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FARNÍ LIST 
Římskokatolická farnost Senice na Hané 

 

březen 2019 

 
 

 

Milí farníci, 

prožíváme postní dobu. Co je smyslem této liturgické doby jednoduše a srozumitelně vyjádřil biskup  

Josef Hlouch ve své Minutěnce: 

„Postní doba znamená hluboký, a co možná trvalý pohled na trpícího Spasitele. Ten pohled nás posílá i 

do našeho nitra, kde se odehrávají dějství spásy. 

Půst – doba vnitřního prohloubení a zamyšlení se nad sebou. Vrať se do nitra. Tam tě čeká Bůh, tam 

chce s tebou jednat. Nesmíš se nechat strhnout tempem života. Musíš umět uprostřed všech událostí  

a změn pevně stát! 

Půst znamená něco opustit; nejprve sebe, sobectví. Osvobodit se od zbytečností, zjednodušit život, vzdát 

se tužeb po nadměrném komfortu, zábavě a požitku. Nepotřebovat ničeho jest božské a potřebovat co 

nejméně – je nejbližší božskému. 

Čím více cárů a zbytečností máš, tím hůř se ti chodí a žije. Měj všechnu odvahu osvobodit se! Musíš s 

Kristem v sobě umřít, abys měl podíl na slávě Jeho vzkříšení. Nezemře-li zrno, jež padlo v zemi, zůstane 

samo.“ 

Bratři a sestry, snažme se v této svaté době o zvolnění tempa. Dokázat se zastavit, ztišit a zahledět se na 

trpícího Spasitele. Zároveň pohlédnout i do svého nitra a uvědomit si, čím vším mu působíme bolest. A 

pamatujme, že jeho odpouštějící láska se nikdy neunaví. 

P.S.: Zpovídá se před každou mší svatou, na požádání kdykoliv 

P. Martin 
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Hledáme osobnosti naší farnosti

Když se řekne: „Liduška Štafová“, hned se každý 

zeptá: „A která?“ Snad to poznáte v našem rozho-

voru. Jsem ráda, že tuhle ženu znám, protože je 

velmi obětavá a komu může, tomu pomůže. Má 

snad sto rukou, protože stihne chodit do práce, po-

máhat při akcích naší farnosti, při úklidu jak fary, 

tak kostela, chodí také zpívat a k tomu všemu zvlá-

dá i péči o domácnost. 

Byla jsi jako dítě vychovávaná ve víře? Jaká 

byla tvoje cesta k nám do Senice a naší farnosti? 

Pocházím ze Světlé Hory u Bruntálu, a i přes to, 

že jsem vyrůstala vedle kostela a jako malá jsem 

byla pokřtěná, jsem ve víře vychovávaná nebyla. 

Do kostela jsem se chtěla vždy podívat, a když 

jsme se s rodiči přestěhovali do Olbramic, vyprávě-

la mi kamarádka o tom, jak taková mše svatá pro-

bíhá. Fascinovalo mě to. Pamatuji si, jakou úctu, 

klid a pokoru jsem cítila, když jsem do něj poprvé 

vstoupila. A tak, když jsem poznala svého manže-

la, byla jsem šťastná za to, že on ve víře v Boha 

vychováván byl. Do Senice na Hané jsem se přiv-

dala v roce 1993 a od té doby náš kostel navštěvuji 

pravidelně.  

Musela jsi dlouho zvažovat nabídku stát se 

členkou našeho sboru? Co ti zpěv přináší? 

Do senického sboru mě přivedla Dominika, která 

se mě jednou při úklidu zeptala, zda bych se ne-

chtěla přidat. Přemlouvat mě opravdu nemusela. 

Členkou jsem již šestnáctým rokem a stále mě to 

baví a naplňuje. 

Jelikož pracuješ na směny, je tvé za-

městnání velmi náročné. Dokážeš si vů-

bec při tom všem najít čas pro sebe?  Co 

ráda děláš ve svém volném čase?  

Zbytek svého volného času ráda trávím na za-

hrádce nebo aktivním způsobem. Ať už procház-

kami po okolí či jízdou na kole. Mám ráda i tvoři-

vou činnost, a tak pod vedením Katky Pruckové 

navštěvuji v místní ZŠ keramický kroužek pro do-

spělé.  

Kdyby sis mohla vybrat místo, kde strávíš dovo-

lenou, kam by směřovaly tvé kroky? 

Na místě mi až tak nezáleží, důležité je, abych ji 

trávila s rodinou. Jsem ráda, když si všichni doká-

žeme najít volnou chvilku, kterou strávíme spolu. 

Právě proto, že jich už není tolik, si jich více vá-

žím.  

Sbírky za květiny a hospodyně měla dlouhou 

dobu na starost tvoje tchýně, paní Anna Štafo-

vá. Bohužel jí její zdraví už tolik neslouží, a tak 

jsi to za ni převzala, za což ti za celou naši far-

nost moc děkuji. Na co budou tedy peníze z le-

tošní sbírky použity?  

Sbírka za hospodyně je v podstatě taková štafeta. 

Začala s ní paní Sérinková, pokračovala v ní ba-

bička Anička a teď je to na mně. Je nutno po-

dotknout, že přispívají nejen farníci, ale také ti, 

kteří kostel pravidelně nenavštěvují. V poslední 

sbírce se nám podařilo vybrat 8 600 Kč. Tato část-

ka bude využita na úpravu kněžského hrobu. Tímto 

bych Vám všem chtěla poděkovat za jakýkoli pří-

spěvek.  

Vím, že manžel Zdeněk a tvé dcery Liduška a 

Kačka jsou ti velkou oporou. Pevně věřím, že tomu 

tak bude i nadále a přeji ti, aby tvá rodina byla 

zdravá, šťastná a vždy jste měli jeden druhého. 

Děkuji za rozhovor a za vše, co pro naši farnost ve 

svém volném čase děláš. 

Vendula Koupilová 

Homilie papeže Františka z domu sv. Marty

Nebe není nuda 

„Nebe není nuda, jak si někteří myslí, nýbrž se-

tkání s Ježíšem“ řekl papež František v homilii při 

kapli Domu sv. Marty, když kázal o Božím příslibu 

věčné radosti. Rozjímal nad liturgickým čtením ze 

Skutků apoštolů (13,26-33), které podává Pavlovu 

promluvu v antiochijské synagoze. „Důvěřujeme-li 

tomuto příslibu, kráčíme životem v bezpečí.“  

„S těmito Božími zaslíbeními se lid vydal na ces-

tu v jistotě, která byla pokračováním vědomí jeho 
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vyvolení. A ačkoli lid nezřídka nebyl věrný, důvě-

řoval v ta zaslíbení, protože věděl, že Bůh je věrný. 

I my jsme na cestě. Ano, jsme na cestě. A když se 

zeptáme: kam? Jsme na cestě k nebi! Co je však 

nebe? Tady začínáme s odpovědí váhat. Nevíme 

dobře, co říci. Často máme na mysli abstraktní a 

vzdálené nebe. Někdo říká: ano, bude tam krásně. 

Někteří si ale myslí: Nebude trochu nudné být tam 

celou věčnost? Nikoli, nebe není takové. Jdeme 

vstříc setkání, definitivnímu setkání s Ježíšem. Ne-

be je setkání s Ježíšem. Měli bychom se často za-

obírat myšlenkou, že kráčíme životem, abychom se 

setkali s Ježíšem – pokračoval Svatý otec. Toto 

setkání pro nás bude potěšením navždy. Co však 

mezitím dělá Ježíš?  Neočekává mne vsedě se za-

loženýma rukama, nýbrž, jak poznamenává evan-

gelium (Jan 14,1-6) připravuje nám místo.“ 

»Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého 

Otce je mnoho příbytků. Odcházím vám při-

pravit místo«. 

 „Co tedy dělá Ježíš? Ježíš se modlí za mne, za 

každého z nás. Musíme si to opakovat, abychom se 

utvrdili. On je věrný. On se za mne modlí v této 

chvíli. A každý z nás si má říkat, že Ježíš prosí za 

mne, připravuje mi místo, pracuje. On je věrný a 

činí to, co přislíbil. Nebe bude setkáním s Pánem, 

který odešel, aby nám připravil místo, setká se s 

každým z nás. To nám dodává důvěru a zvětšuje 

naši důvěru. Ježíš je až do konce světa knězem 

přímluvcem. Kéž nám Pán dá toto vědomí, že jsme 

na cestě a máme tento příslib. Kéž nám daruje tuto 

milost hledět vzhůru s myšlenkou: Pán se za mne 

modlí“. 

manželé Štefanovi

Misie

Misie, aneb být misionářem, to chce od-

vahu 

Těm, kteří si někdy a snad i rádi, přečetli moji 

rubriku „Hádej, objevuj a pátrej!“, dlužím odpověď 

z předvánočního čísla. V tomto Farním listě jsem 

psala o kapli na Malém Kosíři. 

Zároveň bych Vám chtěla poděkovat za přízeň a 

také Vám představit nové téma – Misie, aneb být 

misionářem, to chce odvahu. Dnes se pokusím po-

psat, zamyslet nad tím, kdo vůbec takovým misio-

nářem je. 

Samotné slovo misie pochází z latinského missio, 

což znamená poslání. Jedná se tedy o šíření křes-

ťanské víry kázáním a s ním spojené další činnosti. 

Člověk, který se tomuto věnuje, se nazývá misio-

nář. V současnosti působí ve světě tisíce misionářů 

různých křesťanských církví. Evropské církve mi-

sionářskou činnost spojují především s rozvojovou, 

zdravotní a hospodářskou pomocí, kde působí tisí-

ce dobrovolných skupin. Tito lidé se snaží spíše 

přizpůsobit prostředí, ve kterém pomáhají. Neza-

kládají tedy žádné stanice, ale snaží se spolupraco-

vat s místními. 

Z toho, co jsem si k tomuto tématu přečetla, mě 

ovšem nejvíce zaujala myšlenka arcibiskupa Jana 

Graubnera. Říká, že misionářem je každý rodič, 

protože i ten předává víru. Předává ji dětem. Ne-

zbývá mi nic jiného, než s ním jedině souhlasit. 

Rodiče utužují v dětech nejen morální hodnoty, 

lásku, ale také pochopení, respekt a úctu k druhým, 

a především k Bohu. Rodič své dítě miluje celým 

svým srdcem stejně tak, jako Bůh miloval nás tím 

svým. Tím, že budou rodiče předávat svou víru a 

lásku na děti, budou i děti šířit tuto víru a lásku 

kolem sebe. Ať už jen tím, že budou vyprávět, jaké 

to je, sedět v kostele, ministrovat, zpívat nebo na-

vštěvovat náboženství. Každé dobré slovo může 

zapůsobit na někoho jiného a o tom to je. 

A přesně to bych si přála, abychom si všichni 

uvědomili. Ať už máme nebo (zatím) nemáme to 

požehnání, být někomu rodičem. Mysleme na to, 

že i my můžeme být takovým misionářem a tím, že 

budeme víru předávat druhým, ji zároveň upevňu-

jeme a rozšiřujeme i v sobě. 

Ludmila Štafová ml. 
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Zajímavosti z farnosti a nejen to

Tříkrálová sbírka 2019 

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita 

České republiky. Úspěch celé sbírky závisí na akti-

vitě více jak 50 000 dobrovolníků, kteří se na „Tři 

krále“ rozeběhnou do všech koutů naší vlasti, ale 

především na dobrotě a štědrosti všech, u kterých 

skupinky koledníků zazvoní. Tříkrálová sbírka je 

největší dobrovolnickou sbírkou u nás a v letošním 

roce se uskutečnila již po sedmnácté.  

Výtěžek sbírky je určený na pomoc nemocným, 

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 

a dalším sociálně potřebným skupinám lidí v regi-

onech, kde sbírka probíhá.  Ze všech darů tak zů-

stává 65 % Charitě, 15 % získá na sociální projekty 

příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřeb-

ným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty 

Charity a zákonných 5 % tvoří režijní náklady 

sbírky.  

Obě obce spadající do naší farnosti (Senice na 

Hané a Senička) patří pod Charitu Litovel. V letoš-

ním roce se nám podařilo v Senici překonat částku 

40 tisíc korun a v Seničce chybělo jen málo k nád-

herné částce 12 tisíc korun. Ve většině obcí se kaž-

doročně vybere více než v roce předchozím. A 

proto Vás všechny určitě potěší takové malé oh-

lédnutí, jak jsme byli štědří v předcházejících le-

tech. 

 

Rok Senice na Hané Senička 
Celkem  

Charita Litovel 

2016 30 092,- Kč 10 740,- Kč 529 886,- Kč 

2017 31 493,- Kč 10 511,- Kč 554 726,- Kč 

2018 35 798,- Kč 10 828,- Kč 614 995,- Kč 

2019 40 507,- Kč 11 968,- Kč 660 546,- Kč 

Jako farnost ale patříme do Arcidiecéze Olo-

moucké, která v letošním roce vybrala rekordní 

částku 29 828 910,- Kč a tím se dostala opět bez-

konkurenčně na první místo mezi všemi diecézemi 

České republiky. A pokud Vás zajímá celkový vý-

těžek z letošní Tříkrálové sbírky z celé naší vlasti, 

pak je toto číslo devítimístné, 120 452 988,- Kč.  

Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala 

všem koledníkům a jejich vedoucím, ale především 

Vám, kteří jste otevřeli dveře svých domovů, svá 

srdce i své peněženky. 

 

Dominika Doláková st.

Okénko do rodiny

Postní doba 

Půst je doba výjimečná. Mnohdy se nám stává, že 

během roku jen s velikým vypětím nacházíme čas 

na blízké – partnera, děti, přátele. Proto vyhlížíme 

např. čas dovolené, kdy konečně můžeme být spo-

lu. V podobném významu se odehrává i doba post-

ní, která má tři sloupy: Modlitbu, půst a almužnu. 

V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se populárně 

lidé domnívají. Jde mnohem více o čas, o vytvoření 

prostoru pro Boha. Právě v období postní doby 

jsme pozváni hledat více času na Boha. Zřeknutí se 

jídla či zábavy má vést k plné soustředěnosti na 

Boha ještě jinými prostředky než jen modlitbou. Je 

to čas přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje 

a touhy. 

Tak jsme se dočkali. Konečně je tu jaro nejen 

podle data v kalendáři. Stačí, aby vysvitlo sluníčko, 

a hned mě v tomto období přepadne “chuť na po-

řádek“. Smejčím, umývám okna a prostě po té 

dlouhé zimě dávám dům do pořádku. Před Veliko-

nocemi, v postní době, se mi to opakovaně osvěd-

čilo. Udělat si pořádek nejen v domě, ale i v sobě. 

Přestat lpět na malichernostech a zbytečnostech, 

uvolnit se ze sevření a začít volněji dýchat. Takový 
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úklid může být parádní očistná kúra duše i svědo-

mí. V dnešní době jsme přehlceni věcmi, jež nás 

pak obklopují v prostoru, kde žijeme my i naši nej-

bližší. Zapojila jsem děti a společně třídíme hračky 

a oblečení, a co už se nám nehodí, nabízíme zdar-

ma dál. Možností je mnoho – dětská klinika v ne-

mocnici, něco nabídnu dalším maminkám nebo 

vytřídím k recyklaci. Každopádně jsou vidět vý-

sledky, což oceňují i děti. Samy se tak učí pozná-

vat, co je pro ně důležité a co mohou postrádat s 

vědomím, že nejen potěší, ale i pomohou někomu 

druhému. Trávíme společně čas, kdy se postíme 

třeba od sledování televize, formou “almužny“ 

posíláme věci dál. Když se pak večer společně 

učíme novou modlitbu, mám v sobě dobrý pocit, že 

snad se mi konečně alespoň občas daří plnit smysl 

postní doby. Snad do těch malých dětských srdíček 

tak ukládám vzácné semínko, jež bude růst a sílit, 

aby jejich víra měla silné kořeny a dokázala odolat 

silným, mnohdy zničujícím poryvům a nástrahám 

moderní doby. Postní doba není pouze o postu od 

masa a zábavy, ale i o hledání hodnot, smyslu živo-

ta a Boha. Ne vše se nám vždy daří. Jít příkladem 

je těžký, ne však nesplnitelný úkol. Nejdůležitější 

je chuť něco změnit a…začít…. 

Anna Jahodová 

Doporučujeme

Tip na dobrý film - SOBIBOR 

Základem tohoto ruského filmu, natočeného v ro-

ce 2018, je reálná událost, k níž došlo v roce 1943 

v nacistickém táboře smrti Sobibor na území Pol-

ska. Hlavním hrdinou filmu je sovětský Žid Ale-

xandr Pečerskij, vojenský zásobovač, který to do-

táhl až k hodnosti poručíka. V říjnu 1943 upadne 

do zajetí a ocitne se v táboře Sobibor, kam Židy 

nevozili kvůli práci, ale aby je zabili v plynových 

komorách. Alexandrovi, morálně i duchovně sil-

nému, se podaří za tři týdny připravit plán povstání 

vězňů v táboře. Toto povstání se stane jediným 

úspěšným za celou druhou světovou válku a skončí 

masovým útěkem vězňů z koncentračního tábora 

smrti. 

I když filmů s tematikou holokaustu vzniká celá 

řada, tento příběh je velmi silným svědectvím hrůz, 

které se za války odehrály. Zároveň zobrazuje ne-

zdolnost, statečnost, odvahu a touhu po životě ne-

spravedlivě stíhaných a nevinně odsouzených lidí-

mučedníků, kteří kráčeli v Kristových šlépějích. 

Markéta Houdková

Pro chytré hlavy

Šifra 

Možná se Vám bude zdát dnešní šifra trochu zvláštní, ale věřím, že Vaši rodiče s ní nebudou mít sebe-

menší problém. Je totiž možné, že už se k Vám nedostaly tlačítkové telefony, a tak jste byli ušetřeni 

zdlouhavému vypisování i té nejkratší zprávy. Pokud byste takový telefon měli a vyťukali následující 

kód, dostali byste jeden z nejznámějších úryvků z knihy Malý princ. Přeji tedy hodně zdaru při překládá-

ní. 

 

„7777 7 777 2 888 66 33 888 444 3 444 6 33 5 33 66 666 6 7777 777 3 222 33 6.      

8 666, 222 666 5 33 3 88 555 33 9999 444 8 33, 5 33 666 222 444 6   66 33 888 444 3 

444 8 33 555 66 33.“ 

Metoděj Koupil 
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Liturgický slovníček

Kostel 

Katolický kostel je budova, ve které se věřící shromažďují k bohoslužbě, především ke slavení mše sva-

té. Pro věřícího člověka je tedy místem nejposvátnějším. Lidé se v kostele setkávají se samotným Bohem, 

který zde přebývá viditelně v Nejsvětější svátosti oltářní. Při slavení mše svaté Bůh k lidem promlouvá 

skrze čtení Božího slova, setkává se s nimi osobně ve svatém přijímání a vlévá jim svou sílu, život a po-

moc skrze svátosti udělované knězem. Naše kostely byly stavěny ve slohu odpovídajícím době, ve které 

vznikaly. Největší část kostelního prostoru tvoří tzv. chrámová loď. Je to prostor určený pro shromáždě-

ní věřících. Od této části je odlišen prostor, kde jsou kněz a ministranti při mši svaté. Tento prostor se 

nazývá presbytář (kněžiště), také nazývaný apsida. Prostor sloužící pro udělování svátosti křtu – baptis-

terium – se nachází buď ve zvláštní křestní kapli nebo na dobře viditelném místě v kostele. Je zde křti-

telnice, ve které je křestní voda. U křtitelnice je umístěna velká velikonoční svíce paškál. Je žehnán na 

vigilii Zmrtvýchvstání a po dobu velikonoční je při bohoslužbě zapálen a umístěn v blízkosti ambonu 

nebo oltáře. Místnost, ve které jsou uloženy liturgické potřeby a vše potřebné k přípravě bohoslužeb, se 

nazývá sakristie. Je také místem, kde se shromažďují a připravují kněží spolu s ministranty ke slavení 

mše svaté. 

Co je ministrování 

Ministrování je úkon, kterým se připodobňujeme chóru andělů v nebi, kteří slouží Hospodinu. Minis-

trant se tak stává nejbližším účastníkem tajemství zpřítomnění oběti Ježíše Krista a má přímo podíl na 

této svaté oběti svou službou. Pro tento vznešený úkon je tedy třeba být připraven a vzdělán, aby krása 

liturgie pozemské co nejvýše zrcadlila nebeskou. Proto je zapotřebí, aby ti, kdož jsou posláni ke službě 

ministranta, znali gesta a postoje vyjadřující víru a jednotu církve. 

Josef Coufal 

Recepty našich hospodyň

Tvarohové trojúhelníčky 

250 g měkkého tvarohu, 250 g hladké mouky, 250 

g tuku (např. Zlatá Haná), džem, mletý cukr s va-

nilkou na obalení trojúhelníčků, pečicí papír 

Tvaroh, mouku a tuk spolu uhněteme a těsto roz-

válíme na válu. Těsto vyválíme vyšší jak na nudle. 

Na rozváleném těstě vykrojíme rádélkem čtverečky 

o rozměru cca 7 x 7 cm, které po nanesení džemu 

lžičkou přeložíme na trojúhelníčky a v místech 

styku těsto k sobě přitlačíme konečky prstů. Džem 

nanášíme do jedné poloviny trojúhelníčku. 

Připravené trojúhelníčky položíme na plech s pe-

čicím papírem a vložíme do trouby. Pečeme při 

teplotě cca 200 °C. Trojúhelníčky po vyjmutí z 

trouby obalíme v moučkovém cukru s vanilkou. 

 
Recept posílá a přeje dobrou chuť 

Ludmila Grecmanová 
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Dětem 

Milé děti, 

budou tu opět Velikonoce. Na velikonoční neděli dobře děti poslouchejte evangelium. Budete slyšet o 

tom, jak sv. Maří Magdaléna s Marií potkaly Ježíše, když šly zrovna k jeho hrobu. Na obrázku vidíte sv. 

Maří Magdalénu spolu s Marií, jak stojí na rozcestí a neví, kterou cestou se mají dát. Vezmi si tužku nebo 

pastelku a pomoz jim najít tu správnou cestu ke hrobu Krista. 

 

Štěpánka Štefanová 
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Akce pro mládež  

Arcidiecézní setkání mládeže  

Přerov 12. – 13. dubna 2019 

Letní tábory 2019 na Arše v Rajnochovicích  

1. turnus - 30. června - 13. července 

2. turnus - 14. července - 27. července 

3. turnus - 28. července - 10. srpna (turnus je určen pouze pro kluky - nejlépe ministranty) 

4. turnus - 11. srpna - 24. srpna 

Věkové rozpětí táborů je 9 - 14 let, na 3. turnus již od 8 let 

Pozvánky

Společná předvelikonoční zpověď v Senici na Hané 

sobota 13. 4. 2019, 14:00 - 15:30 

 

Bohoslužby svatého týdne (kostel Senice na Hané) 

Zelený čtvrtek - 18:30 

Velký pátek - 18:30 

Velikonoční vigilie - 19:00 

Boží Hod velikonoční - 8:00 

Pondělí velikonoční - 8:00 

 

Další plánované akce ve farnosti 

 

Noc kostelů  

kostel Senice 24. 5. 2019 

 

Farní den  

farní zahrada, Senice 26. 5. 2019 

 

Koncert k 30. výročí od založení scholy 

kostel Senice 2. 6. 2019 
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