 
Sdělil jsem váš objev odborníkům, kteří okamžitě zahájili pokusy. Podle 
dosavadního stavu jejich bádání je prý v tomto směru nejlepší hrachová polévka.  
 
Mám velmi mlsného kocoura. Když mu dám k snídani bílou kávu, mléko vypije a 
kávu nechá. Jak ho to odnaučit? 
Nechte ho. Lepší je zdravy, byť mlsný kocour, než kocour se srdcem oslabeným 
černou kávou.  
 
Máme ve spíži myšku a chodí nám na slivovici. Nebojí se už ani zrzavého 
kocoura. Co si máme počít? 
Alkoholem roste troufalost – to je známo o myších i lidech. Otázkou zůstává 
chování zrzavého kocoura. Obětujte ještě trochu své slivovice, tentokrát pro něj, 
aby konečně vykonal své. ¨ 
 

(Miroslav Horníček – HOVORY H.) 
V. U. 

*** 
MODLITBY MATEK 

 

   Hnutí Modlitby Matek vzniklo v Anglii v roce 1995 a je rozšířeno v 
devadesáti zemích světa. V ČR se modlí za děti přes 150 skupinek. 
   Letos v červnu jsme založili modlitební skupinu Modlitby Matek v 
Drnovicích. Je nás sedm a scházíme se každý druhý pátek v 18 hodin. Obracím 
se na všechny  maminky, které mají zájem se pravidelně modlit za své (i 
ostatní) děti, ať přijdou mezi nás (tel. 728 462 044).  
   Paní Veronika - zakladatelka hnutí, vyhlašuje čtyřikrát za rok světové 
setkání těchto skupin v modlitbě. Nyní bychom se rády připojily i my. Jedná se o 
jednu hodinu modlitby v kostele v Drnovicích, a to v pátek 29. září v 18 
hodin, v sobotu 30. září v 18 hodin a v neděli 1. října v 17 hodin.  
   Během prvního dne se budeme modlit k Duchu svatému, aby nám zjevil 
oblasti našeho života, kde potřebujeme odpuštění.  



   Druhý den budeme prosit Pána o odpuštění politikům a lidem, kteří mají 
svěřenou moc a jednají proti Jeho vůli. Modlíme se také za ty, kteří ubližují 
našim dětem a společnosti. Například dealeři drog, lidé spojení s pornografií 
nebo lidi z hnutí New Age, kteří svádějí od uctívání Ježíše Krista jako Pána. 
Přimlouváme se za ně, aby jim Pán uzdravil srdce. 
Třetí den je dnem chval a díkůvzdání.  
  Proto zveme do kostela v Drnovicích všechny, kteří se chtějí v uvedených 
dnech spojit a modlitbě s ostatními matkami na celém světě za své děti a 
vnoučata. 
  Jistě si každý z nás uvědomuje, jak je důležité a nutné provázet naši 
mládež modlitbou.  

 
Svatoslava Machů, Drnovice 

*** 
28. ZÁŘÍ – SVATÝ VÁCLAV 

 

narozen roku 907 ve Stochově, zemřel 28. 9. 929 ve Staré Boleslavi, patron 
Čech 
 

 
 
Svatý Václave, vévodo české země, 
kníže náš, pros za nás Boha, 
svatého Ducha, Kriste eleison! 
Ty jsi dědic české země, 
rozpomeň se na své plémě; 
nedej zahynouti nám, ni budoucím, 
svatý Václave, Kriste eleison! 
 
Byl nejstarším synem knížete Vratislava I. a Drahomíry. Vychován byl 
v křesťanském prostředí pod dohledem své babičky, svaté Ludmily, první české 
světice našich dějin. Vynikal vzdělaností a zbožností. Když mu bylo asi 18 let, 
ujal se vlády. Přes své asketické sklony, mládí i složitosti doby se projevil jako 
schopný a prozíravý panovník. Kníže Václav založil svou politiku na další 
christianizaci, na snaze upevnit jednotu země a vyhnout se konfliktu se sousedy. 
Správně rozpoznal budoucí vývoj v Evropě, avšak nebyl pochopen svým okolím. 
28. 9. 929 ráno šel do kostela sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, kam byl 
pozván bratrem Boleslavem. Byl jím napaden s tlupou ozbrojenců a před 
chrámovými dveřmi byl dostižen a ubit k smrti.  

Věhlas českého světce a patrona se rychle šířil Evropou. Jako svatý byl již na 
sklonku 11. století ctěn na Rusi, v Sasku, na Balkáně a v Římě. Ve 13. století 



vznikl slavný svatováclavský chorál. Velkým ctitelem sv. Václava byl Karel IV., 
který vlastnoručně sepsal legendu oslavující svého předka a jeho kapli 
v katedrále sv. Víta dal bohatě vyzdobit. Tam byly také uloženy korunovační 
klenoty. Ctitelem sv. Václava byl také M. Jan Hus, který o něm kázal. Se sv. 
Václavem bylo spojeno vše, co bylo důležité v životě národa – stal se symbolem 
české státnosti. 28. 10. 1918 byla také u sochy sv. Václava čtena zpráva o 
vyhlášení československé samostatnosti. Václavské náměstí se stalo místem 
odpůrců komunistické totality a svědkem důležitých dějů, zejména za let 1968 a 
1989. Sv. Václav byl muž zbožný, vzdělaný a laskavý, ale také spravedlivý a 
rozvážný vladař. Jeho sečná rána na lebce nasvědčuje, že nebyl zbabělcem. 
Pamětihodné je zejména jeho kácení šibenic, vykupování lidí z otroctví a 
propouštění vězňů. První kostel mu byl zasvěcen již v roce 972 na Proseku. Na 
začátku 14. století mu byl zasvěcen jeden z oltářů v bazilice sv. Petra ve 
Vatikáně a od roku 1670 je jeho svátek v celocírkevním kalendáři. Svým životem 
i odkazem zařadil český národ i stát do evropského společenství. Svatý Václave, 
oroduj za nás! 

(Ze života svatých) 
V. U. 

*** 



POŘAD BOHOSLUŽEB V ZÁŘÍ 2006 
1. září : Pátek 
Ferie 
První pátek v měsíci  

 

17.45  
 

Za + rodiče Annu a Aloise Váňovy, rodiče z obou 
stran a duše v očistci 

2. září : Sobota 
Sobotní památka  
Panny Marie 

 

17.45  
 

Za členy živého růžence a účastníky májových 
pobožností ze Sehradic 

3. září : Neděle 
22. neděle v mezidobí 

 6.55  
 9.30  

Za + Josefa Boráně a celou živou rodinu 
Za školní mládež (začátek nového školního roku) 

7. září : Čtvrtek 
Ferie 

16.00  Za + Jana a Jiřinu Petrášovy, dvoje rodiče  
a sourozence 

9. září : Sobota 
Sv. Petra Klavera, kněze 

17.45  Za + Bohumila Juračku, + rodinu Zádrapovu, Boží 
ochranu a požehnání pro živou rodinu 

10. září : Neděle 
23. neděle v mezidobí 

 6.55  
 

 9.30  

Za + rodiče Janíkovy, Kolářovy, duše v očistci  
a živou rodinu 
Za + rodiče Janíkovy, dva syny, jejich manželky  
a duše v očistci 

14. září : Čtvrtek 
Povýšení svatého Kříže 

16.00  Za + Marii a Františka Juránkovy, + příbuzné  
a duše v očistci 

16. září : Sobota 
Sv. Ludmily, mučednice 

17.45  Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní  
u příležitosti životního jubilea a ochranu pro celou 
živou rodinu 

17. září : Neděle 
24. neděle v mezidobí 

 6.55  
 
 

 9.30  

Za + Marii a Yvetu Navrátilovy, rodiče Navrátilovy, 
Vaněčkovy a na poděkování za 50 let života 
Za farníky (sv. křest) 

21. září : Čtvrtek 
Sv. Matouše,  
apoštola a evangelisty 

 

16.00  
 

Za rodiče Honzovy, tři syny, snachu a duše  
v očistci 

23. září : Sobota 
Sv. Pia z Pietrelciny, 
kněze 

17.45  Za + rodiče Váňovy, Kozubíkovy, jejich dcery Věru 
Mlýnkovu a Marii Semelovu, Boží ochranu pro 
živou rodinu 

24. září : Neděle 
25. neděle v mezidobí 

 6.55  
 

 9.30  

Za Jana Kováře, rodiče Kovářovy, Svárovské,  
duše v očistci, celou živou a + rodinu 
Za + rodiče Remešovy, Maňasovy, duše v očistci  
a Boží ochranu pro živou rodinu 

28. září : Čtvrtek 
Slavnost 
SV. VÁCLAVA, 
mučedníka, hlavního 
patrona čes. národa  

 
 

17.45  
 
 

Za + Josefa Čechmánka, živou i + rodinu 
Čechmánkovu a Holasovu 

 
30. září : Sobota 
Sv. Jeronýma, 
kněze a učitele církve 

17.45  Za Vladimíra Petrůva, rodiče z obou stran a pomoc 
Boží pro celou rodinu 

 

*** 
ZPRÁVY A INFORMACE 

 
Pouť do Kostelního Vydří a Dačic - v sobotu 30. 9. 2006 
 Jako úvod tohoto karmelského setkávání na první pátek v měsíci bude 
v sobotu 30.9. pouť do Kostelního Vydří. Vedoucí této poutě bude sestra Barbara 
– program:  
Prohlídka kláštera a karmelitánského vydavatelství s odborným výkladem otci 
karmelitány, mše svatá, přednáška – jak lépe prožívat duchovní život/účast 
přislíbil otec Vojtěch Kodet, v jeho nepřítomnosti otec Gorazd či Jeroným/, 
adorace. Poté se přesuneme do Dačic – kde bude jedinečná příležitost pomodlit 
se spolu s klauzurovanými bosými karmelitkami s prohlídkou jejich kostela a 
kláštera.  



 Cena jízdného: Děti do 6 let zdarma, 6-15 let 200 Kč, dospělí 300 Kč. 
Děvčata ze scholy a ministranti budou mít slevu. Při malém počtu přihlášených 
by se pochopitelně zájezd neuskutečnil. Jídlo se sebou – u bratrů karmelitánů 
budeme mít posezení s čajem.  
Přihlášky – se zálohou 300 Kč na místenku v autobuse: V Újezdě u paní 
Martincové, Ve Slopném v sakristii, v Loučce u paní Andrýskové, V Drnovicích 
v sakristii. 
Odjezd v 7,00 hod., návrat ve večerních hodinách.  
Využijte této jedinečné příležitosti navštívit Jižní Čechy a setkat se 
s klauzurovanými sestrami karmelitkami.  
 

MUDr. Mgr. Marie Kořenková 
 

*** 
Pouť do Itálie 7. - 12. 10. 2006 
Kongregace Sester Karmelitek zvou na pouť do Padovy, Fiesole, Florencie a Říma 
ve dnech 7. – 12. října 2006. Cena celé pouti 5.600,— Kč. Přihlásit se je nutno 
do 5.9. Bližší informace na kostelní vývěsce. 
 

*** 
Pouť k Panně Marii Vysocké „vysocké hody“ bude v neděli 10. září. mše svatá 
u kaple v 11.00 hodin. 

*** 
Mše svatá na Ploštině u ke cti Panny Marie Bolestné - v neděli 17. září ve 
14.30. 

*** 
Oslava svátku svatého Václava, patrona Loučky v Domově důchodců v Loučce 
bude ve středu 27. září v 9.30. Za příznivého počasí bude mše svatá na nádvoří 
před sochou sv. Václava. 
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