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Červenec v naší farnosti 

 

Měsíc červenec je začátkem prázdnin a také pro mnohé rodiny čas dovolených. 

Přeji všem dětem a jejich rodičům, aby si odpočinuli a načerpali nové síly a energii. 

Také je možné poznávat mnohá místa naší vlasti, která jsou spojena s křesťanstvím. 

Nedaleko od nás je poutní místo Svatá Hora. Areál na Skalce u Mníšku pod Brdy zve 

k návštěvám. Možná neznáme Sázavu, Hrádek u Vlašimi…, těch míst je opravdu 

mnoho i v našem okolí. 

 

5. července je národní pouť na Velehrad.  

V 10 30 je slavnostní poutní mše svatá. Hlavním celebrantem a kazatelem bude 

Mons. Charles D. Balvo, apoštolský nuncius v ČR. Koncelebrovat budou čeští 

a moravští biskupové. Slavnostní poutní mše svatá bude přenášená Českou televizí 

a Českým rozhlasem Vltava. 

 

5. července slavíme slavnost svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Velcí 

misionáři, svatí Cyril a Metoděj, přišli do naší země zvěstovat Boží království. Nebyli 

první a jejich působení netrvalo dlouho, a přece měli a mají pro náš národ mimořádný 

význam. Ve srovnání s předchozími misionáři, osamělými mnichy a poustevníky, kteří 

patrně přicházeli z Podunají, z dnešního Bavorska, jejich misie vypadala hodně jinak.  
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Především v tom, že si je vyžádal velkomoravský panovník, který si také vymínil, aby 

hlásali evangelium v jazyce, kterému lidé rozumějí. V tom měli Konstantin i Metoděj 

už své zkušenosti a mimořádné předpoklady. 

 

Mladší Konstantin (Cyril) byl učenec a dnešní terminologií profesor, který pro 

tento účel vytvořil zvláštní písmo, hlaholici. To není jen tak. Fakticky tím zároveň 

vytvořil spisovný jazyk Slovanů, který se v různých variantách v některých východních 

církvích užívá dodnes jako jazyk liturgický. To byl obrovský čin, jakého se čeština 

dočkala až o čtyři, pět století později. Svatého Cyrila si dnes představujeme jako 

starce, ale když roku 869 v Římě zemřel, bylo mu 42 let. 

Starší Metoděj studoval práva a stal se místodržitelem v Makedonii. Kvůli 

rozháraným poměrům u dvora odešel do kláštera, odmítl různé vysoké funkce, ale 

hodně cestoval jako misionář a diplomat. Na něm patrně ležela tíha složitých 

vyjednávání v Římě, kde užívání slovanského jazyka obhájil a byl ustanoven 

arcibiskupem. Čekalo ho však vězení v Bavorsku i hnusné intriky na Moravě, kde roku 

885 zemřel. Asi dvě stovky kněží, které vychoval, musely brzy nato Moravu opustit.  

  

Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás! 

Abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje byli věrně oddáni apoštolskému 

stolci, prosíme tě, vyslyš nás. 

 

 

Kalendář událostí v naší a v sousedních farnostech: 

 

14. 7. 2019  ve 14 00 v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti koncert  
Dětské opery Praha. Srdečně zveme! 

20. 7. 2019   poutní mše sv. na Skalce u Mníšku pod Brdy 

27. 7. 2019  Borotice, manželství uzavřou Jana Hrabáková a Martin Musil.  
Blahopřejeme!  
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc červenec 

 

Všeobecný úmysl: Poctivost v soudnictví 

Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, 

přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo. 

 

Národní úmysl: Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude 

objevují radost z Boží blízkosti. 

 

Vyprošuji Boží požehnání a rád Vám žehná  

 

P. Josef Andrejčák O.Cr.  

 


