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Dne 29. srpna se po mši sv., obětované za Boží požehnání pro děti, studenty a pedagogické pracovníky 
začínající nový školní rok uskutečnilo již podruhé farní posezení spojené s opékáním špekáčků a drobným 
občerstvením. Ani děti nepřišly zkrátka, ale každé si odneslo drobný a praktický dárek, který určitě využiji 
v následujícím školním roce. Sešli jsme se všechny generace, na chvíli se zastavil čas, měli jsme k sobě zase 
o kus blíž. Chvilky setkávání se v našem farním chrámě, kde občerstvujeme naši duši, se proměnily i v 

potřebné občerstvení těla. A modlitba 
spojená se setkáním nás všech 
nabývá větší intenzity a významu, 
zvláště v dnešní době. Vždyť co je 
víc, než to co my sami můžeme dát. 
A farnost je jedna velká rodina, kde 
každý z nás ať službou, zpěvem, 
hudbou, modlitbou a vším co koná 
velebí a opěvuje Boha. Poděkování 
patří otci Josefovi, ale i všem dárcům 
a zúčastněným, díky kterým je 
velkou radostí tato setkávání v naší 
farnosti pořádat. Přeji všem farníkům 
požehnané Vánoce a v novém roce 
pevné zdraví, životní pohodu 
a hojnost Božího požehnání a radost 
se vzájemného setkávání se. 

   (Dagmar a David Steinerovi)
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II

V SOBOTU 22. ČERVNA 2019 V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE SV. VÁCLAVA, PŘIJAL Z RUKOU POMOCNÉHO BISKUPA
MONS. JOSEFA NUZÍKA JÁHENSKÉ SVĚCENÍ MGR. ET MGR. FRANTIŠEK ZAKOPAL Z FARNOSTI PODIVICE, TRVALÝ JÁHEN



III

"Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek" (Jan 12,24)
Pohřeb - Vlastimír Pivoda, 16. srpna 2019, Podivice.

"Kéž Mariana Rita vždycky chodí ve světle Kristově, kéž žije z víry až do konce, 
a až Kristus přijde, kéž mu vyjde vstříc a se všemi svatými vejde do jeho věčného království".

Svátost křtu - Mariana Rita Hodinková, 17. listopadu 2019, Drysice.



IV

"Nemusím sa báť - lebo je pri mne Mať - Mária"
(z homílie arcibiskupa Cyrila Vasila, S.J.,sekretáře Kongregace pro východní církve o Zlaté sobotě v Žarošicích, 14. září 2019)

Všichni mužové Starého i Nového 
Zákona, ve chvíli setkání s Boží 
velebností, s jeho poselstvím, s 
pozváním na nějaké zvláštní poslání, 
jsou proniknuti strachem, úžasem,
jsou terorizovaní, omdlívají, ztrácejí 
řeč, utíkají se schovat. Jediná osoba u 
které se nezmiňuje ve chvíli jejího 
hlubokého setkání s Boží milostí a 
velebností strach, děs a hrůza je 
Maria, nazaretská dívka, Panna 
zasnoubená s mužem jménem Josef.
Mariina nevinnost ji osvobozuje od 
strachu, Maria, tato nová Eva, která 
svou nevinností napravuje pád naší 
pramatky Evy, stojí po boku svého 
Syna, nového Adama, a spolu s ním nám říká: "Nebojte se!" Byla to totiž právě ona, která jako první slyšela 
tato slova od anděla při zvěstování. Právě jí zajisté vyprávěli o tomto povzbuzení andělských sborů pastýři, 
nad nimiž na Betlehemských polích zazářila Pánova sláva a "kterých se rovněž zmocnil velký strach", avšak 
povzbuzeni slovy anděla se vydali do Betlehema, aby spatřili to velké zjevení, Božské dítě zavinuté do 
plének a položené v jeslích, ale i spočívající v náručí své matky. My lidé jsme však poznamenáni dědičným 
hříchem, ne tak čistí a svobodní jako ona. V našich srdcích nezřídka hlodá a zakouší se strach. Strach z naší 
slabosti, neúspěchu, zklamání, které v životě může přijít. Strach z věcí kolem nás, které na nás nezávisí, z 
různých forem neštěstí, které nás může postihnout a z různých nástrah.
Jako chlapec jsem chodíval na mariánské májové pobožnosti do římskokatolického kostela v naší obci. 

Předpokládám, že málokdo si pamatuje, co jako dítě zažil v chrámě, na nějaké poučení nebo kázání. Ale já si 
dosud pamatuji, že se mi hluboko do srdce zapsala píseň, která se tam zpívala. Ta se zajisté zpívá i dnes. Bál 
jsem se totiž po této pobožnosti jít potmě domů,a le když se jednoho večera zpívalo: "Mária, ochrana - od 
Boha mne daná - nemusím sa báť, - lebo je pri mne Mať, - Mária, Mária.", tak jsem si řekl i já, že se ani já 
nemusím bát, protože je u mne matka - Maria. A to byl první krok k překonání mého dětského strachu ze 
tmy. Tuto píseň jsem si potom mnohokrát opakoval i při jiných životních situacích. Když jsem se jako mnozí 
jiní bál přijmout nějaké životní rozhodnutí, vždyť jak může člověk vědět, zda se rozhodl správně, tak mi na 
mysl přišla druhá sloka této písně: "Kamkoľvek ja pôjdem - čo robiť len budem, - Mária je pri mne úprimne, 
- Mária, Mária." Tehdy jsem si řekl, že skutečně kamkoli půjdu, Maria je u mne. Jsem na cestách mimo můj 
domov už víc jak 30 let, odešel jsem do ciziny jako emigrant, a přece se nikde necítím ani cizincem, ani 

osamělý ... Maria je u mne, chrání 
mě upřímně. Člověk se bojí i toho, co 
se mu může kdekoli přihodit. 
Nebezpečí číhají v té či oné podobě. 
A opět do této situace zaznívá tato 
píseň: "Po horách, dolinách - a 
veľkých pustinách, - i tam mňa 
zastáva, - pomoci dodáva, - Mária, 
Mária." Tak i prostá píseň z 
Katolického zpěvníku, kterou může 
člověk přijmout v dětství, může ve 
spojení s naší nebeskou Matkou 
naplňovat odvahou zvládnout 
všechny životní situace, které by nás 
vzhledem k naší slabosti, našemu 
dědičnému hříchu, mohli naplňovat 
obavou, strachem, terorem.



V

Poslední pozemské setkání s kardinálem Coppou u sarkofágu kardinála Berana, Peregrinatio Ad Miracula Fidei, 15. června 
2014, Poslední římské depositio votivní svíce a modlitební memento u sarkofágu Josefa kardinála Berana (+17. května 1969), 

Iter ad christianae religionis divitias in Italia quae ad fidem amoremque Christi nos promovent, 28. června 2016.
Dole: votivní svíce putovala s kardinálem Beranem z Říma do svatovítské katedrály v Praze.

„Bože našich otců, u hrobu sv. Cyrila přijmi 
naši vděčnost za Apoštoly Slovanů, 
kteří vedeni výzvou tvého Syna –

´Jděte do celého světa´, neváhali opustit 
milovanou vlast a vydat se k našim předkům, 

aby v rodné řeči slyšeli tvé Slovo. 
Přijmi naši vděčnost 

za GIOVANNIHO KARDINÁLA COPPU, 
čestného občana Drysic, který jako první 
papežský nuncius u slovanských národů –

sv. Metoděj, se nejprve stal učedníkem našeho 
jazyka, aby pak evangeliem hlásaným v naší 

mateřštině, získal Kristu srdce národa, jemuž –
jak říká, - polovinu toho svého zanechal. 

Přijmi naši vděčnost 
za TOMÁŠE KARDINÁLA ŠPIDLÍKA, S.J.

čestného občana Pustiměře, který ve šlépějích 
soluňských bratří dal ve všech jazycích 
zaznít srdci, co láskou získává svět celý, 

a dýchat oběma plícemi jedné, svaté, 
katolické a apoštolské Církve.“

S Tomášem kardinálem Špidlíkem, SJ. a Giovannim kardinálem Coppou u hrobu sv. Cyrila (+14. 2 .869) v kryptě baziliky 
sv. Klementa, Řím, Peregrinatio ad Limina Apostolorum, 11. června 2007; Peregrinatio In Corde Ecclesiae, 30. června 2011
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VVěěččnnéé
ooddppooččiinnuuttíí

ddeejj jjiimm,, PPaannee,,
aa ssvvěěttlloo vvěěččnnéé
aaťť jjiimm ssvvííttíí!!

AAťť ooddppooččíívvaajjíí
vv ppookkoojjii..

Mgr. František
BENÍČEK (Uherský Brod)
30.1.1938 - 11.12.2018

Alexander
PROCH

7.12.1984 - 3.1.2019

Marie
SMEJKALOVÁ

28.12.1947 - 21.1.2019

Vítězslav
VYMAZAL

26.4.1946 - 17.3.2019

Vlasta
POSPÍŠILOVÁ (Podivice)

21.8.1930 - 23.3.2019

Marie
KOUTNÁ

28.12.1931 - 26.3.2019

Božena
ZBOŘILOVÁ

8.11.1940 - 10.4.2019

Marie
KUPKOVÁ

22.6.1931 - 26.4.2019

Věra
SMÉKALOVÁ

6.6.1929 - 20.6.2019

Marie
SPISAROVÁ

1.1.1941 - 7.8.2019

Vlastimír
PIVODA (Podivice)
1.12.1932 - 7.8.2019

Radim
KLANICA (Drysice)
24.5.1999 - 17.8.2019

Miroslav
MOČIGEMBA

22.4.1997 - 10.9.2019

Květoslava 
SNÍDALOVÁ

24.6.1930 - 19.9.2019

Ludmila
MUSILOVÁ

18.5.1936 - 20.9.2019



VII
 VEČER A ÚSVIT V BENÁTKÁCH

"SLAVORUM APOSTOLI - Apoštolové Slovanů, svatí Cyril a Metoděj, 
zůstanou navždy v paměti církve spolu se svým obrovským evangelizačním dílem, které vykonali." 

 VOTIVNÍ SVÍCE A POUTNÍCI KE CTI APOŠTOLŮ SLOVANSKÝCH NÁRODŮ.

"Ta láska tvá svou všemocí zem, hvězdy, moře stvořila..."
(hymnus Večerních chval slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova).

PPEERREEGGRRIINNAATTIIOO
IINN HHOONNOORREEMM AAPPOOSSTTOOLLOORRUUMM

GGEENNTTIIUUMM SSLLAAVVOORRUUMM
2288.. ččeerrvvnnaa -- 1111.. ččeerrvveennccee 22001199
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"NON EST IN TOTO SANCTIOR ORBE MONS" POUŤ K HOŘE STIGMAT SV. FRANTIŠKA Z ASSISI - LA VERNA.

"Svatý Františku, tady v La Verně v tobě vidíme obraz Krista, který tě učinil vzorem, 
jímž se na své cestě k Bohu Stvořiteli a Vykupiteli může inspirovat každý z nás: na konci svého života říkáš –

„já jsem svůj díl vykonal; Kristus vás naučí tomu vašemu“: provázej nás svou přímluvou."



IX

„Pane, věřím, že toto město mohlo být kdysi útočištěm a příbytkem zlých a nešlechetných lidí, proslulých 
nechvalnou pověstí v celém kraji. Ale pro tvé nezměrné milosrdenství, v čase, který se ti zlíbil, vidím, 

žes projevil nesmírnost své dobroty, takže město se stalo útočištěm a příbytkem těch, kdo tě znají, vzdávají 
chválu tvému jménu a šíří vůni svatosti, pravé nauky a dobré pověsti u všeho křesťanského lidu. 

Já tě tedy, Pane Ježíši Kriste, otče milosrdenství, prosím, abys nehleděl na náš nevděk, ale pamatoval 
jen na hojnost své dobroty, kterou jsi projevil. Ať je povždy toto město územím a obydlím těch, 

kdo tě znají a chválí tvé požehnané a slavné jméno na věky věků. Amen. (Modlitba sv. Františka za Assisi)

"Svatý Františku, bratře všech, 
dej, ať odcházíme z tohoto místa naplněni touhou 

milovat a odpouštět, abychom svým milosrdenstvím, 
svou prací i každodenní službou 

ukazovali otcovskou i mateřskou tvář našeho Boha."

 EUCHARISTIE A DEPOSITIO VOTIVNÍ SVÍCE 
U HROBU SV. FRANTIŠKA 

V KRYPTĚ DOLNÍ BAZILIKY. ASSISI.

"HIC LOCUS SANCTUS EST. HAEC EST PORTA VITAE AETERNAE"
 BAZILIKA PANNY MARIE ANDĚLSKÉ A PORZIUNCOLA, ASSISI.



X

"Vznešený a slavný Bože, osviť temnoty mého srdce. Dej mi pravou víru, jistou naději, dokonalou lásku 
a hlubokou pokoru. Dej mi, Pane, poznání a rozvahu, abych konal tvou pravou a svatou vůli. Amen."

(Modlitba sv. Františka před Křížem od sv. Damiána)  Kříž od sv. Damiána a relikviář světice v bazilice sv. Kláry.

POUŤ VE ŠLÉPĚJÍCH SV. FRANTIŠKA A SV. KLÁRY.  Rodiče sv. Františka a bazilika sv. Kláry. 

POUŤ K SV. DAMIÁNU.  Klášter sv. Damiána a místo zesnutí sv. Kláry. 



XI

SALVE RITA VAS AMORIS, SPONSA CHRISTI DOLOROSA, TU DE SPINIS SALVATORIS PULCHRA NASCERIS UT ROSA".
(BOLESTNÁ SNOUBENKO KRISTA, NÁDOBO LÁSKY,- RITO,-  BUĎ ZDRÁVA, TY Z TRNU SPASITELE,

JAK RŮŽE ZRODILA SES KRÁSNÁ). Nápis nad portálem baziliky sv. Rity, CASCIA.

Foto odshora:
CASCIA - BAZILIKA SV. RITY 

 KOPULE BAZILIKY -
RELIKVIÁŘ SVĚTICE 

NEMOŽNÉHO 
 KAPLE BL. TERESY FASCE -
KAPLE BL. SIMONA FIDATI A 

EUCHARISTICKÉHO ZÁZRAKU
 EUCHARISTIE V KRYPTĚ 

BAZILIKY A SETKÁNÍ 
S AUGUSTINIÁNSKÝMI NOVICI

Z BRNA A TRENČÍNA



XII

BARI.  POUTNÍCI PŘED BAZILIKOU SV. MIKULÁŠE.  Dole: KRYPTA A DETAIL RELIKVIÁŘE SV. MIKULÁŠE.

MŠE SVATÁ U HROBU SV. MIKULÁŠE V KRYPTĚ BAZILIKY  ZVĚČNĚNÍ PŘED SOCHOU SV. MIKULÁŠE.



XIII

„Dnes jsem viděl něco velkolepého: Monreale. Jsem naplněn vděčností za to, že existuje ... Zlato na všech 
stěnách, postava za postavou v každém výklenku a ve všech arkádách. Vystupují ze zlatého podkladu jako 

z vesmíru. Existují různé způsoby modlitební účasti. Jeden se uskutečňuje nasloucháním, mluvením, gestikulací; 
jiný se naopak odehrává patřením. Je to dobře, a my na severu nic jiného neznáme. Ale ztratili jsme něco, co 

tady ještě znají: schopnost žít v patření, spočívat ve „vidění“; z forem a událostí kontemplací přijímat posvátné“ 
(Romano Guardini, 1885-1968).

NAPŘÍČ KALÁBRII K MESSINSKÉ ÚŽINĚ.  V PODPALUBÍ A NA PALUBĚ.  SÍTÍ SICILSKÝCH AUTOSTRÁD DO PALERMA.



XIV

„Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. 
Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. 

Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství /trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí." 
EUCHARISTIE V KAPLI KATEDRÁLY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MONREALE.



XV

VEČEŘE A NOCLEH V PALERMU  Dole: VÝSTUP K JESKYNI SV. ROZÁLIE NA MONTE PELLEGRINO (NAD PALERMEM)

"Svatá Rozálie, Ty ses uchýlila do samoty Monte Pellegrina, nikoli, aby ses vzdálila městu, 
nýbrž abys nad ním bděla v modlitbě a pokání, a tak je osvobodila od moru všeho zla, pomoz nám osvobodit se 

od hříchu, který je kořenem veškerého zla ve společnosti a zaměřit náš život na Boha, zdroj všeho pokoje"" 
EUCHARISTIE V JESKYNI SV. ROZÁLIE. LARGO Z NOVOSVĚTSKÉ - KE CTI PATRONKY PALERMA A SICÍLIE.



XVI

"Cyril a Metoděj, rodní bratři, Řekové, narodili se v Soluni, městě, kde žil a působil sv. Pavel...." 
(Egregiae virtutis, 1). Pouť ke cti Apoštolů Slovanů proto směřovala do nejrozsáhlejší archeologické lokality 

nejlépe zachovaných staveb klasické řecké civilizace, do ÚDOLÍ CHRÁMŮ V AGRIGENTU.

NAPŘÍČ SICÍLII DO SYRAKUS - V POZADÍ ETNA.

CHRÁM SVORNOSTI. GIRGENTANSKÁ KOZA.



XVII

USÍNÁNÍ A PROBUZENÍ VE STÍNU SVATYNĚ SLZÍCÍ PANNY MARIE - SIRACUSA.

EUCHARISTIE V BAZILICE SLZÍCÍ PANNY MARIE, SIRACUSA.

OVĚŘENÍ ARCHIMEDOVÝCH ZÁKONŮ A KRUŽNIC V JEHO SYRAKUSÁCH NA "KARIBSKÉ" PLÁŽI.



XVIII

"Svatá Lucie, už od nejútlejšího dětství poslušna křesťanské výchovy, které se ti dostalo od tvé zbožné matky, 
vypros nám, abychom si uprostřed temnot současného pohanského světa vážili velkého daru víry."

MŠE SVATÁ V BAZILICE MUČEDNICTVÍ SV. LUCIE. Vpravo sloup označující místo mučednictví. SIRACUSA.

POUTNÍCI V BAZILICE A KATAKOMBÁCH SV. JANA, SIRACUSA.

KRYPTA SV. MARCIÁNA, prvního biskupa Syrakus.  Večerní chvály v kryptě baziliky slzící Madony, SIRACUSA.



XIX

POUŤ KE SV. AGÁTĚ.  Eucharistie v kapli relikvií mučednice v katedrále sv. Agáty, CATANIA.

POUŤ K SV. FRANTIŠKU Z PAOLY.  večerní chvály v nové bazilice, PAOLA.
Dole: EUCHARISTIE V BAZILICE SV. FRANTIŠKA  DEPOSITIO VOTIVNÍ SVÍCE A FOTO V KAPLI RELIKVIÍ



XX

"Sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. 
Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.“ (Dt 5,13-15)  NEDĚLE U MOŘE V PAOLE.

"ŽIVOT NENÍ ČAS, ŽIVOT JE SETKÁNÍ S PŘÁTELI" (Tomáš kard. Špidlík)  Chvíle přátelství a loučení, PAOLA.

POUTNÍKY VÍTÁ SVATYNĚ PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ V POMPEJIÍCH.



XXI

"Vznešená Královno Vítězná, Královno nebe a země, v tvém jménu se radují nebesa a chvěje podsvětí.“
 POUTNICE "MARIE" PŘINÁŠEJÍ VOTIVNÍ SVÍCI PŘI EUCHARISTII V BAZILICE V POMPEJÍCH.

" Z Trůnu laskavosti, na němž sídlíš, přívětivě shlédni, ó Maria, na nás, na naše rodiny, na Evropu i svět. 
Ať u Tebe dojdou soucitu naše strádání a soužení, co nám ztrpčují život. Pohleď, ó Matko, co nebezpečí duše 
i těla, co pohrom a zármutků na nás doléhá. Matko, vypros nám u svého božského Syna milosrdenství, a svou 

laskavostí pokoř srdce hříšníků. Ukaž všem, jaká jsi, Královno míru a odpuštění..“



XXII

EUCHARISTIE V BAZILICE SV. KLEMENTA  "Duch Páně, je nade mnou, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu 
pokorným" (Iz 61,1-3)  Nejkrásnější starozákonní mesiánské proroctví předčítá autor poutní fotogalerie.

Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám (2Kor, 4,7).
 Na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje, prosme ať toto putování posílí naši víru, rozhojní lásku ke Kristu a přinese 

požehnání nám, našim rodinám, farnostem, i všem, kdo nás žádali o modlitbu či skrze dar votivní svíce 
předkládají své prosby. VOTIVNÍ SVÍCI PŘINÁŠI VELVYSLANEC ČR U SVATÉHO STOLCE, J. E. VÁCLAV KOLAJA.

PROCESÍ ZA ZPĚVU "BOŽE, COS RÁČIL" K HROBU SV. CYRILA V KRYPTĚ BAZILIKY A DEPOSITIO VOTIVNÍ SVÍCE.



XXIII

Bazilika Santa Maria Maggiore, kaple Salus Populi Romani - na místě prvního slavení slovanské bohoslužby.

BAZILIKA SV. PETRA: modlitba u sarkofágů papežů - sv. Pavla VI., Jana Pavla I., sv. Jana XXIII., sv. Jana Pavla II.

NA MÍSTĚ NĚKDEJŠÍHO HROBU JOSEFA KARDINÁLA BERANA  VÁCLAVOVÉ U OLTÁŘE SVÉHO PATRONA.



XXIV

PADOVA - NEŠPORY V BAZILICE SV. ANTONÍNA A DEPOSITIO VOTIVNÍ SVÍCE U HROBU SVĚTCE.

FIRENZE - BAZILIKA SANTA CROCE - U SARKOFÁGU MICHELANGELA BUONARROTIHO.

PADOVA - TE DEUM V BAZILICE SV. JUSTINY U ARCHY SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY.
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