
 

25. 5. 2018 NOC KOSTELŮ 

Opět se otevřou brány kostelů v našich i evropských městech a 
vesnicích, také v nedalekém /Lidečku, Val. Polance, Vsetíně/. 
Věřící nabídnou poklady, které kostely skrývají. Je to nejen 
různě pohnutá, blízká, či vzdálená historie, ale i zajímavá 
architektura, umělecká výzdoba – sochařství, malířství, hudební 
umění, přednášky, vzdělání.  Nedocenitelná je otevřená náruč 
pro cizí příchozí místním společenstvím. „Bůh s námi bydlí.“    

Chrám, který je tvořený živými kameny, členy církve, uprostřed 
s Ježíšem. Pohostinství, přijetí a přátelství je znamením lásky, 
nového života, který jsme se od Ježíše dostali. 

 

 

 

 

 

 

      POSEL = DĚTSKÝ OBČASNÍK STŘELNÁ – květen 2018 
                       Redakce: P. Mgr. Stanislav Zatloukal, Mgr. Marta Řeháková 

                                Příspěvky a ilustrace dětí ZŠ a  maminek 

              Cena: dobrovolný příspěvek  na podporu adoptivního chlapce 

                                                 na dálku, Stalana z Indie 

                         Minulá čísla najdete na www.cprs.cz     

 

 

                                                           „Ze srdce ať se radují, 

                                                         kdo hledají Hospodina.“ Žl 105,3                                             

                                         

                                                                            Své místo v kostele 

                                                           Otec spirituál nám v semináři      

                                                       říkal, jak je důležité mít právě to              

                                            své místo v kapli. Mít to své místo, kde  

                                     se modlím, které je dané, odkud vidím 
z určitého úhlu svatostánek, kříž, sochu Panny Marie. Jistě 
někdy mohu z různých důvodů sedět nebo kleknout k modlitbě 
v jiné lavici či řadě, ale pevné místo v kapli má pro duchovní 
život svůj význam. Můžeme to převést i na náš kostel a každého 
z nás. Máme své místo. Jistě, když nám ho někdo zrovna 
zasedne, nebudeme ho vyhánět, a zůstaneme vedle nebo 
v další lavici. Ale znát své místo a ctít ho není jen prázdný zvyk 
člověka, kterému chybí pružnost a smysl pro umění 
improvizovat. Patří to ke stabilitě, věrnosti, jež víra také 
vyžaduje. To místo, kde jsme Bohu děkovali za důležité projevy 
jeho dobrodiní, odkud k němu vycházela prosba v těžkostech 
nebo kde jen obyčejně a prostě zaznívá náš Otčenáš a Zdrávas, 
kde jsme v tichu po přijímání, s Kristem přímo v srdci. I když nás 
Pán provází všude, dosvědčme mu svou lásku také pravidelným 
přicházením na ono místo, jeho vyklekáváním a vysedáváním, 
aby nás tam odměnil svou vždy novou přítomností. 

Otec Stanislav Zatloukal 

http://www.cprs.cz/


 

 

 CHRÁM -  důležité místo v mém životě -  CHRÁM 

 

 

 

  

 

 

 

                                        Pojďme si, děti, s Ježíšem povídat, 

                                           on si nás v nebi poslechne rád. 

                             Proč jenom v nebi? Z oltáře se na nás Ježíš dívá. 

                                                    Vždyť svatá Hostie je živá! 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ondra 

 

 

 

I SOŠKY V CHRÁMĚ PLESALY 

 

Rádi s manželem navštěvujeme kostely a katedrály           
s účastí na mši svaté. Velmi nás těší, že je nám dopřáno 
poznávat velké množství těchto duchovních prostor. Také jsme 
zažili hodně krásných a nezapomenutelných okamžiků. 
S jedním zvlášť výjimečným bych se ráda podělila. Ve vánočním 
období jsme přišli do Týnského chrámu na Staroměstském 
náměstí. Příjemným překvapením pro nás bylo, že mši sv. 
sloužil kardinál Dominik Duka. A když se z kůru ozvaly líbezné 
tóny a zpěv Rybovy mše v podání chrámového sboru, zdálo se, 
že také všechny sošky na oltářích plesaly.  

Tento umělecký duchovní zážitek  

mě nesmírně oslovil a zůstal v paměti. 

                                                     maminka  Anna 

DOVOLENÁ V MEDŽUGORJI 

Minulý rok jsme byli na dovolené v Chorvatsku. Udělali jsme si 
výlet do Medžugorje, kde byl krásný kostelík sv. Jakuba. Byl 
postavený v roce 1934 a posvěcený 19. ledna 1969. Dnes je 
duchovním, modlitebním střediskem života ve městě. 
Medžugorje si vysloužila titul „zpovědnice světa“. Je zde 
postaveno 25 zpovědnic, které hodně využívají zástupy věřících 
a zažívají Boží blízkost a odpuštění. Moc mě zaujal venkovní 
oltář za kostelem s ohromným amfiteátrem s 5000 místy 
k sezení.                                                                                    Ondra 

 



 

VELICE PĚKNÉ 

Celá naše rodina se vydala do kostela do Lidečka - k betlému. 
Musím říct: “Velice pěkné.“ Nejvíce mě zaujala velká socha P. 
Marie a také krásný betlém. Odpoledne jsme se zúčastnili mše, 
potom zašli na hřbitov a spokojeně se vrátili k večeru domů. 

                                                                                                    David 

 

UŽ 50 LET 

Víte, že náš kostel ve Střelné slaví už 50 let od posvěcení 
základního kamene? V roce 1968 se totiž začalo s velikým 
nadšením a odhodláním stavět. Finance nasbírali naši občané. 
Ale veliké zklamání se dostavilo po dostavění, když za 
komunismu se kostel mohl používat jen jako pohřební síň.  

                                                                                                    Tomáš 

 

VELEHRAD 

Jednoho rána jsme se doma rozhodli, že vyrazíme na Velehrad. 
Byl tam koncert skupiny Slza. Po příjezdu jsme potkali také své 
známé. Tak ještě něco o Velehradě.  Je to významné poutní 
místo na Moravě. Připomíná nám příchod Cyrila a Metoděje. 
Basilika je veliký kostel s krásnou výzdobou, zajímavými obrazy 
a sochami Cyrila a Metoděje. Má 5 věžiček a jednu  
s obrovským křížem. Také na nádvoří je mohutný kříž a další 
sochy.                                                                                        Amálka 

 

 

JSEM DÍTĚ BOŽÍ 

Byla jsem pokřtěna v kostele na Halenkově, protože tam blízko 
má tatínek rodný domov. Ještě tam rádi jezdíme a také 
chodíme na hřbitov.                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                   Vendula 

 

FARNÍ RODINA 

V létě se několik rodin vydalo na víkendový výlet do Čech. 
V neděli zavítali na mši sv. do nevelkého kostelíka, kde 
k překvapení všech hostů vládla srdečná a přátelská atmosféra. 
Příjemné počasí umožnilo početné místní skupině rodin s dětmi 
čekat v radostném společenství na příjezd kněze na nádvoří 
kostela. Starší se scházeli k modlitbě uvnitř. Každý nový 
příchozí obešel všechny přítomné v lavicích, pozdravili se a 
podali ruce. Pak se odebrali na své obvyklé místo. 
S přicházejícím knězem se také všichni ostatní nahrnuli dovnitř 
a zaplnili kostel ke slavení mše svaté.                                
Nádherná rodinná atmosféra zapůsobila na všechny hosty. 

                                                                                             uč. Marta 

 

                                                 „Vděčnost je kouzelný klíč, 

                                                      Který odemyká srdce pro lásku 

                                                          a zamyká ho před pýchou.“  

 



 

       13. KVĚTNA – DEN MATEK 

         Děkujeme maminkám  

               za dar života,  

                 péči, oběti, 

                      lásku. 

 

 

 

 

 

 

12. 5. – 20. 5. TÝDEN PRO RODINU /ČAS BÝT SPOLU/ 

Každý den se statisíce rodin, založených na manželství muže a 

ženy, v naší zemi starají o své děti. Je to každodenní, nikdy 

nekončící, náročná, ale smysluplná a radostná práce.  

 

 

 

 

 

 

„Poslouchej, co ptáčci zpívají, poslouchej, jak šumí les, 

To Pána chválí, to Pána chválí, stejně jak včera i dnes.“ 

Tak zpívaly děti....Křesťané spěchají chválit P. Marii v měsíci 
MÁJI do kostelů, kaplí, nebo k obrázkům. Květen se z velké 

části překrývá s velikonoční dobou, proto se tímto druhem 
pobožnosti také více osvětluje účast Panny Marie na 
velikonočních událostech. 

MÁJOVÉ jsou jednou z mnoha způsobů lidové zbožnosti, kdy 

v různých dobách, různými způsoby věřící projevovali úctu P. 
Marii. Neexistuje žádný závazný liturgický předpis o její formě. 
Před ozdobeným oltářem, sochou P. Marie děkujeme, prosíme, 
nasloucháme májovému čtení, recitujeme básně, zpíváme 
mariánské písně a litanie, každý po svém, jako ti ptáčci.  

Děti se ptaly:“Co jsou to litanie?“ Je to soubor oslavných 
zvolání na počest P. Marie s přidanou prosbou. Vzývání Panny 
Marie milujícími dětmi Božími.                                            uč. Marta 

 „Tam za lesem u háje,  

sníh vždy nejdřív roztaje. 

Je tam v kapli milá Paní,  

jak mám čas, tak spěchám za ní. 

Nosívám jí fialky,  

když rozkvetou u skalky. 

Oči má jak máma moje, u ní vždycky teploučko je.“ 

„KN ĚŽNO MÁJE, BUĎ POZDRAVENA!“ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce#Velikonoce_v_katolické_církvi


 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ 

děkujeme za Vaši podporu programu Adopce na dálku®. Díky 
Vašemu finančnímu daru může Banz Stalan chodit do školy a 
zároveň může být podpořena i rodina dítěte a místní komunita. 
Za Vaši ochotu pomáhat děkujeme jménem Charity Praha i 
jménem dítěte. 

STALAN PÍŠE: 

 (volný překlad) 

Celá rodina je už zdravá. Obyvatele Karnataky potrápilo drsné 
počasí. Ve škole se mu po nemoci opět daří. Vyučování si užívá, a 
protože chce mít dobré výsledky, je pozorný, také doma stráví 
hodně času u učení. Pololetní zkoušky zvládl dobře a teď ho 
čekají závěrečné. Prosí o modlitbu a také sám v modlitbě na nás 
pamatuje. O pololetí se zúčastnil campu, kde se učili porozumění 
a toleranci vůči jiným náboženským skupinám a menšinám. 
Přeje nám krásné prožívání svátečních dnů  společně s rodinou. 
Děkuje za podporu i dárky. 

 

 

 

 

                                                           

                                                         

 

 

             „TOTO JE DEN, KTERÝ PŘIPRAVIL PÁN.  

                 JÁSEJME A RADUJME SE Z NĚHO!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

KVÍZ O SVĚTCÍCH /znáš okolní kostely a jejich patrony? / 

1. Kterému evangelistovi je zasvěcen kostel ve Študlově? 

                   A) Marek            B) Lukáš              C) Matouš 

2. Jaký je znak tohoto evangelisty? 

                   A) holubice        B) anděl               C) meč 

3. Koho je patronem? 

                    A) celníků        B) kuchařů            C) obchodníků 

4. V které vesnici je patronem kostela sv. Václav? 

                     A) Lačnov        B) Horní Lideč       C) Lužná 

5. Svatý kníže, patron Čech a Moravy je: 

                     A) sv. Jiří           B) sv. Václav       C) sv. František 

6. Komu je zasvěcený kostel ve Střelné?  

                         A) P. Marii Nanebevzaté       B) P. Marii Královně             

                                                           C) P. Marii Svatohostýnské  

7. Komu je zasvěcený kostel ve Francové Lhotě? 

 A) sv. Štěpán, král uherský    B)  sv. Terezie z Lisieux  C)  sv. Jan 

8. Koho je patronem? 

                 A) kovářů      B) zedníků a kameníků   C) zemědělců 

 

 

9. Kde najdete sochu sv. Dona Boska v životní velikosti? 

     A) V Brumově na nám.  B) Ve Zlíně u kostela (Jižní svahy) 

                                    C) Ve Vsetíně u zámku 

10. Který oblíbený sport hrál Don Bosko s dětmi?  

                   A) tenis           B) hokej                 C) fotbal 

                               

                       

                     (nápověda)   

                      

                                                               

    ŽIVOT   SVĚTCE   JE   SLOVO,  

         1c              2b                 3a          4b 

 

  KTERÝM   CHCE   BŮH   SVĚTU   NĚCO   ŘÍCI!   

           5b                6a          7a            8b                9b             10c                         

                                                       (Ch. Lubichová)  

                                                                       

 

                                        Maruška, František, Liduška a maminka 

 


