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Milí čtenáři, 

dnešní číslo nás zavede 
k osobnosti, která pochopila 

a plně naplnila své poslání v životě. 
V letošním roce uběhlo 1100 let 

od smrti svaté Ludmily. 
Zdánlivě obyčejná žena inspiruje  

svým přirozeným jednáním, 
kdy ctí úlohu ženy a vychovatelky 

nejen v rodině. Spolu se svým 
manželem nasměrovali vývoj české 
státnosti k evropskému křesťanství, 

písemné kultuře a státu vůbec.

Na pozadí této velké ženy českých 
dějin se přeneseme do našich rodin, 

kde vzpomínky na naše babičky 
zaženou chlad podzimu.

Za redakci Vinice Páně
přeji inspirativní čtení.
vinice.pane@farnost.nivnice.cz 

RENATA CHARVÁTOVÁ

Vážené dámy a pánové, 
milí bratři a sestry v Kristu,

opět otevíráte další vydání Vinice 
Páně. Tentokrát v rámci Roku rodiny 
jsme  se  snažili soustředit na babičky.

Několikrát jsem v tomto roce při různých 
příležitostech zdůraznil důležitost role 
dědečků a babiček při výchově. V češti-
ně to tak nevynikne, ale např. německy 
se babička řekne die Grossmutter (česky 
doslova velká matka), to samé je význam 
v doslovném překladu z angličtiny. Naši 
sousedé na Slovensku řeknou babičce sta-
rá mama. V mnoha jazycích se v doslov-
ném překladu ukáže, že babička je  také 
maminka, ale jen ob generaci starší. 

P. ZDENĚK GERHARD KLIMEŠ 
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Často se setkávám se skutečností, že ba-
bičky hlídají svá vnoučata, učí je mno-
hým věcem. Letos také prožíváme Rok 
svaté Ludmily, která měla jako babička 
veliký vliv na výbornou formaci života 
svatého Václava po všech stránkách. 

Na osobnost svatého Václava měla zá-
sadní vliv křesťanská výchova jeho ba-
bičky. Je smutné, že křesťanská výchova 
bývá opomíjena, podceňována, přehlíže-
na či považována za nepotřebnou. Svatá 
Ludmila mu předala to nejlepší, s úctou 
proto na ni vzpomínal. 

Také já rád vzpomínám na babičku, která 
spolu s námi bydlela v domě. I ona měla 
na nás vnoučata veliký vliv. Pro mne 
osobně byla také velkým příkladem lás-
ky, obětavosti, statečnosti, vděčnosti, 
dobrotivosti, trpělivosti, zbožnosti a vel-
ké důvěry vůči Pánu Bohu.

Děkuji všem našim babičkám 
za snahu o dobrý příklad života, tr-
pělivost a čas, který svým vnouča-
tům věnují.

Měsíc listopad bývá tradičně vě-
nován vzpomínce na svaté a také 
na naše zemřelé. S úctou navštěvuje-
me hřbitovy, které jsou svatým mís-
tem posledního odpočinku našich 
drahých zesnulých, kteří odpočívají 
v posvěcených hrobech. S vděčností 
na naše předky vzpomínáme. Právě 
jim jsme za mnohé vděčni.

Přeji všem krásný podzim, aby-
chom se dokázali radovat z pohledu 
na pestrobarevnou přírodu, kte-
rá  je dílem živého Boha. 

S úctou a vděčností žehnám 
Vám  i Vašim blízkým.
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Sv. Ludmila se narodila 
kolem roku 860 na hradě 

Pšov v severních Čechách. 
V mládí uctívala 
pohanské bohy.

Brzy se provdala 
za českého knížete 

Bořivoje a byla matkou 
šesti dětí.

Bořivoj jako první z českých 
knížat přijal křest 

- asi z rukou biskupa 
Metoděje na Velehradě. 

Ludmila byla pokřtěna také.

Ludmilo,
 já tě křtím...

Václave, 
musíš se 

hodně učit.

Děkujeme,
matko 

chudých!
Jak je 
štědrá!

     Musím se Ludmily   
               zbavit a
               vládnout
 
 sama!

Po smrti Bořivoje 
i syna Vratislava vládla 
její snacha Drahomíra. 
Ludmila vychovávala

 své vnuky.

Ludmila byla laskavá, 
milosrdná a zbožná. Starala se 
o chudé, pomáhala nemocným 

a trpícím. Lidé ji měli rádi.

Drahomíra na tchýni 
žárlila. Záviděla jí 

oblibu u lidí i lásku 
svých synů.

Otče náš... Pryč s Ludmilou!
O mně ani muk!

kněžna
Ludmila

Ludmila vycítila 
nenávist kněžny. 
Vzdala se moci 
a odešla na hrad 
Tetín. Tam žila 
velmi zbožně.

Pomstychtivost 
a nenávist nedaly 

Drahomíře spát. Na-
jala si vrahy Tunnu 
a Gommona, aby 
Ludmilu zabili.

V noci 
na 16. září 921 
se vrazi vkradli 

na Tetín a Ludmi-
lu jejím závojem

zardousili.

Lidé velmi truchlili 
a chodili se modlit 

k jejímu hrobu. 
A tam se začaly 

dít zázraky.

SVATÁ LUDMILA

Vinice Páně  3/2021
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ODKAZ SV. LUDMILY
RENATA CHARVÁTOVÁ
podle: cirkev.cz | svataludmila.cz

Ke svaté Ludmile se národ obracel 
s  prosbami již od nepaměti. 

Tato patronka Čech svým životem 
vybízí k  podpoření národní identi-
ty, k  návratu ke kořenům. Motivuje 
k  pozvednutí kulturního života sou-
časné generace, která se zmítá v bouři 
nejistot, beznaděje a nelásky.

Svatá Ludmila se narodila pravděpo-
dobně v roce 860. Byla dcerou kníže-
te Slavibora, jenž sídlil buď v Mělníku 
nebo v dnešní Lužici. Stala se manžel-
kou prvního známého Přemyslovce 
Bořivoje a společně s ním přijala křes-
ťanství. Stála u samých počátků konsti-
tuování českého státu a formování ná-
rodů budoucí střední Evropy.  

Po smrti muže se Ludmila úspěšně 
přičinila o udržení moci Přemys-
lovců v Čechách, snažila se  ovliv-
ňovat soudobou politickou situ-
aci  a po smrti vládnoucích synů 
– Spytihněva a Vratislava – se sta-
la vychovatelkou vnuka Václava, 
kdy  kladla důraz na chlapcovo 
vzdělání.

Nebyla jen manželkou a ochránky-
ní rodinného krbu, která přivedla 
na svět šest dětí, ale stala se hnacím 
motorem potřeby vzdělání, a svým 
předáváním moudrosti budoucí-
mu knížeti ovlivnila náš stát na ti-
síc let dopředu.

15. září 921 byla z příkazu snachy 
Drahomíry zavražděna na tetín-
ském hradišti Tunnou a Gommo-
nem. 

Drahomíra nechala nad 
hrobem postavit kostel 

zasvěcený svatému 
archandělu Michaelovi, 

aby se zázraky 
nepřičítaly Ludmile.

Když nastoupil na trůn 
kníže Václav, nechal 

přenést babiččiny 
ostatky na Pražský 

hrad. V tehdejší době 
se to rovnalo svatořečení.

Svatá Ludmila 
je první českou 

světicí a mučednicí. 
Je patronkou křesťanské 

výchovy. Její svátek 
slavíme 16. září.

Ludmila jako 
svatá? To tak!

Zde v bazilice 
Sv. Jiří jsou 

uloženy ostatky 
Sv. Ludmily.

Vinice Páně  3/2021
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Navážeme na minulé číslo Vinice Páně, 
kdy jsme se díky vašim vzpomínkám do-
stali k příběhům o dědečcích. 

Aby to nebylo našim babičkám líto, ze-
ptali jsme se podobnou otázkou, která 
byla směřována právě na ně: Máte něja-
kou milou vzpomínku na svoji babičku 
aneb co babička vyprávěla?

VINICE PÁNĚ

Anketa - BABIČKY

ROK SVATÉ LUDMILY

Písemné historické prameny uvá-
dějí, že k tomu došlo nejspíše z po-
litických a náboženských důvodů.

Václav nedlouho poté při nástupu 
k moci nechal ostatky své báby pře-
nést do Prahy a kněžna Ludmila 
se  tak stala světicí.

Vždy je zobrazována jako starší 
žena s atributem šátku, tedy ná-
strojem své mučednické smrti.  

Její kult zůstal ve stínu kultu jejího 
vnuka, ale byl rozvíjen v pražském 
klášteře benediktinek u sv. Jiří.

Její spojení s Mělníkem z ní učinilo 
patronku vinařů, její přízni se těší 
také učitelé, vychovatelky, babičky 
a celá země Čechů, pro níž Ludmi-
la představuje symbolickou pramá-
ti křesťanské víry.

Vinice Páně  3/2021
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Na maminku i babičky vzpomínám 
ráda. Babičky jsem měla dokonce tři, 
protože jsme bydleli u tatínkovy a ma-
minčiny tety a strýce, kteří vlastní děti 
neměli. 

Babička z tatínkovy strany byla úzkost-
livě čistotná a maminka vzpomínala, 
že když jsme u ní přechodně bydleli 
a vařilo se na otevřeném ohni, pánve 
se musely drhnout pískem i ze spodní 
strany. 

Babička z maminčiny strany zase ráda 
četla a když vnučka dala své dcer-
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ce jméno Dagmar, hned jí řekla, 
že  to  byla dánská královna. 

Třetí babičky jsme si užili nejvíc, 
protože jsme s ní trávili nejví-
ce času. Jelikož patřila v Nivnici 
k  movitějším, často si ji lidé volali 
za kmotru ke křtu nebo biřmo-
vání. Já jako nejmladší z děvčat 
jsem  s ní pak chodila na svatby 
a  hostiny. 

Moje maminka byla pečlivá, 
ráda se hezky oblékala a přesto, 
že  jí  od  40 let trápily žaludeční 
vředy, byla hodně trpělivá. Měla 
důvěru v Pána Boha a pamatuji si, 
že byla členkou Bratrstva Smírné 
oběti Srdce Páně a modlila se jed-
nou za měsíc od dvanácti do jedné 
hodiny v noci tzv. hodinky. Byly 
to  modlitby z knížečky, kterou 
doposud mám. 

Líbí se mně, že  i  dnes vznikají 
různé modlitební skupiny, kte-
ré  se  modlí na nějaký potřebný 
úmysl. 

Na webových stránkách Matice 
cyrilometodějské jsem našla mod-
litbu za český národ. Po půl hodi-
ně se zde lidé modlí celých 24 ho-
din denně a celých 7  dní v týdnu. 
Dokonce jsem tam viděla i něko-
ho z Nivnice, je tam totiž uvedeno 
křestní jméno a bydliště. 

Starším čtenářům, které by to za-
jímalo, to jistě rádi vyhledají jejich 
děti nebo vnuci.

MOJE 
NEJMILEJŠÍ

LUDMILA KRÁLOVÁ
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DĚKUJI, BABIČKO
farnice

Zavřu oči a hned si ji předsta-
vím. Malá postava, stříbrné vlasy 
vždy upravené, květovaná  zástě-
ra s kapsami, kde si lovila ledov-
ky, papučky a hlavně vnímám její 
na  svět se koukající upřímné oči. 

Úplně normální, obyčejná žena, 
zdánlivě obyčejná. Teď  už  to  vím. 
Babička pro  mě  byla vždy přísta-
vem, bezpečím. 

Když jsem byla děvčátko, hrávala 
si se mnou spolu s dědečkem, po-
vídala, četla mi pohádky, ale  mno-
hem lepší než ty čtené byly po-
hádky o Frantu vlkovi, které si 
vymýšlela při odpoledním spaní. 

Kdo myslíte, že první usnul? Pamatu-
ju si, že jsem hltala každé slovo a  byla 
jsem znepokojena, když babička zadři-
mla a nevěděla pak, co má povídat dál.

Kromě těchto krásných okamžiků, 
které zlatily náš vztah a proměňovaly 
náš  život v příjemný rodinný přístav, 
je pro mě babička osobností živé víry. 
Asi to měla předurčené ve svém jménu 
- Ludmila. 

Díky jejímu příkladu jsem si do srdce 
vryla, že mít Boha na prvním místě 
je  nejvíc. Jako dítě jsem mnohdy ne-
chápala, že dává přednost mši svaté 
před rodinnou oslavou, ale teď to vím. 

Ona prostě žila to, v co věřila. Mt 10: 
„Kdo má rád otce nebo matku více 
než  mě, není mě hoden. Kdo má rád 
syna nebo dceru více než mě, není 
mě  hoden.” 
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Když odcházela na mši, tak říkala, 
že  je  hned tady, ať si hezky povídám a 
jsme hodní, že se za minutku vrátí. 

A vrátila. Úplně jiná. Zářila. Byla šťast-
ná. 

Milá babičko, děkuji. Nevím, jestli 
to  víš, ale díky tobě je víra nedílnou 
součástí mého života. 

Vím, že naprostá důvěra v Boha, ode-
vzdanost Jeho vůli, činí člověka šťast-
ným. Být jako malé dítě, které důvěřuje 
svým milujícím rodičům. 

Je to tak jednoduché a přitom se to ně-
kdy těžko žije...

9
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Maminka je pro mě symbolem lásky, 
pokoje a přístavem, ve kterém mohu 
v  klidu spočinout. 

Když jsem byla malá, pořád si  se  mnou 
hrála, nejraději na  schovávanou, brala 
mě do přírody a  hlavně mi prokazo-
vala lásku vždy, když  jsem  ji potřebo-
vala. 

Když už jsem byla starší a studova-
la jsem, tak dokázala na dálku vycí-
tit, když jsem potřebovala podpořit, 
a  modlila se za mě. 

Toto jedinečné pouto stále trvá a spo-
lu s manželem je mou alfou a omegou 
dobra a lásky tady na  zemi.

LÁSKA NA ZEMI
farnice

Vinice Páně  3/2021

Pa
ní

 A
ne

žk
a 

St
ra

ňá
ko

vá
 p

ři 
na

tá
če

ní
 N

iv
nč

ky
 p

ro
 T

V 
N

O
E 

11
. 9

. 2
01

1.
   

fo
to

: V
la

st
im

il 
O

nd
ra

 

100 LET!

V pondělí 8. listopadu 2021oslavila 
paní Anežka Straňáková neuvěři-
telných 100 let. Za tuto milost po-
děkovala celá její rodina při večer-
ní mši svaté.

Milá paní Straňáková, 
přejeme Vám jménem celé farnosti 
hodně zdraví a Boží požehnání do  dal-
ších dnů, které Vám Pán dopřeje.

VINICE PÁNĚ
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V hodině náboženství jsme si s osmá-
ky povídali o našich babičkách. Rozho-
vor se  točil v příjemných vodách, bylo 
moc  milé zjištění, že mládežníci mají 
své  babičky rádi. 

KDYŽ JSEM 
S BABIČKOU

RENATA CHARVÁTOVÁ

ROK SVATÉ LUDMILY

Co se ti vybaví, 
když si zašeptáš: 
BABIČKA? 

Kačka: Babička, to je prostě 
moje babička. Je hodná, milá.

Maruška: Moje. Krásná, milá, 
chodí do kostela, umí dobře 
vařit, mám ji moc ráda. Líbí 
se  mi na ní její dobré srdce.

Kluk: Na babičce se mi líbí, 
jak  vypadá a je hodná, laskavá 
a kamarádská. 
Moc rád s ní peču.

Chlapec: Peníze, dárky.

Chlapec: Babička - to jsou  moje 
nejkrásnější Vánoce.

Dívka: Babička rovná se jídlo. 
To nejlepší jídlo na světě. 

Dívka: Babička je prostě 
nejlepší. Můžu si s ní povídat 
o čem chci a když jdeme 
do  kostela, tak mi koupí jídlo.

Vinice Páně  3/2021
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Maruška: Jednou jsem byla 
u  babičky na víkend. Ráno mě 
přišla probudit a tak mě zlechtala, 
až  jsem  se  z toho málem počůrala. 
Byl to skvělý pocit, ona se smála, 
já  se  smála. Bylo to super.

Chlapec: Nejvíc si vzpomínám 
na  to, jak jsme spolu pekli na Vánoce. 
Bylo  to moc fajn a jsem za ty chvíle 
rád.

Dívka: Vzpomínám si na jeden 
trapas, který jsem s babičkou 
zažila. Teda  vlastně bez babičky. 
Byla  jsem  menší holčička a s rodiči 
jsme byli ve  městě. Před námi šla 

zrovna taková paní jako moje babička. 
Já jsem za ní rychle utíkala a zezadu 
jsem ji objala. A trapas byl na světě. 
Jak  jsem se podívala vzhůru, viděla 
jsem, že to moje babička není. 
Cizí paní se na mě nechápavě dívala, 
tak  jsem raději od  ní rychle utíkala 
pryč.

Dívka: Chtěla bych být takovou 
babičkou, jakou je ta moje. 
Je  kamarádská, a to se hned tak  nevidí. 
Velice ráda k ní jezdím v létě 
na  prázdniny a povídáme si o čemkoliv. 
A když k tomu připočtu ty nejlepší 
koláče na světě, tak není, co řešit. 

A máš s babičkou nějaký 
zážitek, na který si často 
myslíš? 

Vinice Páně  3/2021

Kr
ist

iá
n 

Vr
ág

a,
 8

. B



12

Litanie 
ke svaté Ludmile

Z knihy LITANIE (2010)

Svatá Ludmilo, 
oroduj za nás.
První křesťanská česká kněžno,

Svatým Metodějem pokřtěná,

Vévody Bořivoje manželko 
bohabojná,

Kněžno bedlivá duchovního 
i tělesného blaha poddaných,

V kajícnosti žijící,

Bohu věrná,

Pro svou štědrost k chudým slavená,

Mnohými strastmi 
v rodině zkoušená,

Zakladatelko křesťanských chrámů,

Zbožná vychovatelko 
vnuka Václava,

Pronásledovaná svou 
snachou Drahomírou,

Z Prahy vypuzená 
a na Tetíně o svou spásu usilující,

Najatými vrahy přepadená a udušená,

Do Prahy pak slavně přenesená,

V chrámu svatého Jiří pohřbená,

Služebnice Boží věrná,

V strastech a soužení trpělivá,

Perlo zbožnosti předrahá,

Matko českého národa milá,

Mučednice slavná,
Naše orodovnice mocná,

Pane, smiluj se. 
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. 
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. 
Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, 
smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
smiluj se nad námi.
Bože Duchu Svatý,
smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný,
smiluj se nad námi.

ROK SVATÉ LUDMILY
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Abychom rádi potřebným 
pomáhali,

Abychom se od Tvých cest 
nedali ničím odvrátit,

Abychom v hodinu smrti 
vešli do věčné slávy,

Beránku Boží, 
který snímáš hříchy světa, 
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, 
který snímáš hříchy světa, 
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, 
který snímáš hříchy světa, 
smiluj se nad námi.
Ruka Páně tě posílila, 
proto budeš blahoslavená 
na věky.

Modleme se:
Pro zásluhy svaté Ludmily 

ochraňuj naši vlast ode všech 
nesvárů a rozkolů, 
abychom dosáhli

odměny slíbené tichým 
a pokojným křesťanům.

Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Milostiv nám buď, 
uslyš nás, Pane.
Milostiv nám buď, 
vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho zlého,
vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu,

Od rozporů a svárů,

Od moru, hladu a války,

Od náhlé a nenadálé smrti,

Pro zásluhy svaté Ludmily,

Pro její svatý a obětavý život,

Pro všechny její ctnosti,

Pro její mučednickou smrt a slávu,

My hříšníci 
prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám na přímluvu 
svaté Ludmily odpustil,

Abys v nás vděčnost za dědictví 
svaté Ludmily upevnil,

Abychom byli křesťany nejen 
jménem, ale i skutky a životem,

Abychom se horlivě modlili 
o rozšíření svaté víry,

Abychom usilovali 
o sjednocení ve víře,

Abychom si hleděli svaté svornosti,

Abychom své tělo střídmostí 
a posty umrtvovali,

ROK SVATÉ LUDMILY

Vinice Páně  3/2021
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ROK SVATÉ LUDMILY

Milí křesťanští žáčci. Máme pro vás dva úkoly .

ÚKOL 1: Doplň slova z obláčků do textu. Pokud nevíš, mrkni se do komiksu na stranách 4 - 5.
ÚKOL 2: Ke svaté Ludmile dokresli jejího vnuka.

ÚKOL 1: Svatá Ludmila je první česká                                   . Byla manželkou                                   .

Její vnuk se jmenoval                                   . Toho Ludmila učila                            a

a předávala mu křesťanskou                                . Byla zavražděna na hradě                          roku 921.

Je ochránkyní                                      a patronkou                                    .

KATEŘINA BRADÁČOVÁ 
VLASTIMIL ONDRA
podle: deti.vira.cz

ÚKOL 2
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

MISIJNÍ NEDĚLE
MARIE ŠULOVÁ

Už od pondělí 18. 10. 2021 jsme se modlili 
v  kostele  RŮŽENEC SVĚTLA  za misie: 
1. desátek – zelený za Afriku
2. desátek – červený za Amerik
3. desátek – bílý za Evropu
4. desátek – modrý za Austrálii a Oceánii 
5. desátek – žlutý za Asii.
V sobotu 23. 10. 2021 jsme se společně sešli 
v  kostele k modlitbě Misijního mostu a před-
nesli jsme své modlitby za život v misiích. 
V neděli 24. 10. 2021 proběhla sbírka na misie 
a  misijní koláč, výtěžek činil 39 500 Kč.
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Otec Josef má neuvěřitelný dar promluvit 
od srdce. A co zaznělo v jeho promluvě?

Prožíváme dobu pandemie, která uká-
zala falešné jistoty. Ježíš Bůh v našem ži-
votě rozsévá, to je ta příprava - příprava 
na  biřmování. Trochu se však opomíjí 
druhá stránka věci - kromě Boha, rozsé-
vá také ďábel. Bůh je nositelem naděje, 
budoucnosti, ale člověk západní Evropy 
se dostává do života plného beznadě-
je, strachu, obav. Srdce každého člověka 
je  jako pole. Na jakou cestu se konkrétně 
já sám přikloním? Chci být člověkem na-
děje, nechci být ustrašený, chci mít jisto-
tu, kterou mi dává víra v Boha.

Dá se přítomnost Boha vidět i dnes? 
Určitě. Příkladem neustálé Boží přítom-
nosti je svědectví z letošního tornáda. 

Občas se věci nedějí, jak si to zrov-
na naplánujeme. Říká se, že když 
člověk plánuje, Bůh se směje...

Asi na tom něco bude. Minulý rok 
v naší farnosti proběhlo biřmo-
vání, ale pětice našich biřmovan-
ců se  díky koronavirové situaci 
nemohla této slavnosti zúčastnit, 
a  proto až v tomto roce se přijetí 
darů Ducha svatého dočkali. 

Zavítali do Vlčnova, kde z rukou 
otce arcibiskupa Josefa Nuzíka svá-
tost křesťanské dospělosti obdrželi.

BIŘMOVÁNÍ 2
NIVNIČTÍ BIŘMOVANCI

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
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P. Kalina z Moravské Nové Vsi vypoví-
dá o    tom, jak při osudné hodině všechno 
létalo vzduchem, ale proměněná hostie, 
Tělo Páně, zůstalo na oltáři. 

Bůh plní svůj slib - vždy budu u tebe. 
A  tak nezapomínejme na to, že strom 
bez kořenů nevydrží nápor větru, stejně 
jako člověk bez víry neustojí vír dnešních 
dnů.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI

Vinice Páně  3/2021



Vinička

dětské zrcadlení farnosti

18

SP
OL
EČ
EN

ST
VO
 

PR
ST

EN
U 

KA
TE

ŘI
N

A
 B

RA
D

ÁČ
O

VÁ Po roční přestávce se nám opět 
otevřely brány farní zahrady 
a  my jsme společně s dětmi 
mohli prožít již 10. přífarní tábor. 

A protože kulaté výročí si za-
slouží speciální dobrodružství, 
rozhodli jsme se podniknout ne-
zapomenutelnou a nebezpečnou 
cestu ze Středozemě až do Mor-
doru, kde jsme se snažili zabránit 
zlu ovládnout svět. 

A protože je dobré mít k ruce 
spojence, kteří mají boha-

té životní zkušenosti, přidali 
jsme  se  ke  Společenstvu prste-
nu, v němž se spojili lidé, čaro-
dějové, elfové, trpaslíci a hobiti, 
aby  zničili prsten moci.

Cesta to byla trnitá a dost nebez-
pečná, ale s takovými společníky 
to nemohlo pro nás dopadnout 
jinak než úspěchem. 

A tak jsme mohli obdivovat 
statečnost Aragorna, kouzel-
né umění Gandalfa, nasmáli 
se  s  hobity Pipinem a Smíškem, 

Vinice Páně  3/2021
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fandili jsme  Frodovi se Samem, ne-
chali se okouzlit elfem Legolasem, oblí-
bili jsme si nevrlého trpaslíka Gimliho 
a také smutnili nad ztrátou Boromira. 

V průběhu týdne jsme měli jedinečnou 
možnost naučit se dovednosti hrani-
čářů, svá tajemství nám svěřili elfové, 
zakusili jsme těžkou práci trpaslíků 
a  nechali se vtáhnout do světa hobitů. 

Cestu k úspěchu nám chtěli překazit 
přívrženci Saurona - černí jezdci, z ces-
ty se nás snažil svést zlomyslný Glum. 

Nám se však přes všechny nástrahy, 
díky naší oddanosti a odvaze, podaři-
lo ve velkolepé závěrečné bitvě zničit 
prsten v hoře Osudu. I když to s námi 
v  jednu chvíli vypadalo špatně… 
Ale vše se v dobré obrátilo. 

Odměnou nám byla korunovace Ara-
gorna na krále a vše jsme zakonči-
li oslavným Jerusalema dance, kte-
rý  se  nám během týdne vryl pod kůži.

Už teď se moc těšíme na dobrodruž-
ství, které nás čeká zase za rok. 
Do té doby, ať žije Společenstvo!

Vinice Páně  3/2021
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SPOLEČENSTVO 
PRSTENU 
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Pier se narodil 6. 4. 1901 v Itálii. Byl sy-
nem senátora a italského velvyslance 
v  Berlíně. Jeho rodiče jej vychovávali spí-
še spartánským způsobem. Od mládí cítil 
zodpovědnost za svůj národ i celý svět. 
Byl velmi přátelský, vynikal ve sportu 
a  miloval hory, od svých 17 let vykoná-
val službu pro chudé rodiny. Nezaměst-
naným chudým hledal Petr práci a ne-
mocným a starým zajišťoval lékařskou 
pomoc. 
Díky své aktivitě a odvaze ke všemu dob-
rému se stal vzorem pro mládež, na  kte-

rou působil. V 18 letech se stal do-
minikánským terciářem a zároveň  
přijal jméno Jeroným.
Studoval vysokou školu technické-
ho zaměření a jeho snem bylo po-
moci horníkům zlepšit jejich život. 

PIER GIORGIO 
FRASSATITI

 MONIKA BRADÁČOVÁ 

Patron mládeže 
a mladých dospělých.
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NOVODOBÍ SVATÍ

Velmi intenzivně vystupoval proti 
nastupujícímu fašismu. Jeho život 
prolínaly modlitby, charitativní čin-
nosti a oběti. 
Dožil se 24 let. Zemřel na obrnu a  svou 
smrt obětoval za spásu rodičů.

Vinice Páně  3/2021
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ČTENÍ K VZPOMÍNÁNÍ

MARIE ŠULOVÁ

Sobota 4. září 2021

Předhodová pobožnost v kapli Nej-
světější Trojice se konala nad Nivni-
cí a přinesla jistě mnoho požehnání 
pro  naši  obec.

Neděle 5. září 2021
Farní hody Svatých Andělů Strážných

Hrubou mši svatou, která byla oběto-
vaná na poděkování Bohu za všech-
ny jeho dary, za ochranu a požeh-
nání pro celou obec, doprovodila 
svým  zpěvem skupina Good Work, 
která měla odpoledne v kostele i kon-
cert. Při sbírce na potřeby farnosti se 
vybralo 46 700 Kč.

Sobota 11. září 2021

Děkanátní pouť za rodiny a duchovní 
povolání na Velehradě

Úterý 14. září 2021 
Svátek Povýšení svatého Kříže

U kaple Povýšení svatého Kříže 
pod  Královy byla sloužena mše svatá 
za  poutníky a dobrodince kaple.

Úterý 28. září 2021
Slavnost sv. Václava

Tradiční nivnická pouť u Panny Marie 
na Provodově začala modlitbou posvát-
ného růžence. Po mši svaté jsme se zú-
častnili křížové cesty a pouť jsme zakon-
čili svátostným požehnáním.

Sobota 2. října 2021
Biřmování

Ve Vlčnově přijalo 5 mladých z Nivnice 
svátost biřmování, kterého se nemohli 
účastnit v loňském roce v Nivnici z dů-
vodu karantény Covid-19. 

Pondělí 19. července 2021
Den úcty ke sv. Josefovi, patronovi rodin

Neděle 25. července 2021
Den prarodičů

Tento den vyhlásil papež František dnem 
prarodičů. V Uherském Brodě byl při-
praven program pro rodiny.

Pondělí 1. srpna – pátek 6. srpna 2021
Přífarní tábor

Přífarní tábor nás zavedl do světa 
Gandalfa, hobitů a skřetů. Také letos 
byl opět úspěšný a děti byly spokoje-
né. Už se těší na příští rok. Poděkování 
patří všem, kteří se jakýmkoliv způso-
ben podíleli na průběhu tábora.

Neděle 29. srpna 2021

Před začátkem nového školního roku 
otec Zdeněk sloužil hrubou mši sva-
tou za žáky, studenty, jejich učitele, 
vychovatele a také nepedagogické 
pracovníky ve školství. Po mši svaté 
požehnal školákům aktovky.

Pátek 3. září 2021

Kdo chtěl podpořit naše bohoslovce 
v semináři, mohl přispět při sbírce, 
která proběhla už tradičně a vybírali 
se při ní trvanlivé potraviny.

KRONIKA

Vinice Páně  3/2021
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KRONIKA

Neděle 31. října 2021
Dušičková pobožnost

Odpoledne byla v kostele dušičková 
pobožnost. Od 25. října až do konce 
listopadu je možno získat po splnění 
obvyklých podmínek denně plno-
mocné odpustky přivlastnitelné du-
ším v očistci. 
Děkujeme za modlitby!

Úterý 2. listopadu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Po mši svaté jsme se průvodem ode-
brali na hřbitov, kde jsme se společně 
modlili za naše zemřelé. Modleme 
se  za ně, protože: 
„..budou na  nás  vzpomínat, 
až my budem umírat.“

Pátek 15. října 2021
Náboženství pro dospělé

Po večerní mši svaté jsme opět měli 
možnost zúčastnit se výuky náboženství 
pro  dospělé. Jsme rádi, že nám otec Zde-
něk tuto možnost nabízí.

Neděle 17. října 2021
Poděkování za úrodu

Neděle 24. října 2021
Misijní neděle

V neděli proběhla sbírka na misie a misij-
ní koláč, výtěžek činil 39 500 Kč.

Čtvrtek 28. října 2021
Drakiáda

Drakiáda u kaple Nejsvětější Trojice 
se letos těšila pěknému počasí. 

Bi
řm

ov
án

í, V
lč

no
v, 

2.
 1

0.
 2

02
1.

    
fo

to
: R

en
at

a 
C

ha
rv

át
ov

á

Vinice Páně  3/2021



V
IN

IC
E 

PÁ
N

Ě

občasník nivnické farnosti 
vydává Římskokatolická farnost Nivnice 
Náměstí Míru 178, 687 51 Nivnice
IČO 46256512, evid. číslo MK ČR E 13139
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné.

šéfredaktor: P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš
redakce: Marie Šulová, Mgr. Renata Charvátová,
Mgr. Kateřina Bradáčová a Mgr. Vlastimil Ondra

sazba a grafika: Mgr. Vlastimil Ondra 
tisk: ELTISK s. r. o.

KRONIKA

Detail starobylé dívčí 
nivnické krojové výšivky.

zdroj: Muzeum 
J. A. Komenského Uherský Brod

M
še

 sv
. u

 k
ap

le
 P

ov
ýš

en
í s

v. 
Kř

íž
e 

po
d 

Kr
ál

ov
y. 

fo
ta

: f
ar

no
st

.n
iv

ni
ce

.c
z


