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„Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Tato vý-
zva nás uvádí do postní doby. Nejdříve 
jsme vyzýváni přiznat své chyby, hříchy 
a opustit je upřímnou lítostí a pokáním. 
Pokáním, které má být „hmatatelným“ 

ZAMYŠLENÍ

porech.
V další části se lektorka zabývala otáz-
kou, co nás o ten pokoj v našem živo-
tě obírá?
Jsou to hlavně naše strachy. Když mám 
z něčeho strach, ďábel se mě snaží oddě-
lit od Boha, od lidí, od sebe sama – abych 
se neměl rád.
Někdy pomáhá zpívat si písničku, přečíst 
žalm, Boží slovo! Je to meč, který pomůže 
proti strachu.
„Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad 
soužení nebo úzkost, pronásledování nebo 
hlad, bída, nebezpečí nebo meč?Jsem si 
jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani 
mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, 
ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani 
co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás od-
loučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, 
našem Pánu.“ 

KTERÉ STRACHY NÁS NEJČASTĚJI 
TRÁPÍ?

1. Strach o každodenní život – z budouc-
nosti, co bude, jak bude, jak děti, co naše 
manželství – bojíme se dopředu!
Odnaučit se bát dopředu. Lékem je: 
„Svou cestu svěř Hospodinu, doufej 
v něho, on sám bude jednat.“
Bůh dává sílu v pravý čas – ne dopředu!

Důvěra v Boha má dvě překážky:
– nedávám mu prostor (v modlitbě)
– mám strach z utrpení, když se Bohu 
odevzdám – proč já se Boha bojím?
 
2. Strach z utrpení našich blízkých.
Představit si, jak Boží moc je se mnou, 
a nemusím se bát toho, co přijde. Popro-
sit Marii, ať mám důvěru v Boha.
 
3. Strach z chyb a nedostatků druhých – 
okrádají nás o pokoj.
„Prosím, buď trpělivý, Bůh se mnou ještě 
neskončil.“ Rveme z bližních kůži z těla, 
aby byli lepší, nemáme trpělivost, zraňu-
jeme je. Ten druhý má právo na chyby. 
Mým úkolem není bližní měnit, ale mi-
lovat! Vynést krásu druhého člověka na 
světlo!
 
4. Strach z vlastních chyb a nedostatků – 
opět nás okrádá o pokoj.

My sami se štveme a nedokážeme se mít 
rádi! Přijmout své chyby je pramenem 
pokory. Je to pak pramenem shovívavos-
ti k druhému! Velký problém je duchovní 
pýcha a posuzování druhých.
Ať jsem tam, kde mám být, počítáš s mou 
hříšností – tady jsem.
 

A na závěr čtyři rady, 
jak získat a uchovat si pokoj:
1. modlitba
2. trpělivost (se svými chybami i s dru-
hými lidmi)
3. vzpomínat na Boží činy a doteky 
v mém životě (vést si Deník vděčnosti)
4. pěstovat tu klidnou hladinu svého 
srdce (zpomalit), abychom lépe viděli 
srdcem 

 Milada Chamilová

Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí 
uspořádalo 8. prosince 2018 Adventní 
duchovní obnovu pro ženy.
Lektorkou byla Ing. Františka Böhmo-
vá, která si připravila téma o POKOJI.

Na úvod promluvila o naší vnitřní TOU-
ZE PO POKOJI. Proč jsme na světě? Jaký 
je nás životní program?
„Miluj Boha nade všechno a bližního jako 
sám sebe.“ 
Všechno požehnání dostáváme od Boha. 
V každém z nás se odráží krása Boží. Jak 
si představit pokoj v duši? Jako pokojnou 
hladinu jezera.  Je hladina mé duše pokoj-
ná? Může odrážet Boha dokonale? V hla-
dině mého srdce se může odrážet Bůh, 
jen je-li pokojná. 
Jsme tu dnes – na dnešní obnově proto, 
aby se hladina našeho srdce upokojila.
„Pokoj Vám zanechávám, svůj pokoj Vám 
dávám. Ať se Vaše srdce nechvěje a nedě-
sí.“
Boží pokoj není závislý na vnějších pod-
mínkách. Získej vnitřní pokoj a mno-
zí lidé najdou u Tebe spásu. Z člověka by 
měla zářit láska, radost, pokoj. Je to při-
tažlivá evangelizace, když z nás vyzařu-
je pokoj.
Ztišení, klid a důvěra nejde bez modlitby, 
bez zastavení.
„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni 
budou nazváni syny Božími.“
Každý má své problémy, těžkosti, nic není 
bez duchovního boje. Musíme s tím celý 
život zápasit. Hlavní zbraní je víra – při-
lnout k Ježíši. „Stačí Ti moje milost, pro-
tože síla se dokonale projevuje ve slabos-
ti.“ Moje síla, soběstačnost, pýcha, že vše 
zvládnu sám, mu překáží! Pokojná důvě-
ra pomáhá Bohu vítězit.
Jak je těžké uvěřit, že Bůh se na nás smě-
je! I bez našeho výkonu! Bůh mě miluje 
jen proto, že jsem.
„Víme, že všechno napomáhá k dobrému 
těm, kdo milují Boha.“
Pokoj Boží je dar. Je to proces mé důvě-
ry v Boha. Základní podmínkou je má 
dobrá vůle, to že chci. Každé ráno je dob-
ré nasměrovat svůj kompas – ano Pane, 
chci, mám dobrou vůli. V oblastech, kde 
to ANO nechci říkat, se objevuje smutek 
a nepokoj. Boží pokoj se rodí z pokory, 
vím o sobě pravdu, o svých kladech i zá-

O pokoji
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KNIŽNÍ TIP

TENTOKRÁT NA TÉMA SVÁTOST SMÍŘENÍ 
Jak se společně s dětmi připravit na svátost smíření

Jistě mi dáte za pravdu, že téma svátosti 
smíření je intimní a citlivé. Sami dospě-
lí s ním mají často potíže a problém a ne-
jistota nastává také tehdy, když se i já 
stávám rodičem a měl bych se svým dí-
tětem nastoupit na cestu k této svátosti 
jako jeho moudrý, milující a konec konců 
zkušený průvodce. 
No a realita? Jak se cítíme? Přinejmen-
ším mnozí z nás jaksi nesví, svázaní, ale 
je tu vysvobození, hodíme to na kate-
chetku a pana faráře, kteří jsou tady od 
toho, aby to ty naše děti naučili. 
Jenže zřeknutím se své zodpovědnos-
ti také přicházíme o velikou výhodu – 
o šanci pro nás samotné, o šanci upev-
nění vztahu mezi námi a našimi dětmi. 
Zřekneme–li se doprovázení, přestává-
me být pozitivními vzory a patrně staví-
me vratký základ další generaci, která, 
jak zkušenosti vypovídají, kopíruje gene-
raci předešlou. 
Není třeba se této šance obávat, proto-
že máme základní předpoklad – lásku ke 
svým dětem, a s ní zcela obstojně zvlá-
dáme vše ostatní. Vždyť nám přijde zcela 
přirozené, že se s dětmi radujeme z jejich 
úspěchů ve škole, z pěkné hry na klavír 
či flétnu, pomáháme jim, vše s nimi pro-
žíváme, radujeme se z jejich sportovních 
výsledků, prožíváme s nimi i jejich krko-
lomná zaškobrtnutí. 
Dovedli jsme své dítě až sem, do toho-
to okamžiku, kdy je schopné převzít část 
zodpovědnosti za to, jaká rozhodnutí ve 
svém životě udělá a s jakými důsledky.
Proto bych chtěla říci, že svátost smí-
ření nemusíte prožívat jako strašáka 
nebo nutnost pro to, aby dítě mohlo vů-
bec chodit ke svátosti eucharistie. Mů-
žete tuto slavnost projít a prožít společ-
ně s ním. Určitě vás to obohatí a možná 
i hodně posune dopředu. 
K tomu vám nabízím několik knižních 
tipů, které mohou být dobrými pomocní-
ky v této situaci. 

• o srdíčku / Steindl Silvia, 
Margreiter-Mc Quie Susan, 
vydavatelství Samuel
Velmi milá, jednoduše srozumitelná 
kniha pro malé děti. A až se děti nau-
čí číst samy, mohou se k ní vrátit, proto-

že je koncipována tak, že text je jednodu-
chý a stručný s velkými písmeny na stra-
ně jedné a druhá strana je celá ilustrova-
ná. Co se v ní dozvíte? Dostane se malé, 
špinavé srdíčko do města čistých srdcí? 
Bude stačit, když se bude snažit být milé 
a poslušné? Laskavý příběh dětem při-
bližuje základní biblické poselství o po-
třebě Božího odpuštění. 

• Svátost smíření, aneb Cesta hříšníka, 
kterému jde Bůh vstříc / Josef Brtník, 
Zdeňka Nečasová, vydalo Kartuziánské 
nakladatelství – Jiří Brauner. 
Tento sešitek je přípravou na 1. svaté 
přijímání. Je věcná a srozumitelná. Na 
základě našich zkušeností se s ní děti 
mohou připravovat skoro celou školní 
docházku. Tak asi do 12 let.

• Effatha – Otevři se! Slavíme svátost 
smíření / Eva Muroňová, Tomáš Cyril 
Havel, vytisklo Kartuziánské naklada-
telství
Malá úzká brožurka, která se na svátost 
smíření a její přípravu dívá trochu pod ji-
ným úhlem. Je přiměřená věku dětí, pre-
cizní s důrazem na svět dětí. Rozhodně 
stojí za to ji s dětmi probrat. Hlavním té-
matem je uzdravení, které je vysvětleno na 
různých úryvcích z evangelia. 
Ukázky z brožurky:
„Co oslavujeme? Oslavujeme, že Bůh se ra-

vyjádřením opravdovosti našeho roz-
chodu se zlem. Zároveň slyšíme výzvu 
k otevření srdce Ježíšovu poselství.
Kolik lidí slovy odsuzuje zlo a oceňuje 
věci dobré, ale přitom jim chybí ono „či-
nění“, které může změnit svět, druhé lidi 
i nás samotné. Postní doba jako by nás 
stavěla oběma nohama na zem a připo-
míná nám, že myšlenky, názory a posto-
je jsou mrtvé, pokud se neprojevují také 
v činech. Postní doba nám připomíná tu 
zvláštní jednotu duše a těla, kdy člověk 
nemůže učit duši lásce a zároveň nechat 
tělo žít v sobectví.
Dnešní svět jako by tomu nerozuměl. 
S úšklebkem a vrtěním hlavy odmítá ja-
kékoliv odříkání, půst či dobrovolnou se-
bekázeň. Proto z křesťanství ještě jakž-
takž přijímá slova o lásce a odpuštění, ale 
to ostatní odmítá buď jako příliš hmotné 
a dávno překonané (postní kázeň a od-
říkání) nebo jako příliš duchovní a ne-
skutečné (vzkříšení a nebe). Současná 
„kultura“ život zploštila a ubrala mu jak 
hloubku, tak výšku.
Postní doba nám naopak ukazuje ty nej-
obyčejnější základy dobrého lidského ži-
vota – správnou míru v jídle, pití, spán-
ku, či zacházení s penězi apod. Zároveň 
s tím nás ale také vede k vrcholu lidské-
ho života – následování Krista v žití pod-
le vůle Otce.
Asi mluvím příliš složitě a všeobecně. 
Chci zdůraznit jednu věc: Pokud pocho-
píme onu souvislost života duše s živo-
tem těla, tak uvidíme postní výzvy jako 
úžasnou, lety osvědčenou cestu k po-
vznesení ducha. Snad se nám pak post-
ní doba stane obdobím roku, na které se 
těšíme. Dobou zkušenosti, že pohnout 
svou duší, které se nemůžeme přímo do-
tknout, není až zas tak těžké, protože 
můžeme hýbat tělem, které je s naší duší 
tak úzce spojeno.
V tomto světle snad i lépe porozumíme 
pravdě víry, že po vzkříšení dostaneme 
nové tělo. Tělo dokonalejší a lepší než to 
současné, ale skutečné tělo, protože bez 
těla duši něco chybí. Stejně tak jako víře 
„srdce“ něco chybí, není-li zároveň vírou 
„rukou“.
Obraz Krista nesoucího kříž nám může 
mimo jiné připomenout i tuto skutečnost 
„hmatatelnosti“ lásky. Právě na Kristu 
vidíme onu obdivuhodnou jednotu a har-
monii mezi postojem – slovem – činem. 
Kéž letošní postní dobou uděláme dal-
ší krůček k takové jednotě a harmonii i v 
našem vlastním životě.

P. Pavel 
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duje z každého, kdo vyjde z temnoty ke svět-
lu a ze smrti do života. Oslavujeme, že kaž-
dého, kdo se vrací, Bůh přijímá, obdarová-
vá a přeje mu šťastný a radostný život.
Ježíš uzdravuje nemocného s ochrnulou 
rukou. Mk 3,1-6

Jako bez rukou jsem...
• když se neumím rozdělit o to, co 
mám
• když chci mít všechno a všechny pro 
sebe
• když nešetřím a zahazuji to, co je 
užitečné
• když kolem sebe dělám nepořádek
• když vezmu něco, co mi nepatří, 
ukradnu to
• když nedokážu dát z ruky příjemné 
věci, a přitom mám důležité povinnosti
atd. 

Po svátosti smíření: Jdi a raduj se, protože 
s tebou se v této chvíli raduje celé nebe. Co 
bylo ztraceno, je znovu nalezeno. Co bylo 
mrtvé, zase žije. Tvoje uši, oči, ruce, nohy, 
ústa jsou zase připravené dělat dobré věci 
a ty můžeš začít znovu žít svůj život v celé 
jeho kráse a plnosti.“

• YOUCAT – Svátost smíření / Bernard 
Mauser, Rudolf Gehring
Ne každý přistupuje ke svátosti smíře-
ní v dětském věku. A pokud ano, tak roz-
hodně v období dospívání je načase se 
nechat inspirovat něčím přiměřeným na-
šemu věku. Nemůžeme zůstat ve své víře 
v dětských bačkůrkách. Přečíst, nechat 
se inspirovat, popřemýšlet si o tom sám 
se sebou...
Takže od toho je zde nový YOUCAT – 
Katechismus katolické církve pro mladé. 
V čem nás smíření s Bohem posiluje? 
Proč má být u naší zpovědi kněz? Co od 
svátosti smíření čekat a jak se na ni při-
pravovat? Knížka, která jde k jádru toho, 
co zpověď znamená. Obsahuje motivační 
citáty i svědectví teenagera, který si na-
šel vlastní cestu ke zpovědi. 

Ukázka z brožurky: „Proč smíření se s 
Bohem posiluje? A jak se to dělá?
Co stojí na vrcholu seznamu nejméně oblí-
bených věcí? Jednoznačně návštěva u zu-
baře. Hned po zubaři následuje zpověď. 
…“
„Dobře, něco na tom je. Člověk potřebu-
je velkou dávku odvahy, aby se přiznal i k 
temným stránkám vlastního života. Po-

znávacím znamením křesťana má být ra-
dost. Bůh nechce, abys tu pobíhal jako ně-
jaký depresivní týpek, stále zahleděný do 
propasti vlastní duše.“

• Já se taky zpovídám / Tonino Lasconi

Tonino Lasconi je velmi oblíbený a uzná-
vaný odborník na katechezi dětí a dospí-
vajících. V knize nabízí svým čtenářům 
jakýsi deník, který je může doprovázet po 
celou dobu přípravy na první svatou zpo-
věď. Vede s malým čtenářem dialog, ptá 
se na jeho zkušenosti, nabízí mu své ná-
zory, vysvětluje úryvky z Písma svatého. 
A to vše tak, aby čtenář pochopil pravý vý-
znam svátosti smíření a připravoval se na 
ni jako na důležité setkání s Ježíšem Kris-
tem. Kniha přináší podněty i pro kateche-
ty a rodiče dětí. A poslouží i do následují-
cích let jako příprava k dalším zpovědím 
a ke každodennímu rozlišování mezi dob-
rem a zlem. V mnohém může inspirovat 
i dospělé čtenáře, a to zejména v nových 
přístupech a pohledech. 

Petra Dejmková

PŮST POMÁHÁ SPLNIT ŽIVOTNÍ 
ÚKOL
 
Jako bych to slyšel: „No jo, pobožní se 
zase bičují, je tu půst. Církev nemůže 
snést ani špetku té lidské radosti, tak si 
zase vymýšlí. Co my jsme v životě zkusili. 
Dejte nám pokoj, teď si chceme užít.“ 
Opak je pravda. Tato doba strádá nedo-
statkem plně prožitých či upřímně zachy-
cených postních příležitostí.  
 
Pravým motivem k postnímu jednání 
nám má být příklad Kristův. On se postil, 
aby se připravoval na svůj úkol. Jeho úko-
lem byla naše záchrana. I my se chceme 
připravit. Na to, abychom záchranu, kte-
rou nám On zprostředkoval, přijali. A to 
je úkol pro celý život. Co zamýšlel Ježíš 
vlastním postním usebráním? Chtěl snad 
upravit svou tělesnou váhu, vyzkoušet no-
vou dietu, toužil mít pokoj od lidí, sebe-
trýznit se? Inu, patrně ne… 
 
Umění postu je uměním vlády sama nad 
sebou, uvolněním všech nezbytných ži-
votních principů pro Kristův záměr. .. 
 
Měli bychom však mít na zřeteli, že není 
dobré nechávat volný průchod všem mož-
ným aktivitám či impulsům. Ne vše, co 
člověk dokáže, čeho je schopen, je vždy 
vnitřně správné a žádoucí. Pravý půst 
volá k životu, nevede bytost do záhuby. 
Ale vůbec se netají tím, že cestou bude 
člověk muset mnohou činnost „zmrazit“, 
dokonce jisté oblasti prožívaného chování 
nechat zemřít. 
 
Kristus se postním usebráním připravo-
val na svůj úkol zde mezi námi. Copak 
každý z nás nemá mít před očima nějaký 
životní záměr? Nejedná se pouze o dětské 
školní úkoly, zkoušky dospívání, ale o pá-
teřové zkoušky života: manželství, výcho-
va dětí, vztahy sourozenecké či osob blíz-
kých, nemoci, stáří, síla i slabost. Je nám 
vše v těchto otázkách jasné? Proč se tedy 
nad nimi neztišíme?
 

Podle knihy:  Postní Aleluja / Pavel Plíšek

Proč se postit?
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1. Vydat se na cestu k Tomu, jenž nás 
přesahuje, znamená zároveň přijmout 
fakt, že často nebudeme rozumět ani 
Jemu, ani Jeho cestám.

2. Věřící člověk se nemůže spokojit pou-
ze s tím, co se o Bohu dozvěděl jako dítě 
od babičky či na náboženství při přípra-
vě k prvnímu svatému přijímání. 

3. Šance na změnu přichází, když do ži-
vota člověka vstoupí láska.

4. Bůh, jenž všechno stvořil, se neští-
til stvořit mě, já bych se tedy neměl ští-
tit tvořit svět krásnější i tím, že v přípa-
dě potřeby budu třeba uklízet. 

5. Láska se nesmí jenom přijímat. Na 
lásku se má odpovědět. Důvěřuji ti, ať je 
to tak, jak chceš Ty, Bože.

6. Dokáže-li úchvatné účinky vyvo-
lat energie vyrobená člověkem, oč vět-
ší a dokonalejší efekt musí mít energie 
Boží.

7. Každému, komu záleží na Bohu, 
musí záležet i na poznání Jeho vůle.

8. Nikde jinde není Boží cesta člověku 
vykolíkovaná tak jasně a přesně, jako 
v Božím Slově.

9. Chci-li poznat, že jsem zbloudil 
z Boží cesty, nejde to udělat v rychlosti. 
Je potřebné se zastavit.

10. Zpytování svědomí, tedy hledá-
ní odpovědi na to, co je a co není hřích, 
musí proběhnout v mém ztišeném nit-
ru. A poctivě.

Je zpověď pro vás frustrující záležitos-
tí? Anebo nevíte, co vlastně máte při vy-
znání hříchů říct? Jak se dívá na zpovídá-
ní kněz a proč ještě stále stojí před vánoč-
ními či velikonočními svátky u zpověd-
nic fronty? Pokud jste někdy zapochybo-

Zpověď? Ne! / Podtitul: nechci! neumím! nezvládnu to! 
Miloš Szabo

Myšlenky z knihy ZPOVĚĎ? NE!

11. Bůh je mocný a jeho přítomnost 
v nás po zpovědi je proto patrná. Nám 
a skrze nás by měla být patrná i naše-
mu okolí. 

12. I když se každý z nás rodí na svět 
jako svobodná bytost, která se pro Boha 
bude rozhodovat sama a dobrovolně, 
dostává od něj darem pokyny a návod, 
jak cesta k ráji vypadá.

13. Boží láska se zhmotnila. V Ježíši se 
připoutala k lidskému tělu a skrze sedm 
různých svátostí dává člověku v růz-
ných situacích možnost přibalit si na ži-
votní cestu i nadpřirozenou výbavu.

14. Pokud hřích způsobil, 
že jsme se odvrátili od ces-
ty, kterou nám Bůh osob-
ně ukázal a vyznačil, měli 
bychom se k němu v rám-
ci prosby o prominutí ob-
rátit zpět. Znamená to však 
zároveň ukázat záda dosa-
vadnímu směru.

15. Milujeme-li Boha, 
opravdová lítost toho, že 
jsme zhřešili, nemůže exis-
tovat bez snahy se napravit.

16. Pokud necítím skuteč-
nou duševní bolest, že žiji 
v hříchu, nebo aspoň bo-
lest z toho, že jde o hřích, 
jehož nejsem schopen za-
nechat, nemůže dojít k od-
puštění.

17. Po vyznání hříchů a lí-
tosti Bůh z lidské duše 

vali o tom, zda má vůbec smysl ke zpově-
di chodit anebo jste se vědomě rozhod-
li tuto katolickou svátost ignorovat, určitě 
rádi sáhnete po knížce, jejíž první vydání 
v roce 2006 bylo vyprodáno za pouhé tři 
týdny.   Vydáno: 2015, Cesta

smaže všechno to, co mu k smazání při 
vyznání nabídneme. Co zamlčíme, to si 
ponecháme a neseme životem dál.

18. Bůh po odpuštění našich hříchů ne-
odchází. Zůstává. Proto po dobře vyko-
nané zpovědi často cítíme nejen úlevu, 
ale i vnitřní radost.

19. Milovat tak, jak to požaduje Ježíš, 
znamená dávat se druhému bez ohle-
du na své vlastní naplnění, odevzdat se 
mu pro něho samotného, pro jeho dob-
ro a štěstí.

20. Lásku k Bohu a lásku k člověku ne-
lze oddělit. Láska je jenom jedna. Útěk 
od bližních někam do poustevny, to 
není láska k Bohu, ale sobecké přivlast-
ňování něčeho, co je určeno všem.

21. I já produkuji nebezpečný odpad 
– když místo pravdy dám přednost lži, 
když místo naděje směrem ven vyzařuji 
zoufalství, když místo pokoje a usmíře-
ní šířím hněv, místo lásky vulgaritu. 

22. Konkrétním hříchem ubližujeme 
také konkrétnímu člověku. Proto má 
být součástí smíření též snaha o kon-
krétní nápravu.
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23. Rozhodnu-li se nevěřit, nebude mě 
Bůh přesvědčovat. Rozhodnu-li se uvě-
řit, bere mě do náruče, abych se v ní 
mohl stulit a uklidnit.

24. Stejně jako se udržuje v provoz-
ním pořádku bydlení, pravidelností by 
se měl stát i „úklid v duši“, a to i tehdy, 
když máme do duše vepsané „jen“ hří-
chy lehké.

25. Má smysl zpovídat se ze stále stej-
ných hříchů? Má smysl vytrhávat plevel 
ze zahrady, když víte, že už za pár týdnů 
stejný vyroste znovu? Pokud chceme na 
zahradě něco sklízet, odpovíme jedno-
značně ano, smysl to má.

26. V celém Desateru nejde pouze o jed-
notlivý zákaz či příkaz, ale o regulaci 
určité oblasti našeho života. Proto lze 
každou událost v kterékoli době přiřa-
dit k některému z těchto Božích naříze-
ní a zkoumat ji v jejich světle. 

27. Nezanedbejme své zpytování svědo-
mí. Chceme přece jít k Bohu bezpečně 
a s jistotou, že jdeme dobrým směrem, 
nebo ne? 

28. Nelze tvrdit, že v Boha věřím, když 
mu nevěřím, že ho mám milovat, a to 
nade všechno. Když milovat, tak také 
chtít ho poznat. Když milovat, tak si 
také na něj umět udělat čas. Nejen teh-
dy, když se chce mně.

29. Prací mohu sloužit jiným, nejen si vy-
dělávat peníze na vlastní blahobyt. I proto 
by žádná práce neměla být pro nás méně 
důstojná a neměli bychom se jí štítit.

30. Je-li Bůh pravdou, jeho učedníky 
můžeme být pouze tehdy, když budeme 
žít v pravdě.

Vybral P. Antonín Hráček

Otec Antonín Hráček byl na kněze vysvě-
cen v r. 1996. Nastoupil jako kaplan do 
farnosti Otrokovice a zároveň se věno-
val práci s mládeží ve zlínském děkaná-
tu. Od r. 1998 působil jako administrá-
tor ve farnosti Velký Ořechov a v r. 1999 
nastoupil jako spirituál na Arcibiskup-
ské gymnázium v Kroměříži. V součas-
nosti spravuje Pastorační dům Velehrad 
v St. Martinu v Itálii.

plodem z dílny otce Marka Ivana Rupni-
ka, slovinského teologa a ředitele římské-
ho Centra Aletti. Jméno slavného tvůr-
ce ikon je organicky spojeno s myšlen-
kami a s poznáním spolubratra kardiná-
la Tomáše Špidlíka, který v římském Cen-
tru Aletti žil, pracoval a sloužil až do své 
smrti. Hlavní intencí Centra je: studo-
vat křesťanské východní tradice v kontex-
tu západní tradice a problémů současné-
ho světa, a to na poli vztahu víry, kultu-
ry a umění; spirituality, nové evangelizace 
a pastoračních témat. Ve stejném duchu 
pak otevřelo svoji činnost také české Cen-
trum Aletti, sídlící v Olomouci. 
 
Zdroje: Prezentace Svatého roku milosr-
denství, Rino Fisichella; katecheze pape-
že Františka, 13. 1. 2016; www.aletti.cz; 
www.centroaletti.com

Marie Popelářová

Známe ji důvěrně, ikona byla před pár 
lety logem Svatého roku milosrdenství. 
Milosrdenství – misericordia – se sklá-
dá ze dvou slov: bídy (miseria) a srd-
ce (cor). Srdce označuje schopnost mi-
lovat; milosrdenství je láska objímají-
cí lidskou bídu. Láska, která vnímá naši 
nouzi jako svoji, s cílem osvobodit nás 
od ní. 

Motto „Milosrdní jako Otec“ je převzato 
z Lukášova evangelia (Lk 6, 36) a ukazuje 
nám, abychom neposuzovali a neodsuzo-
vali, ale abychom odpouštěli a lásku i od-
puštění darovali bez míry (Lk 6, 37-38). 
Obraz se vrací ke starokřesťanskému dů-
razu na Kristovu lásku. Představuje Syna 
Božího, který bere na svá ramena zblou-
dilého člověka. Na vyobrazení vystupuje 
Dobrý pastýř, který se v hloubi dotýká lid-
ského těla, a činí tak s láskou, která člo-
věku mění život. Nemůže nám uniknout 
podstatný detail: Dobrý pastýř s krajním 
milosrdenstvím bere na sebe lidství, ale 
jeho oči se prolínají s očima člověka. Kris-
tus se dívá pohledem člověka a člověk po-
hledem Krista. Každý člověk tak v Kristu 
odkrývá své lidství. 
Vyobrazení je umístěno uvnitř mandorly, 
která je cenným prvkem starověké i stře-
dověké ikonografie; připomíná, že v Kris-
tu jsou společně přítomny obě přiroze-
nosti, božská i lidská. Tři soustředné ová-
ly v barvách, které se směrem k vnějšku 
postupně rozjasňují, naznačují Kristovo 
jednání, kterým vyvádí člověka z noci hří-
chu a smrti. Z druhé strany hloubka bar-
vy s temnějším odstínem zase připomíná 
neproniknutelnost Otcovy lásky, která od-
pouští všechno.
Ikona Božího milosrdenství je ukázkovým 

IKONA „MILOSRDENSTVÍ“

KŘÍŽOVÉ CESTY
ve farním kostele Všech svatých

pátek 17.15 hod.
neděle 15 hod.

„Pohledem na Kristovo utrpení 
se dotněme samé podstaty Boží lásky, 
která je ochotná jít až na krev.“
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Katechetický věstník č. 4/2009-10, © Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum

POSTNÍ DOBA – NÁVRAT K OTCI
V podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32) nám Ježíš ukazuje 
velkou Boží lásku. Stejně jako otec v podobenství, tak i Bůh vyhlíží ná-
vrat každého člověka. Jakou vlastnost přisuzujeme Bohu, když si uvědo-
mujeme, že na nás stále čeká, i když jsme hříšní? Odpověď najdeš
v tajence řetězovky, kde poslední písmeno každého slova je zároveň 
prvním písmenem slova následujícího. Vytečkovaná políčka tvoří tajenku.

1-2 mešní kniha
2-3 zármutek nad hříchem
3-4 předávání zvyklostí

od předků

4-5 radostná zvěst
5-6 svátost,

kterou si udělují
snoubenci
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Katechetický věstník č. 4/2009-10, © Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum

POSTNÍ DOBA – NÁVRAT K OTCI
V podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32) nám Ježíš ukazuje 
velkou Boží lásku. Stejně jako otec v podobenství, tak i Bůh vyhlíží ná-
vrat každého člověka. Jakou vlastnost přisuzujeme Bohu, když si uvědo-
mujeme, že na nás stále čeká, i když jsme hříšní? Odpověď najdeš
v tajence řetězovky, kde poslední písmeno každého slova je zároveň 
prvním písmenem slova následujícího. Vytečkovaná políčka tvoří tajenku.

1-2 mešní kniha
2-3 zármutek nad hříchem
3-4 předávání zvyklostí

od předků

4-5 radostná zvěst
5-6 svátost,

kterou si udělují
snoubenci

Katechetický věstník č. 4/2009-10, © Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum

POSTNÍ DOBA – NÁVRAT K OTCI
V podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32) nám Ježíš ukazuje 
velkou Boží lásku. Stejně jako otec v podobenství, tak i Bůh vyhlíží ná-
vrat každého člověka. Jakou vlastnost přisuzujeme Bohu, když si uvědo-
mujeme, že na nás stále čeká, i když jsme hříšní? Odpověď najdeš
v tajence řetězovky, kde poslední písmeno každého slova je zároveň 
prvním písmenem slova následujícího. Vytečkovaná políčka tvoří tajenku.

1-2 mešní kniha
2-3 zármutek nad hříchem
3-4 předávání zvyklostí

od předků

4-5 radostná zvěst
5-6 svátost,

kterou si udělují
snoubenci

POSTNÍ KAPKY 2019

Milé děti, milí rodiče,
i letos Vás zveme k putování spolu s Ces-
tičkou k Bohu. V tomto liturgickém roce 
ale bude mít Cestička trochu jinou po-
dobu. Připravili jsme pro Vás Cestičky 
na jednotlivé úseky roku (půst, květen, 
prázdniny a říjen) a vždy je najdete ke sta-
žení a vlastnímu vytištění na našem webu:
www.rodinnyzivot.cz
 Během postní doby bude pro členy rodi-
ny opět příležitost více pracovat na vzta-

hu k sobě, druhým i k Bohu. Spolu s vý-
tvarnicí Veronikou Kořenkovou připra-
vujeme pracovní list, na kterém si bude-
te moci vyznačovat své skutky lásky, po-
moci druhým, konání dobra, odříkání... 
V letošním roce chceme také pamatovat 
na přípravu na misijní měsíc (bude napří-
klad možné vyrobit nějakou drobnost pro 
misie či ušetřit peníze na misijní účely).

Tým Centra pro rodinný život Olomouc

Postní doba se pomalu blíží. Farnost 
Dolní Němčí i letos nabízí pastorač-
ní aktivitu pro toto období přípravy na 
Velikonoce s názvem „Postní kapky“. 
Prostřednictvím mobilní aplikace, 
e-mailu nebo webových stránek může-
te každý den dostat krátké inspirace. 
Více na 
www.postnikapky2019.maweb.eu 
nebo plakátku.

POUTNÍ TIPY 
z nejbližšího okolí

S novým rokem se opět rozjedou vše-
možné poutní akce. Zavádíme pro-
to stručnou rubriku, která by vás moh-
la nasměrovat k dalším cílům neděl-
ních výletů. 
Data se shánějí s předstihem, proto si, 
prosím, ověřte správnost údajů na we-
bech farností. 

• 17. 3. / Sv. Hostýn
SVATOJOSEFSKÁ POUŤ MUŽŮ 
mše sv.: 7.15, 9.30,11.15, 14.15
sv. požehnání: 13.00

PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 
hlavních naplánovaných akcí 

v roce 2019

BŘEZEN
9.3.  /  sobota
DUCHO VNÍ OBNO VA

16.3.  /  sobota
DĚK ANÁTNÍ SETK ÁNÍ v  Z ašové

27.3.  /  středa
EKUMENICK Á BOHOSLUŽBA

22.3.  /  pátek
T V Noe

29.–31.3.  /pá–ne
MODLITEBNÍ TRIDUUM 
Hnutí  Modliteb otc ů a  matek

DUBEN
6.4.  /  sobota
VEČER CHVAL

14.4.  /  neděle
HROMADNÉ VELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ
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Charita Valašské Meziříčí se v rámci 
Arcidiecézní charity Olomouc již tradičně 
zapojila do obdarování dětí z dětských 
domovů a sociálně slabých rodin na 
Ukrajině. Ke konci minulého roku 21 
lidí z naší Charity i z okolních farností 
připravilo vánoční dárek pro konkrétní 
dítě z ukrajinských měst Ternopil, Bort-
nyky, Lopatyn a Kolomyja. Dne 27.12. 
byly dárky doručeny na naší Charitu 
a potom odvezeny do Olomouce. Odtud 
již putovaly do spokojených náručí dětí.
Vánoční balíček na Ukrajinu je velmi 
oceňovaný především díky své adresnosti, 
kdy dárci vědí přesně, komu pomáhají. 
Většinou mají o vytváření balíčků zájem 
rodiny s dětmi. Rodiče tak mají příležitost 
se svými ratolestmi pohovořit o životě 
jiných dětí v méně bohaté zemi, než je 

ta naše. V mnoha případech napsali do 
vánočních balíčků také krátké přání a text 
o sobě v azbuce, čímž obdarovali děti 
nejen materiálně, ale i vztahově.
Všem, kteří jste se do akce zapojili, moc 
děkujeme.

Za Charitu Valašské Meziříčí 
Martina Došková

Vánoční balíčky pro děti z Ukrajiny

PROČ JSEM SE STALA DOBROVOL-
NÍKEM?
Dobrovolnictví není v lidské společnosti 
něčím novým, v každé kultuře 
a společnosti pomáhali ti, kteří na tom 
byli lépe, těm méně šťastným, kteří díky 
nemoci, chudobě či přírodní katastrofě 
pomoc potřebovali. Solidarita a vzájem-
ná pomoc tvoří základ existence lidské 
společnosti.
Práce dobrovolníků je důležitou 
součástí činnosti naší organizace. Je-
jich pomoc využíváme buď pravidelně, 
nebo příležitostně.
 
Otázku, proč se stát dobrovolníkem, nám 
zodpověděla Hana Bernhardová, která 
svůj volný čas věnuje dětem z Azylového 
domu pro matky s dětmi.
 
Co Vás přivedlo k dobrovolnické 
činnosti?
K dobrovolnictví mě přivedla účast 
v seberozvojovém programu pro mládež 
DofE (Mezinárodní cena vévody z Ed-
inburghu), jehož součástí je právě 
provádění libovolné dobrovolnické 
činnosti.

Co Vám osobně přináší dobrovolnictví?
Dobrovolnictví mi přineslo opravdu 
hodně. Především samozřejmě dobrý 
pocit z toho, že dělám něco smyslu-
plného, ale to rozhodně není vše. Spo-
lupracuji s Azylovým domem pro matky 
s dětmi ve Valašském Meziříčí a právě 
práce s dětmi zde mi přinesla skvělé 
zkušenosti s vymýšlením různých her 
nebo se zvládnutím udržení jejich pozor-
nosti. Celkově mi dobrovolnictví přineslo 
také mnoho nových kontaktů, seznámila 
jsem se s novými lidmi a vyslechla si 
mnoho životních příběhů. Dále mi dalo 
spoustu jedinečných zážitků, protože 
na to, když za vámi na konci aktivity 
přiběhne malé dítě, obejme vás a zeptá se, 
kdy přijdete příště, jen tak hned neza-
pomenete.

Proč právě Charita VM?
Když jsem se rozhodovala o tom, jakou 
dobrovolnickou činnost bych chtěla 
dělat, tak jsem přemýšlela nad různými 
variantami. Chtěla jsem, abych si časový 
harmonogram aktivit vytvářela pokud 
možno sama a lákala mě možnost práce 

 ROZHOVOR S Hanou Bernhardovou

ZPRÁVY Z CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

s dětmi. Kontaktovala jsem proto ADRU, 
která mně následně nabídla několik 
různých možností spolupráce s Charitou 
VM, ze kterých jsem si vybrala právě Azy-
lový dům pro matky s dětmi. A rozhodně 
to byla správná volba, protože spolupráce 
je bezproblémová a zaměstnanci byli vždy 
velmi ochotní mi poradit nebo pomoct, 
když jsem to potřebovala.

Martina Došková

Každý člověk má svůj životní příběh. 
Některý je veselý, jiný smutný. Některý je 
s dobrým koncem, jiný se špatným. Při 
práci v sociálních službách se potkáváme 
se spoustou takových příběhů...
Toto je příběh pana Aloise, který využíval 
služeb naší Charity prostřednictvím Den-
ního centra.

PAN ALOIS
Pan Alois žil původně „normální život“ 
jako každý běžný občan této země. Měl 
ženu, dvě děti a podnikal ve stavebnictví. 
Jenže v podnikání se mu přestalo dařit. 
Pár lidí mu za práci nezaplatilo a on 
neměl čím splatit vlastní pohledávky. Do 
toho nějaké další běžné problémy a najed-
nou se s ním žena rozvedla, přátelé nez-
vedali telefon. Dům, ve kterém žil, zůstal 
jeho již bývalé ženě a musel si nahlásit 
trvalé bydliště jinam, protože se bála, že jí 
ho zabaví kvůli jeho dluhům. Vlastně se jí 
ani nedivil. 
A tak začala velká životní bitva pana 

PŘÍBĚH …
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HUDBA

Přiznám se, že když objevím nějaký za-
jímavý hudební projekt, nedá mi to, 
abych jej nenechal přeložit a otitulko-
vat. A jedním z takových je i projekt The 
Story. Jedná se o převyprávění někte-
rých příběhů Bible a biblických postav 
skrze písně. Pojďte se tentokrát neje-
nom začíst, ale zaposlouchat do Bible.

V době, kdy bylo možné tohle DVD za-
koupit např. skrze hudební vydavatelství 
Rosa a jejich internetový obchod Gimel.cz, 
o něm psali:
Projekt The Story je jedinečným příkladem 
spolupráce několika velkých firem. Je posta-
ven na nejprodávanějším vydání Bible na-
kladatelství Zondervan – „The Story“, kni-
ze Randyho Frazeea „The Heart Of The Sto-
ry“ a knize Maxe Lucada „God‘s Story Your 
Story“. DVD obsahuje 18 nových písní, kte-
ré napsali Nicole Nordemanová a Bernie 

Herms podle Biblických postav a jejich pří-
běhů od stvoření po druhý příchod. Autorům 
šlo o to vyjádřit, jak se Boží příběh lásky pro-
líná s naším příběhem chybování a výsled-
kem je nový příběh naděje a vykoupení.
Ke všem 18 skladbám se natáčely obrazo-
vé podklady po celé Evropě a Africe, které 
byly doplněny inovativními animacemi. 
Každé video je svébytným uměleckým dí-
lem a je upraveno tak, aby vizuálně sdělo-
valo příběh každé skladby a postavy.
A protože v současné době není již mož-

né tohle DVD u nás sehnat, 
tak jsem rád za to, že je mož-
né jej najít na Youtube. A tak 
vám přeji: Nejenom se zapo-
slouchejte, ale neváhejte vzít 
Bibli do rukou a tyto příběhy 
si znovu pročíst.

P. Pavel Šupol 
Převzato z http://www.hudba.

signaly.cz/

P.S.: Pro nalezení všech zmi-
ňovaných výpravných písní 
zadejte titulek článku

Projděte si příběhy Bible skrze písně

H l E D Á M E  n a d š e n c e  z   ř a d  m l á d e ž e , 
k t e r ý  b y  s e  u j a l 

n o v é  r u b r i k y  H U D B A 

n e b o  p ř i s p í v a l  i   s  j i n ý m i  t é m a t y, 
k t e r á  h ý b o u  m l a d o u  d u š í  ☺

N E B O J T E  S E  s t á t  s e  z n á m ý m  z p r a v o d a j e m !

Aloise s osudem. 
Najednou seděl ve vlaku bez jízdenky 
a jediné, co měl, byla taška s několika 
osobními věcmi a dluhy. 
Dluhy jsou zvláštní věc. Pořídíte si jeden 
docela malý, nenápadný a pak se k němu 
nějak přidávají další. Odstaví vám 
exekučně účet, a když si seženete práci, 
všechen plat z účtu zmizí a nemáte ani 
na jídlo. Pracujete příležitostně na slovní 
domluvu za peníze na ruku. Když máte 
trochu peněz, spíte na ubytovně, když jich 
máte méně, na nocležně, a když nemáte 
nic, spíte venku, prostě jak se dá. 
Posloucháte a snažíte se řídit radami 
sociálních pracovníků, ale když už to 
vypadá trochu lépe, osud si s vámi opět 
zahraje. 
Jdete po chodníku a najednou vás mine 
policejní auto a po chvíli zastaví. Vystoupí 
muži v uniformách, prohlédnou vaší 
občanku a naloží jako zavazadlo do auta. 
A odvezou k podání vysvětlení, proč 
neplatíte výživné na děti. Když nemáte 
z čeho zaplatit, tak jdete na pár měsíců 
sedět. Po propuštění z vězení to není ani 
o trochu lepší. 
Jdete po mokrém ztemnělém chodníku 
a máte chuť se na vše vykašlat.
A najednou přiletí odněkud ze tmy dvojice 
závislých, ještě větších ubožáků než jste 
vy, a jen tak si do vás bouchnou, a když 
jste na zemi, tak si kopnou a vezmou vám 
z kapsy to poslední nic, co máte. Chce 
se vám plakat, sedíte zbitý pod mostem 
a nemáte ani na to krabicové víno, co 
by dalo možnost na chvíli zapomenout. 
Cítíte, jak se Vám ruce zatínají v pěst, 
a chcete – ne, musíte – zase vstát a jít se s 
tím zlořádem osudem servat.
Chce se Vám pryč, někam pryč, kde 
začnete všechno na novo. Zase jdete za 
sociálními pracovníky, zase sepisujete 
životopisy, formuláře na úřad, sháníte 
přivýdělky. Hledáte práci s možností uby-
tování daleko, hlavně daleko odsud …

Za Charitu Valašské Meziříčí 
Martina Došková
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SVATÍ MĚSÍCE

SPOLUPRÁCE  NA  BOŽÍM  DÍLE
Narodila se v r. 1381. Rodiče byli velmi 
zbožní. Matka každý týden přistupova-
la ke svátostem a často rozjímala o Kristo-
vě utrpení.
V takovém ovzduší se u Kolety brzy pro-
jevovala zralost v duchovním životě. Už 
jako čtyřletá se samostatně a často modli-
la, jako sedmiletá denně hodinu rozjímala 
a zúčastňovala se na recitaci kanonických 
hodinek benediktinských sester.  Pozdě-
ji řekla, že už jako 9–letá pomocí zjevení 
poznala, v čem spočívá pravý františkán-
ský duch a jak potřebná je reforma, která 
tehdy v řeholi probíhala.
V r. 1399 jí zemřeli rodiče a na starost si 
ji vzal opat corbieského kláštera Raoula 
de Roye. Ten nepochyboval o jejím řehol-
ním  povolání,  ale chtěl, aby poznala více 
možností.  Takže se Koleta postupně se-
tkala s nábožensko-charitativním sdruže-
ním, poté pobývala u benediktinek v Cor-
bie a u klarisek v Moncele.
Nakonec rozdala svůj majetek chudým,  
oblekla si roucho Třetího řádu sv. Františ-
ka a se souhlasem opata Roye žila v letech 
1402–1406 jako poustevnice při farním 
kostele v Corbie. Několikrát se jí zjevil sv. 
František a žádal ji, aby reformovala jeho 
řeholi. Dostalo se jí i povzbuzení od Pet-
ra de Luna (uchazeče o papežský stolec), 
který ji doporučil do druhého řádu a dal jí 
souhlas k reformování i zakládání dalších 
klášterů. Její kláštery s přísnou řeholí sv. 
Kláry byly silně kritizovány řeholnicemi, 
zastávajícími umírněnější formu. 
Počátky byly obtížné, ale od r. 1410 po-
stupovala řeholní obnova rychlým tem-
pem. Do konce života založila nebo re-
formovala 17 ženských klášterů.  Také 7 
mužských františkánských klášterů při-
jalo Koletinu reformu. Úspěchy horlivé 

SVATÁ KOLETA / 6. 3./

reformátorky se připisují mimořádným 
projevům Boží moci v jejím životě. Čas-
to upadala do extází, které trvaly i několik 
dní, uměla předpovídat budoucí události, 
četla v myšlenkách a svědomí lidí, konala 
zázraky (např. vzkřísila několik mrtvých). 
Sama žila velmi přísně: v krajní chudo-
bě, půstech, sebezapírání. Kromě obno-
vy františkánské řehole jí velmi ležela na 
srdci jednota Církve, narušená papežskou 
schizmou. Na znovuobnovení jednoty 
spolupracovala s dominikánem sv. Vin-
centem Ferrerem a františkánem sv. Ja-
nem Kapistránským.
Blahořečena byla v r. 1740 a kanonizová-
na v r. 1807.

SVATÝ MICHAEL DE SANCTIS 
/ 10. 4. /

CHTĚL ŽÍT V BOŽÍ LÁSCE A DRU-
HÉ K NÍ PŘIVÁDĚT
Narodil se r. 1591 ve Španělsku. Již jako 
malé dítě měl přání stát se jednou mni-
chem a byl dosti umíněný. Zbožnost 
a touha po asketickém životě mu nechy-
běly. V tom duchu se postil a dával si pod 
hlavu kámen z lásky k Bohu, kterého 
chtěl více milovat.
Už v dětství mu zemřeli rodiče. Poručník 
se rozhodl, že ho nechá vyučit na kupce. 
Michael měl ale jiné představy. Po čase 
si řekl: „Když kupec, tak kupec. Prodám 
všechno a koupím si nebe!“

DENNÍ MODLITBA
APOŠTOL ÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. 
Přináším ti v něm své modlitby, 
práce, radosti i utrpení ve spojení 
s Ježíšem Kristem, který ve mši 
svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe 
samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je 
i mým prů vod cem a vyzbrojí mě 
silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepa-
trnou oběť, spolu s Pannou Marií, 
Matkou našeho Pána a Matkou 
Církve, zvláště na úmysly, které 
nám předkládá Svatý otec a naši 
biskupové pro tento měsíc, aby... 

1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 

oroduj za nás!

ÚMYSLY APOŠTOL ÁTU 
MODLITBY

BŘEZEN
2. Za uznání práv křesťanských spo-
lečenství
– za křesťanská společenství, zejména 
ta, která jsou vystavena pronásledování, 
aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich 
práva byla uznána.
3. Ať dokážeme milovat bližního po 
vzoru lásky Boží, která je ochotna obě-
tovat se až do krajnosti.

DUBEN
1. Lékaři a jejich spolupracovníci ve 
válečných oblastech
– za lékaře a humanitární pracovníky 
přítomné ve válečných oblastech, kte-
ří nasazují vlastní život pro záchranu ži-
vota druhých.
3. Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém 
zmrtvýchvstání daroval svým učední-
kům, dokážeme šířit do svého okolí.

 Od roku 2017 je pro každý měsíc 
vypracován jen jeden úmysl pro 
univerzální církev. Druhý úmysl bude 
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Bylo mu 12 let, když coby kupecký učeň 
uprchl do Barcelony, protože jeho poruč-
ník mu odmítl dát k dráze mnicha svole-
ní. V barcelonském klášteře trinitářů po-
prosil o přijetí a osvědčil se jako poslušný 
a svědomitý. Na sebe byl přísný a kající-
mi skutky umrtvoval své tělo. Když viděl, 
že mu bude více vyhovovat přísnější řeho-
le bosých terciářů v Pamploně, v 17 letech 
změnil klášter.
Chtěl nejen sám prožívat Boží lásku, ale 
chtěl k ní též přivádět druhé. Stal se pro-
to knězem. S Bohem obracel hříšníky, na-
vracel zdraví nemocným a smrt před ním 
ustupovala. Především uměl poručit sám 
sobě, jeho kajícnost byla odrazem lásky, 
mostem k Bohu i původcem otevřenos-
ti pro druhé. Jeho láska ho doslova nad-

nášela. Bývá i zobrazován, jak pozdvižený 
nad zemí objímá kříž při postní převorově 
promluvě v Salamance, při níž pak došlo 
k více obrácením.
Michael de Sanctis byl aktivní v duchov-
ní správě v městech Madrid, Sevilla, Val-
ladolid a Baza. Byl horlivý ve zpovědni-
ci i na kazatelně, obracel veřejné hříšní-
ky, usiloval i o reformu řádu, měl mys-
tické schopnosti a prožíval vytržení mys-
li. Král Filip III. si ho vybral za duchov-
ního rádce. Ve Valladolidu se stal před-
staveným kláštera. Onemocněl z náma-
hy a umrtvování a zemřel ve věku 33 let. 
Z jeho písemností zůstal traktát „O poko-
ji duše“ a báseň „O sjednocení s Bohem“. 
Blahořečen byl v roce 1779 a kanonizo-
ván 8. 6. 1862

PŘEHLED UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ

Vážení čtenáři, bývalo zvykem zve-
řejňovat ve Farním zpravodaji pře-
hledy udělených svátostí. V součas-
né době nás ovšem zastihla směrnice 
EU o ochraně osobních údajů. Protože 
tyto informace obsahovaly citlivé osob-
ní údaje, bude zapotřebí získat souhlas 
s jejich zveřejněním. V současné době 
se již žadatelů tážeme, zda tento sou-
hlas dají, a doposud se nevyskytlo ne-
souhlasné stanovisko, takže je zjevné, 
že v dalších číslech bude rubrika „Pře-
hledy udělených svátostí“ pokračovat. 

vypracován římským ústředím Apoštolátu 
modlitby z podnětu papeže Františka 
s ohledem na aktuální události, které rok 
přinese. Tyto úmysly budou zveřejňovány 
v průběhu roku v daný měsíc.

Tiskové středisko České biskupské kon-
ference nově vytvořilo centrální mís-
to pro aktuální informace o apoštolá-
tu modlitby – síti modliteb iniciovaných 
papežem Františkem. Na toto místo je 
soustřeďováno vše, co se tématu týká, 
zejména každoměsíční úmysly.
Naleznete ho na adrese: 
www.cirkev.cz/apostolat-modlitby

ZPRÁVA O MISIJNÍ ČINNOSTI
z agapé za rok 2018

PŘÍJMY
Na agapé se vybralo 35 620,–
Individuální dárci  6 700,–
CELKEM 42 320,–

VÝDAJE
Na podporu hladovějícím 1400,–
Do Indie 20 000,–
Adopce UGANDA 8 000,–
Misijní koláč 500,–
P. Krenický 4 000,–
LEPRA 1 200,–
Tříkrálová sbírka 1 000,–
Káva, čaj 500,–
CELKEM 36 600,–

Marie Pavlicová

Životní příběh sv. Cyrila a Metoděje, 
„apoštolů Slovanů“, je poměrně dobře 
známý, zvláště zvážíme-li, že žili na sa-
mém počátku našich známých, doloži-
telných dějin. V tomto týdnu, ve čtvrtek 
14.2., jsme si připomněli 1150. výročí 
úmrtí jednoho z nich, sv. Cyrila – Kon-
stantina.
Cyril se narodil v Soluni úředníkovi císa-
ře Lva roku 826/7 jako nejmladší ze sed-
mi dětí. Ve svých čtrnácti letech byl po-
slán na studia do Konstantinopole a stal 
se tam druhem mladého císaře Michae-
la III. Cyril odmítl slibné manželství, roz-
hodl se přijmout svěcení a stal se knihov-
níkem patriarchátu. Krátce na to, v touze 
po samotě, vstoupil do kláštera. Ale brzy 
mu byla svěřena výuka posvátných i svět-
ských věd. Tento úkol plnil tak dobře, že 
si vysloužil přídomek „Filozof“. Mezitím 
jeho bratr Michael, narozený r. 815, po 
úřední kariéře v Makedonii roku 850, za-
čal žít jako mnich na hoře Olymp v Bithy-
nii, kde přijal jméno Metoděj a stal se igu-
menem kláštera Polychron.
Cyril, přitahován bratrovým příkladem, 
se rozhodl zanechat vyučování a vydal 
se na horu Olymp meditovat a modlit se. 
Několik let poté – kolem r. 861 – ho však 
císařská vláda pověřila misií mezi Chaza-
ry u Azovského moře, kteří žádali, aby k 
nim byl poslán učenec, jenž by uměl dis-
kutovat s Židy a saracény. Cyril, doprová-
zen Metodějem, se zdržel delší dobu na 

Krymu, kde se naučil hebrejsky. Tady také 
nalezli tělo papeže Klementa I., který tam 
byl poslán do vyhnanství. Našli jeho hrob, 
a když se spolu s bratrem vydali na zpá-
teční cestu, odnesli si s sebou cenné reli-
kvie. 
Když se vrátili do Konstantinopole, byli 
oba bratři posláni na Moravu císařem Mi-
chaelem III., na něhož se moravský kní-
že Rastislav obrátil s touto žádostí: „Náš 
lid se odřekl pohanství a drží se křesťan-
ského zákona, ale nemáme takového uči-
tele, který by nám vyložil v našem jazyku 
pravou křesťanskou víru.“ Misie měla ne-
obvyklý úspěch. Oba bratři přeložili litur-
gii do slovanského jazyka a získali si tím 
mezi lidem velkou oblibu.
To však budilo nevraživost u franckého 
kléru, který přišel na Moravu před nimi 
a toto území chápal jako součást vlastní 
církevní jurisdikce. Oba bratři se tedy r. 
867 vydali do Říma, aby dosáhli spraved-
livého řešení. Cestou se zastavili v Benát-
kách, kde probíhala živá diskuse se stou-
penci tzv. trojjazyčníků, kteří tvrdili, že 
existují pouze tři jazyky, v nichž je dovole-
no chválit Boha: hebrejština, řečtina a la-
tina. Proti tomu se oba bratři ostře po-
stavili. V Římě byli Cyril a Metoděj přija-
ti papežem Hadriánem II., který jim vyšel 
vstříc ve slavnostním procesí, aby důstoj-
ně přijal relikvie svatého Klementa. Papež 
také pochopil velkou důležitost jejich vý-

1150. výročí úmrtí sv. Cyrila 

Pokračování na str. 14
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Ve dnech 14.–27. ledna 2019 proběhl 
v latinskoamerické Panamě 34. Světový 
den mládeže (SDM), setkání mladých 
lidí s papežem Františkem. Na tuto ces-
tu se vydala i skupina dvou stovek pout-
níků z ČR společně s českobudějovic-
kým biskupem Pavlem Posádem a bis-
kupem královéhradeckým Janem Voká-
lem. Mottem letošních SDM byla slova 
Panny Marie zaznamenaná v Lukášově 
evangeliu: „Jsem služebnice Páně. Ať se 
mi stane podle Tvého slova“ (Lk 1,38).

Po programu v diecézích byly SDM za-
hájeny v Panama City mší svatou, které 
předsedal panamský arcibiskup José Do-
mingo Ulloa Mendieta. Po zahájení zača-
ly nejrůznější programy (duchovní, kul-
turní, vzdělávací, sportovní atd.) na všech 
místech města a všichni očekávali přílet 
papeže Františka. Program Svatého otce 
v Panamě byl opravdu pest-
rý. Kromě samotného setká-
ní s mladými například navští-
vil věznici pro nezletilé, dům 
Dobrého Samaritána, kde žijí 
lidé nakaženi HIV/AIDS, nebo 
sloužil mši svatou v katedrá-
le Santa Maria la Antigua, při 
které také posvětil nový oltář. 
Silným momentem papeže 
Františka s mladými pak byla 
páteční modlitba Křížové ces-
ty na CintaCostera. Jednotlivá 
zastavení si připravily různé národy a byly 
doprovázeny hudbou a tancem. Poté již 
vše směřovalo k víkendovému vrcholu se-
tkání a tím byla sobotní vigílie a nedělní 
mše svatá v metropolitním parku sv. Jana 
Pavla II., kde papež František oznámil, že 
Světové dny mládeže se budou odehrá-
vat v roce 2022 v hlavním městě Portugal-
ska – Lisabonu. Kromě mladých z celého 
světa se setkání zúčastnili i prezidenti Ko-
lumbie, Kostariky, Salvadoru, Guatema-
ly, Hondurasu, Panamy a právě zmíněné-
ho Portugalska. 
Ačkoli jsme třeba nebyli přímými svěd-
ky těchto událostí, díky sdělovacím pro-
středkům (jako byly například úžasné pře-
nosy televize Noe) jsme mohli tuto radost-
nou atmosféru panamského setkání s pa-
pežem Františkem zakusit i doma v našem 

Světové dny mládeže 
se svatým otcem Františkem a Pannou Marií

pokoji. Zakusit jsme však mohli i silnou 
přítomnost Panny Marie. Jelikož byly Svě-
tové dny mládeže zasvěceny blahoslave-
né Panně Marii, z tohoto důvodu také pu-
tovala do Panamy na SDM originální so-
cha Panny Marie Fatimské, která naposle-
dy opustila Portugalsko v roce 2000. So-
chu po příletu přivítal panamský arcibis-
kup a po impozantním ohňostroji přímo 
na letišti se socha Panny Marie, doprová-
zena mnohatisícovým zástupem, přesunu-
la procesím přímo do centra setkání mla-
dých s papežem Františkem, kde v obrov-
ském stanu probíhala nepřetržitá adora-
ce Nejsvětější Svátosti oltářní právě za pří-
tomnosti sochy Panny Marie z Fatimy. Na 
tomto místě se střídali malé děti, studen-
ti a mládež v modlitbách sv. růžence, ado-
racích a dalších programech. Byla zde ne-
uvěřitelná atmosféra důvěry a úcty mla-
dých lidí z Panamy a dalších zemí k Panně 

Marii a s Ní k úctě, klanění a důvěře Kristu 
v Eucharistii. Silným a hlubokým okamži-
kem pak byla návštěva putovní sochy v pa-
namské věznici a nemocnici… Na sobotní 
vigílii pak byla socha Panny Marie Fatim-
ské umístěna na hlavní tribuně a po adora-
ci a svátostném požehnání se papež Fran-
tišek přesunul právě k milostné soše Pan-
ny Marie, kde setrvával v meditaci a mod-
litbě. Následně pak byla socha Panny Ma-
rie v průvodu přenesena na upravené vo-
zidlo, na kterém projížděla všemi sektory 
metropolitního parku Jana Pavla II. Pan-
na Maria tak, jako by přišla pozvat všech-
ny mladé na další SDM, které se budou ko-
nat v portugalském Lisabonu a které jistě 
budou úzce spojeny s Fatimou. Nechme se 
pozvat také :-)  

Václav Kašík

jimečné misie. Od poloviny prvního tisíci-
letí se totiž Slované ve velkém počtu usa-
dili na územích mezi dvěma částmi řím-
ského císařství, východní a západní, mezi 
nimiž panovalo napětí. Hadrián II. vytu-
šil, že slovanské národy by mohly hrát roli 
prostředníka a přispět tak k zachování 
jednoty mezi křesťany v obou částech cí-
sařství. Neváhal proto a misii dvou bratří 
na Velké Moravě schválil; přijal a schvá-
lil také užití slovanského jazyka v liturgii. 
Slovanské knihy byly položeny na oltář 
baziliky Santa Maria Maggiore (Panny 
Marie Sněžné) a slovanská liturgie byla 
slavena v bazilikách svatého Petra, svaté-
ho Ondřeje a svatého Pavla.
 
V Římě však Cyril těžce onemocněl. Když 
cítil, že se blíží jeho konec, chtěl se zcela 
zasvětit Bohu jako mnich v jednom z řec-
kých klášterů a přijal mnišské jméno Cyril 
(Konstantin bylo jeho křestní jméno). Na-
léhavě pak prosil bratra Metoděje, který 
byl mezitím vysvěcen na biskupa, aby ne-
opouštěl misii na Moravě a vrátil se k ta-
mějšímu lidu. 
Svatý Cyril zemřel 14. února 869.

L. Kohout



 Pán Ježíš, který za nás trpěl, zemřel na kříži a dal nám pokrm věčného života – Eucharistii – v podobě zapadajícího slunce.
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