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„Proto vám oznamuji, že žádný,
kdo mluví v Duchu Božím, neřekne:
‚Ježíš buď proklet,‘ a nikdo nemůže
říci: ‚Ježíš je Pán,‘
jedině v Duchu svatém.“
(1. Kor 12,3)

ÚVODNÍ SLOVO

ZAMYŠLENI

O TOM, ŽE DARY DUCHA
DOSTÁVÁME K UŽÍVÁNÍ

Drazí farníci,
na vrcholu velikonoční doby jsme
přivedeni k slavnosti Seslání
Ducha svatého.
Vzpomněl jsem si na jeden okamžik svého života a rád bych se
s ním podělil. Nazval bych jej: JAK
SE RODÍ VÍTR. Byl jsem kdysi na
exerciciích. V tichu a samotě jsem
se díval z okna a v úplném bezvětří
rozjímal o Duchu svatém tématu
poslední přednášky. V úplném bezvětří se na silnici pohnul uschlý list
a suchá tráva. Po chvíli nalomené
větvičky a za několik okamžiků listy. Kdybych nebyl na duchovních
cvičeních, asi by mě nikdy nenapadlo jen tak zbůhdarma hledět
z okna, a tehdy byl čas na přemýšlení a navíc se zdálo, že se v přírodě začínalo cosi dít a já jsem tím
byl nějak zvláštně zasažený. Už tak
pošmourné počasí hrozilo ještě dalším zhoršením. Zaznamenal jsem
pohyb větví – zprvu těch menších
a nakonec i těch největších. Byla zde
bouřka. Tato banální zkušenost mi
otevřela oči pro význam působení
Ducha sv. v našem životě. V hebrejském slově RUAH tj. duch, je skryto
zároveň i slovo vítr. Vyvstaly mi před
očima zástupy chudých, nevzdělaných a dokonce velmi hříšných lidí
obklopující jejich svatého mistra
Ježíše. Oni vlastně byly uschlými
listy, ve srovnání se vzdělanými cedry, zbožnými farizeji a přesto zrovna
tito maličcí ucítili vanutí Ducha sv.
skrze Ježíše mnohem dříve než oni
duchovní velikáni.
Jako velký problém církve naší doby
vidím právě onu soběstačnost, která
netouží po pomoci shůry a zabraňuje
tak příchodu Božího svatého Ducha.
On totiž přichází jen tam, kde je
chtěn a očekáván. Je jemným vánkem, který zaznamenají jen opravdu
chudí v duchu. Bůh se sice touží dát
poznat všem, a jen opravdová pokora nám otvírá oči a uschopňuje přijmout jeho dary.
Moc nám všem přeji odvahu
nechat se vést.
P. Kamil

Jedna paní, nebyla to věřící žena, mně kdysi povídala o tom, že byla v Římě
a navštívila Vatikánská muzea. Napadlo mě, že je to dobrá startovací pozice pro rozhovor o víře a církvi. Nebyla. Paní úsečně prohlásila, že to celé
ani neprošla. I se svým synem odešla proto, že všude viděli obrazy plné
násilí. Vidět Boží moudrost, která stála za obrazy, schopni nebyli.
Vybavil jsem si tu událost nad příběhem z První knihy Samuelovy o Davidově vítězství nad filištínským bojovníkem Goliášem z Gatu. Je tam scéna, která
působí až morbidně, jak David tomuto nepříteli Izraele usekl hlavu. A přitom
je zřejmé, že Bůh stál na straně mladého Davida. Při té představě hrůzy leckdo
nechápe, jak Bůh může takovému počínání ještě fandit. Určitě jste se už setkali
s tímto druhem nepochopení Božího Slova, kde se líčí násilí, kterému Bůh dává
zelenou. A nejde kolikrát jenom o lidi nevěřící. Počínání Boha v knize, o které
právem tvrdíme, že je Slovem Božím, se zdá někdy nepochopitelné. Znamená
to, že se od některých pasáží Božího Slova můžeme odvrátit? Můžeme prohlásit: „Vnitřně s tím nesouhlasím, tak toto neberu!? Kdybych já psal bibli, tak to
napíšu úplně jinak! Napsal bych ji lidsky! Tak, aby bylo každému jasné, že jsme
mírumilovní, plní pokoje a blíženecké lásky! Takoví přece jako křesťané jsme!“
Jenže my ji nepíšeme! Všimněme si proto, spíše než useknuté hlavy
Goliáše, počínání Davida před zápasem. A možná už počínání jeho otce
Jišaje z Betléma. On poslal svým synům, kteří byli ve válce, efu praženého zrní a představte si, jejich veliteli deset homolek sýra! Jak by se na
tom dnes někteří bojovníci proti korupci vyřádili! Vždyť chtěl velitele takto podplatit a získat pro své syny výhody. Někdy se automaticky přijímá
uměle vytvářené veřejné mínění o nepřístojnosti něčeho, co je ve skutečnosti přirozeným lidským chováním. To nám Bůh dal, když nás stvořil.
Co a dělal David? Než odešel za bratry, zanechal stádo, za které měl zodpovědnost, hlídači. A když došel do vojenského tábora, neběžel hned za bratry, a svůj náklad uložil u strážce zavazadel. Filišťan Goliáš proklínal Davida
při svých bozích. Můžeme si představit, jaká to asi byla snůška vulgárností, které na Davida Goliáš vysypal. A co na to David? Slušně, leč rázně mu
oponoval. A nedal se zastrašit. Měl odvahu se s ním utkat v boji. Přesto, že
proti sobě viděl sílu, která naháněla strach. Je to několik „maličkostí“, které
můžeme snadno přehlédnout, a které nám Davida představí více do hloubky jeho osobnosti. Ukazují na jeho odpovědnost: nenechal stádo napospas,
a zajistil jeho hlídání. Nebyl žádný větroplach: nedal se zmást vírem vojenského tábora, a rozvážně zajistil dohled nad předměty, které mu byly svěřeny.
Rozpoznal, na které straně je pravda a spravedlnost, a nebál se tyto hodnoty
hájit. Byl ve službě Boha zástupů a byl si toho vědomý. V tom všem nalézáme u Davida smysl pro povinnost, důslednost, rozvahu, moudrost, rozum,
schopnost v pravý čas využít víry v Boží pomoc a statečnost.
Vlastnosti, které Davida šlechtí, nejsou náhoda. Protože hned poté,
co ho Bůh označil za budoucího izraelského krále a co ho prorok Samuel
pomazal, se snesl na Davida Hospodinův duch. Ten ho provázel a David
jednal tak, jak ho Duch boží vedl. Zatímco se většina izraelského vojska
před nepřítelem v obavách chvěla, David za obrazem zpupné síly a neporazitelnosti poznával Boží záměr: dokonale vyhladit zlo, které stálo před
ním a naparovalo se pýchou nad svou zdánlivou nezničitelností.
Modlíme se o dary Ducha svatého. Moudrost, rozum, radu, sílu, umění, zbožnost a bázeň Boží. Mnozí jsme je přijali ve svátosti biřmování.
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Nelze pochybovat o tom, že když si je od Boha vyprošujeme, tak nám je
Bůh i dává. Jde teď o to, abychom se jich pro dobro našeho života nebáli
užívat. Abychom nevnímali obraz světa tak, jak je nám často předkládán, a s pomocí darů Ducha svatého dokázali rozeznávat jeho skutečnou
podobu a potom se v něm dovedli též správně pohybovat. Abychom viděli
Boží slávu, ke které směřujeme a ve které nás On čeká. K takovému užívání darů nám pomáhá i četba Písma. I těch částí, které na první pohled
nechápeme, a ve kterých nám Bůh říká, že jsme to my, na kom mu skutečně záleží. Proto je třeba odložit náklad předsudků, následně si z úschovny
od strážce zavazadel vyzvednout dary, které jsme od Boha dostali, a najít
cestu k výhledu na skutečnost, která stojí za obrazem. A nakonec do té
skutečnosti též odvážně vstoupit. Bůh nám v tom žehnej!

Otče, do tvých rukou poroučím
ducha svého.
Položíš, laskavý Spasiteli, jednou
i mou duši do rukou Otcových?
Prosím tě o to vroucně!
Polož všechno, tíhu mých vin
a mých nedbalostí nikoliv na
váhu Božího soudu,
nýbrž do rukou Otcových!
Klečím pod Tvým křížem, Pane,
a líbám nohy, jež neslyšně
a vytrvale jdou stále za mnou.
Věčná lásko, vezmi i mě na
milost do svého probodnutého
srdce! A když se jednou nachýlí
poslední den mého života,
obklopí mě stíny smrti a dojdu
k cíli pozemského putování,
řekni své poslední slovo s kříže
i k mému umírání: „Otče, do tvých
rukou poroučím i jeho ducha!“
Dobrotivý Pane Ježíši! Amen.

jáhen Miroslav Frňka

Z knihy Perly a chléb P. Josefa Hrbaty



ROZHOVOR

Jana Ungerová

Jana Ungerová se narodila se 7. 3.
1971 v katolické rodině v Brně
v rodině archeologa Josefa Ungera.
Mladší bratr se narodil
postižený, což bylo pro celou rodinu dalším impulsem k prohloubení víry. Ve třinácti letech se díky
setkání s Matkou Terezou rozhodla, že se také stane misionářkou.
Vystudovala obor Molekulární
biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Po několika letech práce
ve výzkumu na Karlově Univerzitě
v Praze absolvovala Školu evangelizace, kterou pořádala komunita ICPE (Mezinárodní katolický
evangelizační institut) na Maltě.
V této komunitě získala během
následujících tří let další křesťanské vzdělání a katolickou formaci.
Získala zkušenosti s pořádáním
a vedením seminářů a rekolekcí
ve školách i farnostech, se službou
naslouchání a vnitřního uzdravení, s pantomimou a tvořivým
přístupem k evangelizaci, s prací
s mládeží a evangelizací v různých
zemích (Polsko, Německo, Malta,
Rumunsko, USA, Španělsko a další), s pomocí chudým a lidem na
okraji společnosti (Rumunsko,
Německo, Ukrajina) atd.
Misijně-evangelizační službě se
naplno věnuje od roku 1998, do České republiky se vrátila v roce 2001.
V současnosti se zaměřuje především na povzbuzení katolíků k prohloubení víry a vztahu s Bohem,
nalezení svého místa v církvi a ve
světě a předávání poselství evangelia druhým lidem; pracuje i mezi
nevěřícími. Pořádá semináře vnitřního uzdravení, kreativity, rozvoje
osobnosti a evangelizace. Spolupracuje i se zahraničními misionáři.
Maluje, píše, hraje pantomimu, vytváří koláže. Ráda si hraje
– nejen se slovy.

česká misionářka

Jana o sobě
Chodila jsem nejdřív do jedné
školky, tam jsem měla kamaráda,
jmenoval se David. Když jsme se
přestěhovali, chodila jsem do druhé školky, a tam jsem měla taky
kamaráda, taky se jmenoval David.
Vymýšleli jsme si různé příběhy
a všechno jsme podnikali společně. Oba jsme rádi kreslili a šlo nám
to, jemu možná lépe než mně, a tak
jsme si vymýšleli plány, co a jak
uděláme, až vyrosteme, a rovnou
jsme to kreslili; vypadalo to trochu
jako komiksy, a to jsme nevěděli. Nejdůležitější bylo, že budeme
bydlet pod mořem. David vymyslel, jak to tam u nás bude vypadat,
jak budeme získávat kyslík, a hlavně jak mě bude zachraňovat, když
se ocitnu v nějakém nebezpečí.
Pod mořem na mě číhal kdejaký
žralok, chobotnice či jiné příšery,
a můj rytíř nad všemi zvítězil. A to
byl tehdy o hlavu menší než já! Ale
toho jsem si všimla a ž po mnoha
letech podle fotky. Drželi jsme se
na ní za ruce…
Do školy jsem se moc netěšila.
Věděla jsem, že už to nikdy nebude
stejné jako dřív, a měla jsem pravdu. S Davidem jsme se ještě první
rok kamarádili hodně, a pak čím dál
méně. Od páté do osmé třídy jsme
spolu promluvili jen jednou, když
bylo potřeba, aby někdo ze třídy


šel do výtvarné soutěže, a my jsme
se snažili přesvědčit nejdříve jeden
druhého a pak „soudružku učitelku“, aby tam šel ten druhý. Když
jsme vyšli školu, už jsem ho nikdy
neviděla. Za deset let jsem se dozvěděla, že spáchal sebevraždu – střelil se do srdce. Pro všechny bývalé
spolužáky to byl šok. Modlím se za
něho. Věřím v Boží milosrdenství.
Sice nevím, jak to bude, a mám
naději, že se ještě u Boha sejdeme.
Ve škole mi to šlo, nemusela jsem
se moc učit, a tak mi škola nějak moc
„nevadila“. Jen mě vždycky zlobilo,
když se maminka doma ptala: „Co
bylo ve škole?“ a moje odpověď: „Nic,
dobrý,“ ji nějak neuspokojovala. V té
chvíli už jsem přece byla doma a měla
jsem spoustu věcí, které jsem chtěla
podniknout! Vůbec jsem si nepamatovala, jestli jsem ten den byla
vyvolaná ze zeměpisu nebo z češtiny,
vždyť to bylo pořád dokola… Měla
jsem ráda „výtvarku“ a nesnášela
jsem psaní. Byla jsem spíš „umělec“,
potřebovala jsem prostor k rozmachu
– a najednou psát do linek tak, aby se
písmenka nakláněla jedním směrem
a „m“ mělo všechny tři kopečky stejné, to jsem chápala téměř jako omezování osobní svobody.
Měla jsem ráda matematiku,
nějak mi to šlo samo, a později
jsem dokonce uvažovala, že bych
ji studovala. Ale rozhodla jsem se
jinak, a jsem tomu ráda.
Můj tatínek je archeolog, a tak
vždycky dohlížel na to, abych se
v dějepise nenaučila úplné hlouposti.
Každý rok, když jsem donesla učebnice, prolistoval dějepis a seškrtal chyby, hodně ho rozčilovaly meče z doby
bronzové na vyobrazení středověkých
rytířů apod. O historii jsme doma
hodně mluvili, ukazoval mi, jaké mají
různé události souvislosti, co a proč
se stalo, takže to pro mě nebyl jenom
soubor dat, která je třeba si zapama-

tovat. Spoustu věcí jsem taky znala
z praxe. Každý rok jsme celé léto trávili na archeologickém výzkumu na
různých místech Moravy, a tak jsem
si mohla na historii zcela konkrétně
„sáhnout“. Jezdili jsme například do
Mušova těsně před tím, než byla tato
oblast zaplavena. Byli jsme poslední
obyvatelé ve vesnici. Všichni ostatní
už odtud odešli, přestěhovali se jinam. Večer jsme chodili nahlížet do
prázdných domů, a to bylo pro mě
– devítiletou holku – zcela fascinující. Prostě nejlepší prázdniny, jaké si

Čím jsem chtěla být jako malá
holka? Já jsem toho chtěla hrozně
moc, někdy i několik věcí najednou. Nevěděla jsem, jak to všechno
stihnu! Asi nejvíc jsem toužila po
cirkuse. Podařilo se mi „zblbnout“
jednoho kamaráda, který k nám
s maminkou často chodil na návštěvu. Vždycky jsme nacvičovali
různé cirkusové disciplíny, skákali
jsme ze stolu do polštářů, krotili
jsme plyšové lvy nebo sebe navzájem, šplhali jsme po nábytku…
Často jsme uspořádali dospělým
představení. Nebyli
vždycky tak nadšení,
Později jsem viděla často,
jak bychom očekáže když člověk nemá víru,
vali, a to nás neodupíná se k různým pověrám… radilo. Věděli jsme,
že jsou přece dospělí,
člověk může představit. Občas táta a těm se často stává, že nepoznají,
vykopal nějaké pohřebiště, byla jsem co je doopravdy důležité… A cvizvyklá mít kolem sebe kostry. Uměla čili jsme dál. Vedla jsem si „cirkujsem podle lebky zhruba určit stáří sový deník“, kde je přesně popsáno,
člověka, poznala jsem od sebe kosti jakých pokroků jsme dosáhli. Jen
končetin… Rodiče nás naučili, jak se asi u dvou setkání jsem napsala:
k těmto pozůstatkům člověka chovat „Tato návštěva nebyla zajímavá.
– beze strachu, s úctou, prostě nor- Nenacvičovali jsme.“
málně. Když jsme ve škole probírali
Taky jsem si přála létat do vesněco o člověku, přinesla jsem jednou míru. Sbírala jsem známky, a jedno
do vyučování lebku. Velice mě pře- celé album bylo věnované kosmokvapila reakce mnohých spolužáků. nautice. Dodnes mám schovanou
Někteří byli trochu vyděšení a vůbec tuto sbírku nejrůznějších modenevěděli, jak se k tomu postavit. Sly- lů kosmických lodí, letadel, typů
šela jsem i poznámku: „Nesahej na to, skafandrů apod. Chtěla jsem začít
nebo do roka umřeš,“ apod. Později s tréninkem, a stavu beztíže se mi
jsem viděla často, že když člověk nemá v našich podmínkách nepodařilo
víru, upíná se k různým pověrám…
dosáhnout. Určité přetížení při starMěla jsem taky ráda češtinu, tu se dalo trénovat na kolotočích,
hlavně sloh. Když jsem si mohla nic jiného jsme k dispozici neměli.
vymýšlet, to bylo nejlepší! Jednou Ale touha létat byla u mě velmi silná
jsme měli psát životopis. Tehdy se ještě dřív, než jsem zjistila, že chci
psal ve větách. A já jsem se do toho být kosmonautkou. Ve druhé třídě
s vervou pustila: „Narodila jsem jsme se s kamarádkou rozhodly, že
se k nemalé radosti svých rodičů se tedy létat naučíme. Ptáci to přece
7. března…“ atd. Naše češtinář- taky umějí. Ale musím se přiznat,
ka byla velmi pohoršena, celé mi že v této oblasti jsme dosáhly jen
to seškrtala s tím, že životopis je omezených úspěchů… Dnes, kdy
úřední dokument, a musela jsem to mě cesty občas zavedou do letadla,
napsat znovu. Udělala jsem to tedy si velmi užívám toho, že můžu létat
podle jejího návodu – jako úřední aspoň tímto způsobem. Pokud by
dokument. Vrátila mi to s tím, že je se mi naskytla příležitost vlézt do
to slohově „chudé“… Tak jsem ráda, balónu nebo nějakého rogala, tak
že se dnes životopisy píší v bodech.
to určitě udělám!

Zajímala mě také příroda,
a chtěla jsem všechno prozkoumat. Dělala jsem nejrůznější pokusy. Zajímalo mě, jaké krystaly se
vytvoří, když do vody nasypu určité množství soli a nechám roztok
vysychat při různých podmínkách
(na topení, pod stolem…). Nebo
jsem zjišťovala, jak velké krystaly
ledu se vytvoří, když dám zmrznout různé vzorky vína. Vyzkoumala jsem, při jaké koncentraci
soli už voda nezmrzne ani v –18°C,
což byla teplota v našem mrazáku. O všem jsem si vedla podrobné záznamy – tentokrát to byl
„pokusný deník“. Moji rodiče to
podporovali, výbušniny jsem nevyráběla. Jednou jsem dostala k narozeninám malý mikroskop. Pak jsem
mezi sklíčka diapozitivů strkala
kdeco, a pozorovala, jak to vypadá.
S tatínkem jsme chodili koukat na
hvězdy, to bylo taky velice zajímavé. Znala jsem kdekterou jménem
či řeckým písmenem, věděla jsem,
které z nich jsou dvojhvězdy, četla
jsem si o jejich struktuře a složení,
věděla jsem spoustu věcí o černých
dírách… Uvažovala jsem i o studiu astrofyziky, a naštěstí se neuskutečnilo ani to. Ve třinácti letech
jsem se pustila do čtení o genetice.
Porozuměla jsem tomu, co Gregor
Mendel vlastně objevil. A napadlo
mě, že bych mohla studovat genetiku. Tu jsem nakonec vystudovala…
a nelituji. I když teď dělám něco
jiného.
Kdybych to měla shrnout – prostě jsem chtěla být slavná. A uvažovala jsem o různých způsobech
a disciplínách, jak vyniknout. Žádná se mi a nezdála dost významná
či trvalá. Člověk sice může nějak
zazářit, a uplyne pár desítek či stovek let a nikdo o něm neví, v horším případě se o něm musí děti učit
ve škole, což je přece docela otrava. A tak jsem se rozhodla, že budu
slavná v nebi! Čili – svatá. Pořád na
tom pracuji. A mám dojem, že jsem
stále ještě úplně na začátku…


Zeptali jsme se
Jany Ungerové

Jaká byla tvoje osobní cesta k Bohu,
jaká tvoje první zkušenost?
Vyrostla jsem v katolické rodině, kde rodiče (také díky tomu, že
se jim narodilo postižené dítě) měli
opravdu živý vztah s Bohem. Já
jsem už jako dítě Boha znala jako
někoho, ke komu patřím. Ani pro
mě a nebylo (a není) snadné opouštět různé představy o Něm. To mě
vždycky rozčilovalo – bez nějaké
představy se neumíme obejít,
a zároveň žádná představa zdaleka
nevystihuje podstatu...

Jaký největší rozdíl spatřuješ
v prožívání dítěte a dospělého?
Určitě by se dalo najít mnoho
zajímavých stránek. Jedna z věcí,
která je na dětech obdivuhodná,
je jejich schopnost žasnout. A také
tvořivost, která ještě nebyla sešněrovaná tím, „jak to má správně být“.
Já jsem vždycky měla velkou fantazii, a když jsem nedávno koukala
na mraky s jedenáctiletou kamarádkou, vůbec jsem jí nestačila – co
všechno ona zahlédla v těch bílých
cárech...

Setkání s Matkou Terezou tě ovlivnilo natolik, že ses rozhodla stát se
misionářkou. Jaký byl ten rozhodující moment?
Bylo to ještě dávno před revoVzpomínáš si na Velikonoce svého
lucí, tedy úplný zázrak! Setkání
dětství?
Moje cesta k objevování Veliko- s ní bylo v Brně v kostele u Jezuitů.
noc byla dlouhá. Vlastně jsem pořád Nikde nebylo oznámeno, a lidé si
na cestě… Vzpomínám si např. na to řekli a naplnili celý kostel… Stájeden moment, kdy mi bylo asi deset la jsem na opěradle kostelní lavice
a tatínek mě držel,
abych
nespadla.
A tak jsem se rozhodla,
Stejně jsem Matže budu slavná v nebi! Čili –
ku Terezu jen stěží
svatá. Pořád na tom pracuji.
zahlédla. Ale to, co
říkala, na mě udělet. Byli jsme v kostele na Bílou sobo- lalo obrovský dojem. Viděla jsem,
tu večer, bohoslužba byla dlouhá… že je za těmi prostými slovy veliStála jsem zrovna před jedním veli- ká hloubka a opravdovost života.
kým křížem, zahleděla jsem se na něj A tehdy jsem se rozhodla, že budu
– a najednou mi došlo něco důležité- misionářkou. Ale trvalo to ještě
hodně dlouho, než se toto moje
ho. Že tohle se doopravdy stalo.
přání uskutečnilo.
Kdo tě v životě nejvíce ovlivnil
v dětství, dospívání, dospělosti?
Dnes pracuješ jako misionářka.
Určitě jedním z nejdůležitějších Můžeš nám přiblížit, co to praklidí pro mě byl a je můj postižený ticky znamená?
Především se modlím a snažím
bratr. Mimo jiné špatně vidí – tělesnýma očima, a vnitřním zrakem se žít s Bohem. Z toho vyplývá
naopak vidí lépe než většina ostat- všechno ostatní. Součástí mé služních. Od něho se učím správně se by jsou farní rekolekce, duchovní
dívat, a také mě inspiruje na cestě obnovy, práce s mládeží apod. Čask trpělivosti a důvěře k Bohu. Mat- to také tlumočím – např. duchovka Tereza – bylo mi třináct let, když ní cvičení s o. Vellou z Malty, farní
přijela do Brna. V dospělosti mimo misie s týmem Toma Edwardse aj.
jiné třeba kamarád Freddy; aniž Dělám semináře o pantomimě,
to tušil, ukázal mi, že Boží láska tvořivosti a komunikaci, případje mnohem víc, než jsem si uměla ně o tvůrčím myšlení nebo tvůrčím psaní. Také hraji pantomimu
představit.


– máme představení „Tehdy odpoledne pršelo“, které mělo v Rožnově
svou premiéru v říjnu 2009… Ale
jako nejdůležitější vidím osobní
setkání s lidmi, kteří potřebují, aby
jim někdo naslouchal.
Čím se necháváš ve svém životě
inspirovat?
Těch dobrých zdrojů je mnoho. Příroda. Hudba. Dobrý člověk. Hluboké setkání. Kniha. Čas
v tichu v poustevně. To vše by se
možná dalo shrnout pod pojem
„stopy Ducha Svatého“...
Co ti v životě přináší největší
radost?
Radost mám třeba z opravdového přátelství. Také z pohybu a přírody. Z různých maličkostí. Mám
radost, když sedím na větvi (doopravdy) a klátím nohama. Když se
opírám o kmen stromu a můžu jen
tak být. Když si můžu zaplavat ve
vodopádu s čistou ledovou vodou
nebo běhat bosky po vyhřáté
skále. Bruslit po zamrzlé přehradě. Tvořit a ť už je to malování na hedvábí nebo výroba kozího
sýra… Nebo třeba, když i těžké věci,
které se zdály nesmyslné, zapadnou
na své místo a já můžu zahlédnout,
že i v nich je smysl ukrytý.
Co tě naopak nejvíce zklamalo?
Nedávno jsem narazila na
půvabný výrok Alberta Einsteina:
„Jen dvě věci jsou nekonečné vesmír a lidská hloupost, tím prvním
si ovšem nejsem a ž tak jistý.“ Zklamalo mě, že v tom druhém se možná nemýlil… :-)
Je něco, co tě dovede skutečně rozzlobit?
To tedy ano. Nespravedlnost,
násilí… Situace, kdy s někým mluvím, a ten druhý nevnímá smysl
toho, co říkám, a „mele si svou“.
Jsi autorkou několika knih. Kdy jsi
napsala svoji první knihu, co bylo
její inspirací?

Knihy mi zatím vyšly jenom
dvě. A ve skutečnosti bych asi těžko
mohla říct, že jsem „napsala knihu“.
Slova jsem ráda dávala dohromady
už jako malá. Kolem osmnácti let
jsem začala psát víc, skládala jsem si
písničky a psala různé texty, kde si
hodně hraji se slovy. Z toho později vznikla knížka „Malá malá“, která
má pokračování „Jak to bylo dál“
– obě tyto části vyšly v jedné knížce
a čtou se každá z jedné strany.
Jednou jsme si s přáteli vyprávěli,
co jsme jako děti slyšeli jinak. Jedna
kamarádka např. říkala, že v modlitbě „Otče náš“ vždycky slyšela „tři
království tvé“ a dumala, které se
tím míní. Jiná měla skoro trauma
z ukolébavky, kde se zpívá, že dítěti umřela maminka, a teď je u něho
nějaký bám, který je ještě navíc zlý…
To se mi velice zalíbilo, a po čase
z toho vznikl příběh „Tam je zlý bám“.
Později, když jsem byla jako misionářka součástí mezinárodního společenství v Polsku, jsem sedávala na
střeše opřená o komín, koukala jsem
na západy slunce nad jezerem, a tam
vznikl poetický příběh „Ale…
Ale?“ Tyto dvě věci vyšly opět
společně v jedné knížce – jsou natolik krátké, že vydat je samostatně by
nestálo za to :-)
Kterou ze svých knih máš nejraději, lze-li to tak vůbec říci?
Mám ráda obě. Každá je úplně jiná. U té druhé si velmi cením
krásných ilustrací, které vytvořila
akademická malířka Jiřina Adamcová. Nebyl to snadný úkol – vymyslet
takovou koncepci, aby každá část
knihy měla svůj styl, a přitom obě
tvořily jeden celek. Ale jí se to podařilo. Uchopila ty texty jaksi „zevnitř“
a nechala je vyrůst do nového rozměru, který tam nikdy předtím
nebyl, a zároveň vždycky byl...
Jaký je tvůj oblíbený autor, kniha?
Na pustý ostrov bych si k Bibli přibalila knížku „Pane Bůh, tady
Anna“. Také mám ráda knihy Williama Saroyana nebo Chaima Potoka.

Takhle nějak se taky modlím, a takhle nějak se taky snažím žít… Takže
žádné „ co by, kdyby“ …

Kterých vlastností si na sobě nejvíc ceníš?
Nevím, jestli se „potřeba opravdovosti“ dá nazvat vlastností. Když
něco dělám, dělám to doopravdy
a naplno. Těžko se mi žije v nějaké
lži nebo pokrytectví. To neznamená, že bych každému na potkání
měla vyprávět úplně všechno. Člověk by měl být moudrý v tom, co
s kým sdílí, a je důležité, aby měl
někoho, před kým si nemusí na nic
hrát… Děkuji Bohu za to, že mi
takové lidi dal.

Ve své půvabné knize „Malá malá“
se zamýšlíš nad otázkami… a jak
to bylo dál. A jak je to dál..?
Jsme pořád na cestě. Ještě nejsme na konci, ještě jsme nedošli svého cíle. Už jsme se dotkli „nebe“,
zažili jsme leccos s Bohem, víme,
kam jdeme – a na druhé straně
ještě pořád vězíme v tomto světě,
padáme, zakoušíme svoji slabost,
hříšnost a omezenost… Jedním
z úkolů, které jako křesťané máme,
je vydržet toto napětí – a jít dál.

Z čeho čerpáš svoji životní energii?
Na jedné straně ze vztahů
a dobrého sdílení – s Bohem i lidmi. Na druhé straně také z času, kdy
můžu být v Boží přítomnosti sama
se sebou; je pro mě důležité strávit
každý rok nějaký čas v „poustevně“
a naslouchat sobě i Bohu ještě jinak
než v běžných dnech.

Boží slovo, které tě provází…
„Skrze něho jsme přijali milost
apoštolského poslání, aby ke cti
jeho jména uposlechly a uvěřily
všecky národy...“ (Římanům 1, 5)
Děkuji Janě Ungerové za rozhovor,
za otevřené a vnímavé srdce, za
všechny inspirující pohledy, za lásku, kterou rozdává….
Přejeme sílu, odvahu a vytrvalost
kráčet ve stopách Ježíšových, plnost
Ducha svatého, který Láska jest.
Připojme se k modlitbě kardinála Newmana za misionáře:
„Pane, provázej své misionáře,
vlož jim do úst správná slova, podpírej je v jejich utrpení a dej, aby
jejich práce přinesla plody. Požehnej všem kazatelům, aby šířili Tvé
Slovo. Nauč nás všechny žít v Tvé
přítomnosti a poznávat Tebe, který
nás vedeš.“
Pro FZ připravila Alena Jbaili

Kdybys mohla něco ve svém životě změnit, co by to bylo?
Jan Skácel napsal báseň, ve které nádherně převyprávěl moudrost
Františka z Assisi:
MODLITBA STARÁ – STARÁ!
A dej mi sílu unésti
všechno co změnit nemám sil
Odvahu abych to nač stačím
na tomto světě pozměnil
A také moudrost abych znal
a od sebe to rozeznal


POHÁDKA O KRÁLI ČASU

– Jana Ungerová

Malá pohádka o tom, co
se stane, když králi času
dojde čas a nepomůže
mu ani Albert Einstein,
ani víla...

mnohonásobně vzrostla, což by bylo
neúnosné. Taky by musel uvažovat
tření, a on neměl třenice rád. Navíc by
nezískal ani jediný habaděj, to kvůli té
nešťastné rychlosti. A on miloval nulovou práci…
„Balvan jeden,“ bručel si pod
oholené vousy král, když odcházel
od vědce. „Jeden z úhelných kamenů moderní fyziky. A pro mě spíš
kámen úrazu. Skála, na které se
dá stavět… Nezůstane kámen na
kameni… Kamenná tvář… Všechno je relativní. Tolik podob a pořád
jenom jeden kámen. Ein Stein.“
Král šel dál.
Měnilo se počasí.
Nebyl čas. Nečas.
Král šel dál, přestože mu teď
často zatékalo za límec.
Uviděl vílu. „Ta by mohla pomoci,
i když je to jen ženská.“ Díval se na ni
skrz prsty. Skrz její prsty, a ty byly průhledné. Dostal od ní čas-tužku. Když

Byly časy, kdy král času míval času
habaděj. (Habaděj je čas, který uplyne při nulové síle, nulové rychlosti,
nulové práci a pokojové teplotě.)
Blýskalo se na časy, a to se ví,
časy se mění.
Čas došel. protože král času by
měl mít v zásobě aspoň ten jeden
habaděj, vypravil se pro pomoc.
Nejdřív se zastavil u starého Einsteina. Myslel si: „Ten má všechno relativní, tak by snad věděl, jak z té časové
bryndy ven. Alespoň dočasně.“
Starý pán si ho přeměřil zrakem
ostrým jako břitva, a ž to králi vousy
oholilo, a řekl: „Kdyby tak šla hmotnost převádět na čas, bylo by po starosti.“ (Král byl totiž v důsledku těch nul
v definici habaděje nechutně hmotný.) „Ovšem v takovém případě nelze
rychlost položit rovnu nule, zatímco
v případě, že se v dané soustavě těleso
pohybuje rychlostí blížící se k rychlosti
světla, čtverec této rychlosti vynásobený hmotností tělesa udává energii, která...“ Král z toho měl hlavu jako čtverec.
Ve fyzice se moc nevyznal, znal pouze
Ohmův zákon, který praví, že „láska je
přímo úměrná srdci a nepřímo úměrná rozumu“, a byl si jist, že kdyby chvilku přemýšlel, tak jistě dojde k tomu, že
láska je proud, srdce je napětí a rozum
je odpor. Na prstech si spočítal, že když
se od svého poddaného bude vzdalovat
rychlostí světla, bude jeho čas plynout
pomaleji, a když se zároveň jeho poddaný bude vzdalovat od něj, a to on
určitě bude, na to jsou přírodní zákony, tak čas toho poddaného bude plynout taky pomaleji, a tak vlastně nula
od nuly pojde, a král se nulou být necítil a pojít se zatím nechystal. Kromě
toho by při té rychlosti jeho hmotnost


psal, zpívala. O budovatelích v růžovém
a budování v bleděmodrém, o světlých zítřcích a zářivých pozítřcích…
Ještě nevyzpívala ani desetinu festivalů
ztraceného času a král už přestal psát.
„Někdy nepomůže ani ženská,“ povzdechl si a hodil čas-tužku k patě vily.
„Kdo zabíjí čas, je taky vrah,“
myslel si, když se ke všem vílám
i vilám otočil zády.
Šel dál a potkával lidi, brouky,
věci i vůně. Jedni ho častovali vlídnými myšlenkami, jiní mrzutými
slovy a ještě jiní hrdinskými činy.
Ale čas mu nikdo nedokázal ani
půjčit, ani vrátit, ani rozběhnout,
ani zastavit. To mohl udělat jen on,
král času, a teď už ani on ne.
Přestože toho dost pochodil,
nepochodil.
Byl zoufalý. A tu ji najednou uviděl. Seděla na trůně, krásná a vznešená. Pokynula mu rukou: „Čekám
tu na tebe.“ Posadil se k jejím nohám
a najednou bylo času habaděj, dva, tři…
Věděl, co má dělat. Totiž nic. Jen čekat,
až dozraje ten správný čas, aby svůj život
spojil s ní. S královnou trpělivosti.

LITURGICKÉ OKÉNKO

SVĚDECTVÍ
LÁSKY
Milá paní vedoucí,
ať Ti dobrotivý Pán Bůh dopřeje
ještě dlouhá léta třeba i bez „vyvádění“, jenom když dá více zdraví
a duševní pohody a hlavně svého hojného požehnání, a bys i po dobu svého
důchodu dále spínala ruce k prosbám i děkování. Člověk, který neumí
děkovat, je uzavřen pro lásku, kterou
mu druzí dávají. Láska nemůže do
jeho nitra, láska z jeho nitra nevychází. Srdce je prázdné. Děkovat
neznamená jen říkat děkuji. Děkovat
znamená pamatovat si lásku, kterou
jsi obdržela od jiných. Děkovat znamená předávat lásku dál.
Ať Tě milý Spasitel drží na svých
rukou a Ty dál bezmezně důvěřuj
v dobrotu Jeho láskyplného srdce.
Prožívej tak každý další den v míru
duše a klidu srdce, i když s křížem,
kterým Tě před nástupem do důchodu navštívil. Nezapomínej, že kříž je
světlem, jenž osvěcuje, sluncem, jenž
hřeje, pramenem, jenž napojí, je balzámem, jenž uzdravuje, krásou, jež
okouzlí. Je samotou, v níž odpočíváš,
plností, do níž se uzavíráš. Říkej si:
můj kříži, všude tě nosím s sebou,
padnu-li, pozvedáš mě, pláču-li, těšíš
mě, trpím-li, uzdravuješ, třesu-li se,
podporuješ, volám-li, odpovíš. Podporuj mě při mé nynější práci, budiž
mou ochranou ve zbývajícím životě,
útěchou ve smrtelné úzkosti, budiž
v mém srdci na konci časnosti.
Myslím si, že tak nějak budou v tyto
dny naladěny struny Tvé duše, v níž
bylo vždy místo pro všechny. Též pro
mne, po dobu naší třicetileté spolupráce, jsi měla vyhražené místečko.
Proto též spínám ruce, abych
Pánu za Tvá dobrodiní poděkovala
a vyprošovala Ti, a bys dál sloužila,
třeba i svým utrpením, bližním a tak
naplnila Jeho požadavek lásky.
Tobě za vše vděčná
spolupracovnice.

Mnozí křesťané vnímají světská, vědecká a lidská učení jako zdravou
výchozí pravdu. Křesťanství pak, byť jim to moc nejde dohromady, jako
nějakou přídavnou – pomocnou pravdu, kterou je nutné Vědou poměřovat. Církev vedená biskupským sborem, jehož hlavou je papež, však
pevně zůstává ve zdravém učení, které říká jasně: V Ježíši je pravda,
on je Cesta. Pouze moudrost z Ducha, pravda a upřímná víra může lidi
zachránit, aby nepodlehli bludům. Neboť moudrost vedoucí ke snadnému rozpoznávání lží, ta k nim přijde skrze pravou, fungující Církev
Kristovu. Naší šancí je mít Pravdu v našich srdcích hluboce zapsanou.
Musíme naslouchat pravdě a vedení Ducha, ten nás bude v Kristově
pravdě upevňovat. Bůh nás nenechal v nevědomosti. Ježíš nás neopustil,
vždyť nám zde zanechal Ducha Svatého a své věrné služebníky v Církvi.
Proč církev není demokratickou organizací?
Princip demokracie zní: Veškerá moc vychází z lidu. V církvi však
všechna moc vychází z Krista. Proto má církev hierarchickou strukturu.
Avšak Kristus jí zároveň propůjčil také soustavu kolegiální.
Hierarchie (z řeckého hieros a arché = svatý počátek) je stupňovitá struktura církve směrem od Krista, od něhož pochází veškerá moc a autorita.
On je původcem služby v církvi (874). Hierarchický prvek v církvi se
zakládá na tom, že v ní jedná sám Kristus skrze zasvěcené nositele úřadu. Ti proto mohou konat nebo udělovat to, co by nemohli konat sami
ze sebe, tedy na Ježíšově místě udělují svátosti a s jeho zplnomocněním
vyučují (875).
Kolegiální prvek v církvi spočívá v tom, že Kristus svěřil ucelenou víru
společenství dvanácti apoštolů, jejichž následovníci řídí církev za předsednictví Petrova úřadu (877). Oni se stali pravými „služebníky Krista“
(Srov. Řím 1,1); (876). Posvátné povaze církevní služby je vlastní i to,
že má osobní charakter. Každý je osobně povolán: „Ty mě následuj!“
(Jan 21,22), „Já tě křtím ve jménu Otce…“ (Srov. Mt 3,11); (878). Proto
je svátostná služba v církvi zároveň službou kolegiální i osobní. To se
potvrzuje i ve vztazích mezi biskupským sborem a papežem a v jejich
péči o celou všeobecnou církev (879).
V církvi všechna moc vychází z Krista. On posílá své apoštoly a jejich
nástupce, aby hlásali víru a zakládali jeho království. Církev má hierarchickou strukturu. V čele církve stojí biskupský sbor, jehož hlavou je
papež, jako nástupce sv. Petra.
P. Jacek Bronczyk
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Představujeme…
Křesťanská kapela Bétel

www.betel.tk

Kapela Bétel už delší dobu produkuje hudbu duchovní, i když pro jejich
styl by se v historii klasické hudby asi těžko hledalo místo. Ale kdo tvrdí,
že duchovně zaměřená hudba se vztahuje pouze na klasiku.
Bétel vychází z folkového pojetí místy obohaceného o funky, nebo chceteli jazz prvky, zatažené do aranžmá přibližujícímu se mainstreamu. I z tohoto
důvodu si melodie dokáží získat běžné posluchače i náročnější muzikanty.
Duchovní rozměr textů je přidanou hodnotou, která neruší, naopak
dokresluje atmosféru. Atmosféru modlitby, rozmluvy s Bohem, volání,
chválu a díky. Pokud budeme pátrat po zdroji, který kapela dokonce sama
přiznává na přebalech svých alb, zavede nás to k písmu svatému, a to převážně ke starému zákonu (žalmy, Izaiáš, Ezechiel apod.). Starý zákon je
přece plný hlubokých odkazů na evangelium a na samotnou osobu Ježíše,
což se často opomíná, nebo nedostatečně připomíná.
Jediný malý nedostatek, který by se dal vytknout, že postupem jejich
tvorby zařazují právě popové a mainstreamové prvky, ke kterým se však
uchylují jen proto, aby oslovili co nejširší spektrum posluchačů. Tímto se
poněkud zpronevěřují původní myšlence, avšak pokud to znamená hlásat
radostnou zvěst více lidem, nepovažoval bych to za slabinu, ba naopak.
ALBA: CD Setkání (2002)
CD Řádek mezi řádky (2005)
CD Když myšlenky bubnují (2008)
Alba je možno zapůjčit u autora článku (kontakt na farním úřadě).
Jan Jakub Mandy Maňák

FILMOVÝ

TIP

The Book of Eli – Kniha přežití
Děj filmu se odehrává v nepříliš vzdálené budoucnosti, patří mezi tzv. postapokalyptické filmy. Hlavním hrdinou je osamělý muž Eli, který putuje napříč pustinou,
jež kdysi bývala Amerikou. Všude kolem se nacházejí opuštěná města, rozpadající se silnice, sežehlá země – pomníky nedávné katastrofy. Civilizace je na pokraji
vymření, zákony neplatí. Cesty patří gangům, které jsou schopny člověka zabít
kvůli botám, troše vody nebo kvůli tak obyčejné věci, jako je kniha…
Eli (Denzel Washington) touží po klidu a míru, a zároveň je odhodlán
zničit protivníky, kteří mu stojí v cestě k dosažení cíle. Důvodem jeho boje
je naděje na budoucnost lidstva, která je uložena v knize, již Eli bedlivě
stráží a nikdy nedá z ruky.
Despotický vládce zlodějů a zabijáků Carnegie (Gary Oldman) chápe,
jakou moc má Eli ve svých rukou. Jeho gangsteři mají za úkol nalézt tuto
knihu. Solara (Mila Kunis), Carnegieho adoptivní dcera, je Elim fascinována, protože jí ukazuje a nabízí naději na život lepší, než jaký denně zažívá
v říši svého otce. Eli není ochoten se před ničím a nikým zastavit. Opouští
zbídačené město, protože je nucen naplnit svůj osud a zachránit zmučené
lidstvo. Vyráží na západ a Solara se utíká za ním. Zloduši vyráží za nimi, aby
je chytili a získali Eliho knihu… (Hodnocení na ČSFD: 64%)
Jan Lušovský
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Katolická
charismatická
konference

v Brně 11.-15. 7. 2012

Bude to již 23. ročník setkání pro
všechny věřící křesťany, neomezené věkem (je tam zajištěno hlídání dětí). Setkání vzniklo v církvi
působením Ducha Svatého k prohloubení duchovního života.
Hlavní program proběhne v pavilonu F na brněnském výstavišti,
kde se budeme společně modlit,
adorovat, poslouchat přednášky na
téma z evangelia sv. Lukáše 15,32:
Máme proč se veselit a radovat.
Každý den bude společná mše svatá,
někdy i samostatně pro děti. Večer
bude také dělený program podle zájmu účastníků a prostor pro
neformální setkání zájemců. Zahraničním hostem a přednášejícím
bude letos P. Daniel Ange z Francie, misionář, autor mnoho knih
a zakladatel evangelizační školy.
Středa 11. 7. konference začíná
v 19 hod. mší svatou na Petrově
Čtvrtek 12.7. přednášky: P. Vojtěch KodetJ, P. Angelo Scarano
Večer buď koncert chval, posezení
u cimbálu, nebo divadlo Víti Marčíka
Pátek 13.7. přednášky: Katka Lachmanová a P. Daniel Ange
Večer paralelní přednášky: P. Aleš
Opatrný, P. Daniel Ange, a d.
Sobota 14.7. přednášky: P. Daniel
Ange a Veronika Barátová
Večer modlitby za účastníky
Neděle 15.7. svědectví na téma
Máme proč se veselit a radovat
Ukončení konference mší svatou
cca ve 12.30 hod.
Bližší informace a přihlášení na
www.konference.cho.cz
a ve vývěsce u kostela.

Komunita
Blahoslavenství

– AKCE LÉTO 2012

Letní brigáda
17.7.–21.7.2012 v domě Komunity
Blahoslavenství v Dolanech
Možnost neformálních setkání, účast
na liturgiích, bezplatná pomoc s pracemi v domě a na zahradě.
Přihlášky: www.blahoslavenstvi.cz,
dolancamp@seznam.cz,
tel. 737 957 450
Rodiny, Boh vás miluje
– letné stretnutie pre rodiny
Prednášky pre rodičov zamerané na
prehlbenie a obnovenie manželského
vztahu, spoločné modlitby, priestor
pre manželskú komunikáciu i priatelské zdielania, biblické podelenie.
Pre deti od 3 rokov účast na dobrodružnom príbehu, ktorý žiada celé
tvoje srdce a všetky tvoje sily. Spoločný program pre rodičov s detmi.
22.7.–28.7.2012 v krásnom prostredí Školy v prirode Klačno u rieky
Nitry na Slovensku. Strava a ubytovanie: 90–120  podla veku
Prihlasovanie:
www.blahoslavenstva.sk,
blahoslavenstva@alconet.sk,
tel. 0908 270 446
Dolancamp mládeže pro mladé od
15 do 19 let
Přednášky a diskuse, sdílení ve skupinkách, chvály, mše sv., tvořivé dílny, sportovní a ktivity, biblické tance,
zajímavé večery, prožívání přátelství.
5.8.–12.8.2012 ve stanech na zahradě domu Komunity Blahoslavenství
v Dolanech
Finanční příspěvek: 1650 Kč
Přihlášky: www.blahoslavenstvi.cz,
dolancamp@seznam.cz,
tel. 737 957 450
Duchovní cvičení pro všechny:
„Blahoslavenství – cesta k plnosti
života“

Blahoslavenství, v nichž nacházíme
portrét Ježíše Krista, jsou pro křesťana
cestou k plnosti opravdového života.
Hlavní přednášející: P. François
Xavier Wallays, známý exercitátor
a kazatel, člen Komunity Blahoslavenství ve Francii
19.8.-25.8.2012 v Arcibiskupském
kněžském semináři v Olomouci
Finanční příspěvek: 3 000 Kč
Přihlášky: www.blahoslavenstvi.cz,
a kce@blahoslavenstvi.cz,
tel. 739 092 799

předstihem). Zavazadla poutníků
vezou doprovodná vozidla.
Ze Svatého Hostýna se vyjde, po
registraci poutníků a po mši sv. za
poutníky, v pondělí 2. července.
Ze sv. Hostýna se sejde do Rusavy.
Poté se překoná hřeben Ondřejovska (jeden ze dvou namáhavějších
úseků celé pouti). Následuje zastávka u kaple v Lukovečku, kde místní
farníci tradičně připravují drobné, a však milé občerstvení. Pak
následuje Fryšták, kde se zastavíme
a pomodlíme u hrobu P. Stuchlého,
prvního českého salesiána. Navštívíme rovněž Dům P. Ignáce Stuchlého. Pak následuje cesta do Štípy,
kde přenocujeme v tělocvičně a ve
třídách místní základní školy
(pozor, spacáky a karimatky je nutné si na pouť vzít). Dle zkušenosti
z minulých let tu bývá poutníkům
za mírný poplatek poskytnuta večeře a snídaně. Večer bývá obvykle
v místním nádherném poutním
chrámu Narození P. Marie pro
poutníky koncert duchovní hudby.
Po celou cestu nás bude doprovázet
vozidlo, které nám poveze zavazadla
a případně převeze zraněné poutníky. Každý poutník jde na svou vlastní zodpovědnost. Partnerem pouti
bývá cestovní kancelář Miklas-tour,
mediálními partnery jsou Katolický
týdeník a Radio Proglas.
Zveme všechny na tuto pouť, která každého účastníka nepochybně
silně duchovně obohatí, a společně
strávené chvíle na cestě při modlitbách, zpěvu a rozjímání, nově navázaná přátelství a vzpomínky bohatě
vynahradí drobné strasti s pěším
putováním nutně spojené.

Ve dnech 21.–24. června bude
probíhat
duchovní
cvičení
v klášteře Milosrdných sester
svatého Kříže v Kroměříži. Hlavním exercitátorem bude o. Benedikt (ne šestnáctý), dále Tomáš
Mohelník,OP, provinciál pro českou dominikánskou provincii.
Zájemci z řad farníků se mohou
přihlásit u p. M. Luzarové.

Pozvání na V. pouť
ze Sv. Hostýna na
Velehrad ve dnech
2.–4. 7. 2012
S pomocí Boží a vstříc Pánu putujeme společně od jeho Matky k jeho
apoštolům. Pořadatelem je, tak jako
každý rok, Matice svatohostýnská
a Matice velehradská. Duchovním
vůdcem pouti je, rovněž tradičně,
Mons. Jan Peňáz, děkan ze Křtin.
Pro ty, kteří by se chtěli na tuto
pouť vydat v letošním roce, uvádíme několik informací.
Není to fyzicky náročné putování.
Délka pouti je necelých 60 km a jde
se 3 dny. Ubytování po cestě i v cíli
je zajištěno (v tělocvičnách ve Štípě, v Napajedlích i na Velehradě).
Pokud by se chtěl někdo ubytovat
před poutí na Sv. Hostýně, i to je
možné ve svatohostýnských poutních domech (ovšem s dostatečným

Pro zájemce o účast na pouti z Rožnova a okolí připojujeme jízdní řád:
vlakem z Rožnova 6.42
příjezd do Val. Mez. 7.03
z Val. Mez. do Bystřice p. H. 7.14
příjezd do Bystřice p. H. 7.49
autobusem z Bystřice
na Sv. Hostýn 7.58
a příjezd na Sv. Hostýn 8.18
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FÓRUM

Farní fórum by mělo být místo, kde byste se i vy mohli
něco dozvědět, nebo se sami projevit. Každé číslo Farního
zpravodaje bude obohaceno úvahou na zajímavé téma.
Za touto úvahou představíme jméno autora a položíme několik
otevřených otázek, na které budete mít možnost reagovat.
Vaše reakce otiskneme v následujícím čísle zpravodaje
(dle přání i anonymně).
Poslední možnost reakce bude pro kněze, popřípadě odborníka,
který bude mít k danému tématu nejblíže.

Úvaha na téma…

OBDAROVÁNÍ

V Písmu svatém v 1. listu sv. apoštola
Pavla Korinťanům začíná apoštol 13.
kapitolu slovy: „A nyní vám ukážu
ještě mnohem vzácnější cestu.“ Hned
potom pokračuje tzv. kázáním o lásce, které mnoho z nás moc dobře zná.
Jedná se o jedno z nejkrásnějších čtení, a právě proto se často čte při svatbách. Ale samotná první věta uvádí
tuto část s odkazem na slova předchozí. Ale kdo z nás ví, o čem Pavel píše
před touto světoznámou částí?
Sv. Pavel píše o darech Ducha. O
tom, že lidé mají rozsáhlé množství
darů a k tomu podotýká, že i když
jsou dary různé, je jen jeden Duch,
který člověka těmito dary obdarovává. A sv. Pavel by to jen tak sám
od sebe asi nenapsal, kdyby mu to
právě onen Duch, a sice Duch svatý, nevnukl. Zde se nejedná o nějaké
médium, nebo vyvolávání duchů.
Zde je patrné, že Bůh ve své trojjedinosti, jehož osobou je i Duch svatý,
právě skrze něj tyto věci koná. Vždyť
sv. Pavel se skrze Ducha svatého
obrátil z pronásledovatele křesťanů na předního kazatele církve po
setkání s Pánem. A kdyby mu nebyly dány dary Ducha, nemohl by činit
velké věci, díky kterým se stal jedním z největších kazatelů. Avšak jak
lze dosáhnout takovýchto darů?
V katolické církvi máme svátost
biřmování. Pro někoho přijetí do
křesťanské dospělosti, pro jiné chví12

rohlíky, housky, když je potřeba
jíst? Jedině pekař. A přece jen tak
lidé můžou nabrat síly a žít, chválit
Boha. Ať je to pekař, uklízečka, elektrikář, prodavačka, řidič, policista,
jsou to všechno povolání, ke kterému musí mít lidé, kteří je vykonávají, dar Ducha svatého, jinak by
se jim jejich práce nemohla dařit.
Vždyť o tom právě sv. Pavel káže.
Někdo má dar hojit rány, někdo má
dar pomáhat lidem apod. Proč tedy
neprosit o dary Ducha každý den?
Bůh nám skrze Ducha svatého
může pomoci, může nás povzbudit,
může nás uklidnit. Kolikrát jsem
se modlil k Duchu svatému, ať mě
posilní? Jak často se my všichni
modlíme na konci modlitby: „skrze
Ducha svatého“? A nemáme snad
i v růženci tajemství: „který Ducha
svatého seslal“? Na čem bychom
tedy mohli ještě zapracovat?
V onom 1. listu sv. apoštola

le, kdy mladý člověk dostane dary
Ducha svatého a může kráčet životem
v síle těchto darů a tak pomáhat lidem
a oslavovat Pána. Ale jak si představit
dar Ducha? Dostávám snad nějaký
balíček? Nebo získávám nadpřirozené
schopnosti?
Člověk si prostě jen v tu chvíli
Byl jsem kdysi na
uvědomí, že od té chvíle půjde vše
jednom setkání mladých lidí, kteří se zrovlépe, ale jen když bude sám chtít.
na připravovali na
svátost biřmování. Na tomto setká- Pavla Korinťanům před větou, ktení mě kněz poprosil, abych mladým rou jsem napsal na začátku, je ještě
lidem vyprávěl o svém biřmování jedna věta adresována přímo nám:
a hlavně o tom, jaké to bylo a jak sem „Bratři, usilujte o dary vyšší.“
se cítil. Těžko jsem hledal slova, kterými bych vyjádřil, že nejde o žádnou Autor článku: Jan Jakub „Mandy“ Maňák
„mutaci“, nebo stvoření robota z člo- Ministrantem je už 18 let, pracověka. Nic takového. Člověk si prostě val s mládeží v děkanátu Val. Meziříčí
jen v tu chvíli uvědomí, že od té chvíle i s vysokoškolákama v Brně a v Ostravě.
půjde vše lépe, ale jen když bude sám Tři roky se účastnil Katolických misií
chtít. Nemůžeme očekávat, že Bůh s řádem sv. Dominika.
s námi bude dělat velké věci a my pro
to nehneme ani brvou, to bychom byli
OTÁZKY:
holé loutky. Bůh s námi nechce mani-  Vnášíte do své práce vidinu pomopulovat. Chce nám pomoci něco stvo- ci potřebným? Myslíte si, že budujeřit, nebo něco tvořit. A to právě skrze te církev, i když nepracujete přímo
naše schopnosti, hřivny. A co jiného pro farnost?
jsou hřivny a schopnosti než dary, 2 Modlíte se přímo k Duchu svadary Ducha svatého? A teď si někdo tému? Popřípadě, jakou formu má
řekne, jak můžu něco budovat darem vaše modlitba k Duchu svatému?
například pekaře?
3 Vnímáte někdy působení Ducha
Duch boží vane do všech směrů. sv. ve vás? Jste biřmovaní?
Proč by skrze povolání například 4 Myslíte, že máte i nějaké jiné dary,
pekaře nemohl oslavit svou cír- než ty, kterými si vyděláváte na
kev? Vždyť kdo prodá lidem chléb, živobytí? Jak je využíváte?

VAŠE REAKCE DO FZ
NA ÚVAHU

„PŘÍ – SLUŠNOST“

1) Věříte i v církev? A to i v tu, kterou vyznáváte v Credu, tedy svatou
a všeobecnou?
• Při slově církev se mi vždy vybaví
slova jedné písně: Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás, tvoříme jedno tělo, slyšíme Kristův hlas:
Otče, ať jsou jedno, jak ty ve mně, ať
jsou světlem světa, solí země.
Víte, církev mi přijde jako taková velká Kristova rodina. A každý,
kdo v Boha věří a je pokřtěný, se
stává neoddělitelnou součástí církve. Už v okamžiku křtu jsme se stali
součástí svaté církve, součástí Božího lidu, součástí Krista samotného. Proto vyznávat, že jsem věřící,
ale k církvi se nehlásit mi připadá
nesmyslné a hloupé. Bylo by to
jako přiznat své jméno a příjmení,
ale zapřít svou rodinu, která mi to
jméno dala a z které jsem vzešla.
Jak může někdo věřit v Krista, a
nevěřit v jeho církev? Vždyť církev
je mystické tělo Ježíšovo, čili Ježíš
sám. Tak jak se může člověk přiznat
k víře v Krista a zároveň samotného
Krista popřít, když popře existenci
svaté církve? To nedává smysl. Kdo
chce jít v opravdové víře za KrisVaše reakce, příspěvky a odpovědi na jakoukoli z otázek, prosím
zasílejte na mail, jehož adresa je:
forum.roznov@seznam.cz, a to do
uzávěrky následujícího čísla Farního zpravodaje. Budeme zveřejňovat
i anonymní reakce, a však vždy jen
ty, které splní podmínky slušného
veřejného fóra. Reakce a případné
odpovědi na vaše příspěvky budou
zodpovídány ze strany autora,
popřípadě členů redakčního týmu.
Na závěr se souhrnně vyjádří zainteresovaná osoba.

tem, být Božím dítětem, musí uznat
a přijmout i Kristovu církev, kterou
sám založil. Bez toho to prostě nejde. (Kateřina Poymanová)

stává terčem posměchu a hany,
různých provokací až po pronásledování. A ne každý tohle dokáže
unést. Proto radši svou víru zapře,
aby se vyhnul nesnázím.
Ale přesto kolikrát přiznat se
opravdově a nahlas k víře může vézt
k velkému vítězství a to ne jen jednou až nás Bůh bude soudit, ale už
teď, zde na zemi. (Kateřina Poymanová)

• Dnes je bohužel církev ze všech
možných stran vystavena kritice a posměškům právě také pro ty
vlastnosti, které vyznáváme každou
neděli při Credu – jedna, svatá,
všeobecná. Pojem všeobecná je pak
překladem z řeckého slova „katholikos“ – tedy katolická. Jeden ze
smyslů všeobecnosti je poslání
církve ke všem lidem všech dob na
celém světě bez ohledu na rasu, postavení, národní příslušnost. Církev
je samozřejmě na jedné straně společenstvím lidí povolaných samotným Bohem, na druhé straně ovšem
zůstává společenstvím lidí hříšných
a chybujících, kteří se o svou svatost
teprve snaží (což je mimochodem
životním úkolem každého křesťana). Tento paradox je samozřejmě
pro člověka, který stojí vně církve,
dosti obtížně pochopitelný. Upřímně řečeno, i pro mě je mnohdy těžce pochopitelný, i když jsem členem
církve. Ale i přesto je potřeba věřit
a být k sobě navzájem milosrdní,
protože na stavbě Božího království
pracujeme každý svým způsobem.

• Mnoho lidí se hlásí k víře, ale
nehlásí se k církvi a říkají – „já
v Boha věřím a nepotřebuji k tomu
instituci církve“ nebo „věřím, ale
nepotřebuji kvůli tomu chodit do
kostela“. Tato situace může mít
kořen v nějakém zranění, a také
v tom, že lidé se cítí omezováni. Je
důležité pochopit, že Desatero jako
řád je proto, aby se člověk osvobodil od hříchu, který mu dává svobodu jen velmi zdánlivě. Osobně si
myslím, že lidé se velmi ochuzují,
hlavně tím, že přicházejí o svátosti, které jsou nezbytné pro růst
naší víry, a také o společenství. Pán
Ježíš říká – přišel jsem proto, aby
měli život a měli ho v plnosti. Takto člověk přichází o plnost, kterou
Ježíš skrze církev nabízí. Hlásit se
dnes k církvi vyžaduje podle mého
názoru mnoho odvahy. Pán Ježíš
nám neslibuje pohodu a klid, právě
naopak, když říká: Budete ode všech
nenáviděni pro mé jméno, budete
pronásledováni, předváděni před
soudy, ale kdo vytrvá, bude spasen.
Ve srovnání s tím, co popisuje Ježíš,
jsou poznámky o tom, že dneska
věří jen slabý člověk nebo blázen
nebo nějaké ťukání na čelo, celkem
v pohodě. I nějaký ten rok po škole
si vzpomínám na nelichotivá oslovení a posměšky od spolužáků. Ale
také si vzpomínám, s jakou vážností naslouchali, když jsem jim objasňoval, proč by lidé neměli před
svatbou mít děti. Dnešní člověk
hledá duchovní naplnění, které mu
svět nemůže poskytnout. A právě
proto je třeba se hlásit k víře v Boha a církvi, protože lidé mnohdy
neví, jak by si k Bohu našli cestu.

(Jan Lušovský)

2) Hlásíte se k církvi i jinde než ve
společenství církve?
• Ano hlásím, ale vždy tomu tak
nebylo. Obzvlášť jako malé dítě na
základce jsem se dost styděla přiznat
se, že jsem věřící. To ze strachu před
druhými dětmi, že by se mi mohly smát, nebo dokonce mě odsoudit
a už se se mnou nekamarádit.
Ano, tohle dilema jistě řeší a vždy bude řešit mnoho z nás. Přiznat
se k víře v Boha a tudíž i k samotné církvi v nevěřící společnosti
je mnohdy tak problematické, až
nebezpečné a to doslovně. Mnozí
svatí svým přiznáním k víře zaplatili životem. Ale i v dnešní době se
mnoho z nás, přizná-li se k víře,
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INZERCE

ve Farním zpravo daji

A když uvidí náš příklad třeba jen
v malých gestech víry, začnou se
ptát na Boha a k tomu už je jen malý
krok, aby v něj uvěřili. A my tak
plníme Ježíšovu výzvu, abychom
mu získávali ve světě učedníky, jak
říká v posledních verších Matoušova evangelia. Pro mě osobně je to
jedno z nejvíce povzbudivých míst
v Písmu. (Jan Lušovský)

Farní zpravodaj nabízí prostor
pro bezplatnou nekomerční
řádkovou inzerci. Ta by měla
umožnit snadnější sdílení hmotných i nehmotných prostředků
mezi farníky. Můžete nabízet
nebo hledat ubytování, vybavení
domácnosti, přebytky ze zahrádky, potřeby pro děti, sportovní
vybavení a pod., a také přátelství nebo modlitební společenství. Text by měl být co nejkratší
a musí obsahovat váš telefonní
nebo emailový kontakt. Inzeráty
zasílejte na emailovou a dresu:
farni.inzerce@seznam.cz nebo
v odpoledních hodinách volejte tel. 777 609 672 • Redakce
si vyhrazuje právo odmítnout
inzerát z důvodu nevhodného
obsahu.
Omlouváme se čtenářům za
zveřejnění špatné mailové adresy v předchozích číslech Farního zpravodaje. Správná a dresa
je uvedena výše.

3) Hájíte církev, pokud ji před vámi
někdo probírá, či dokonce haní?
• Kolikrát se mi stalo, že se se
mnou úplně nevěřící lidé dali do
řeči a začali probírat téma církve…
Samozřejmě, že ve zlém slova smyslu. Haněli církev jak se dalo, házeli na ni všechnu možnou špínu.
Vytýkali všechny křivdy a chyby, za
celou éru církve. Zapřísahali se, že
v Boha věří, a po svém a do nejdelší smrti je nikdo nedonutí přihlásit
se k Římskokatolické církvi. To se
radši přihlásí k nějaké sektě, než
aby se stali „papeženci“. Takových
lidí je mi strašně moc líto, a proto
se je vždy snažím nejdřív v tichosti a s vlídností vyslechnout. A pak
se jim snažím nenásilně spoustu
věcí vysvětlit. Ano, nic není dokonalé, ani církev sama nebyla vždy
bezchybná. Vždyť církev se skládá

• Prodám televizi Finlux LCD,
uhlopříčka 94 cm, umí digitálně
nahrávat, dva vstupy HDMI, dva
USB, dva SCART, jeden na počítač. Digitální terestriální tuner
DVB-T (MPEG2/4), Digitální
kabelový tuner DVB-C, Časovač
pro nahrávání v době nepřítomnosti. Rychlý teletext, EPG na
následujících 7 dní a další funkce.
Prodávám z důvodu, že mi přišla
další původně objednaná televize.
Záruka 24 měsíců, jsou bezporuchové. Spěchá, tel. 571 141 799,
604 100 837.

• Poradna pro ženy a dívky v Rožnově p. R. hledá novou pracovnici
s nástupem od 1. 9. 2012. Požadavkem je katolické vyznání a SŠ vzdělání. VŠ nebo VOŠ se sociálním
zaměřením výhodou. Životopis
zašlete obratem na a dresu:
roznov@poradnaprozeny.eu

• Hledáme překladatele z francouzštiny do češtiny a naopak,
kvůli korespondenci rodičů
s jejich dětmi z Rwandy, a doptovanými na dálku. Jedná se o jeden
dopis měsíčně. Za Nadační fond
solidarity s chudými třetího světa MAITRI Emilie Pavlíková, tel.
603 351 302.

• Nabízíme pronájem bytu 3+1
v rodinném domku. Od září 2012.
Tel. 776 094 303,
email:verajana@centrum.cz
• Prodám družstevní byt 2+1, celková plocha 44 m2, ul. Kulturní, za
výhodnou cenu. Tel. 605 848 374
nebo 736 770 615
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z nás obyčejných hříšných a omylných lidí. Obzvlášť být kněžstvem
církve svaté není nic lehkého. Kněží
jsou přeci taky jenom lidé, a s tím
rozdílem, že na nich lpí nepředstavitelná starost a zodpovědnost za
pasení lidských duší...
Ale i přes všecky nedostatky a chyby církev navždy zůstane
Kristova, navždy zůstane svatým
Božím lidem. A i když se mi nepodaří u těch zarputilých lidí obhájit církev, přesto věřím, že právě
tím vlídným a tichým přístupem
a nenásilným vysvětlením podstaty
církve zanechám v těch lidech přeci
jen semínko naděje, že svůj názor
jednou změní. (Kateřina Poymanová)
• Je potřeba vycítit, jak se s lidmi
bavit o církvi – jestli jsou otevření
rozumné argumentaci a přístupní jiným názorům, nebo nejsou
schopni vyslechnout názory druhých. Podobně jako mnoho z nás
se setkávám s lidmi, kteří jsou přístupní, i s lidmi, kteří přístupní nejsou. Pokud se chtějí lidé otevřeně
bavit, nemám problém vysvětlovat
a „hájit“ církev. Nejčastější argument je historie církve. Pokud tito
lidé poukazují pouze omyly církve
v historii, které však bývají obvykle
silně dezinterpretovány, a nevnímají její bohatství a poslání do dnešní
doby, pak je argumentace složitá.
My samozřejmě jsme součástí církve, která tyto chyby v minulosti
udělala, a proto je potřeba se k nim
přiznat. Pokud a někdo nechodí do
kostela, protože „jezuité vyvraždili
Indiány“, a takoví lidé jsou, pak se
mi to spíš jeví jako výmluva… Také
si myslím, že není úplně správné,
že lidi berou církev jako úřad nebo
instituci se všemi právy, povinnostmi, zákazy, příkazy atd. To jistě je,
a daleko důležitější je vnímat, že je
to přede-vším Kristovo tělo a společenství s církví oslavenou v nebi.
Mnoho lidí pak při událostech dnešní doby říká, že nechápe,
‚co se to v té vaší církvi děje, když
tam máme být všichni svatí a jít

příkladem, tak kde už by to mělo
být lepší?‘ Církvi je přisuzováno
pokrytectví, že něco hlásá a jinak se
chová, a mnohdy bohužel právem.
Ale je to složitější. V jedné knize
jsem četl, že ‚církev by neměla být
souzena za to, co udělají její děti.‘
A opět se vracím k paradoxu, že
v církvi jsou lidé povolaní Bohem,
ale také hříšníci. Kdo chce pochopit, ať pochopí. (Jan Lušovský)
4) Jak cítíte svou pozici v církvi
a pozici církve ve světě?
• Já osobně se cítím jako jen jedna
z mnoha… Věřící malá dušička, jedna nepatrná součástka celého davu
Božího lidu, která chodí pravidelně
do kostela a plní si své povinnosti.
Jedna z oveček, ze kterých se skládá
celá naše farnost, celá diecéze, celá
církev po celém světě. Ale přesto, že
se zdá být církev veliká a plná věřících duší, není tomu úplně pravda.
V celosvětovém měřítku je církev
maličká a ubohá. A stále více slábnoucí, protože víra ve světě upadá
a dokonce nemálo duší z církve utíká. Je to velmi smutné a zarážející. Nakonec nás věřících opravdu
zbude jen nepatrná hrstka. Proto
se o zachování církve musí starat
nejen kněží a duchovní vůdcové, a
i my věřící. Protože přeci z věřících
se skládá církev. Tak jako z ovcí stádo. Když nebude ovcí, nebude ani
stádo a pastýřů nebude potřeba,
protože nebudou mít koho pást…
(Kateřina Poymanová)

• V naší farnosti, která je součástí církve, se snažím být aktivním,
který má zájem o dění ve farním
společenství. Nejhorší je pasivita
– ve vztahu k Bohu, lidem, v životě vůbec. A na tu bohužel člověk
naráží dnes a denně, navíc je spojena s výmluvou, že není čas… Samozřejmě se snažím a budu snažit své
poslání v církvi rozvíjet spoluprací
s našimi kněžími. Z potřeby farního
společenství vznikají také povolání
katechety a trvalého jáhenství. Dá-

li Pán, bude to i cesta pro mě, protože v dnešní době je velmi aktuální
potřeba věnovat se dětem, mládeži
a mladým rodinám a upevňovat
jejich víru. A toto se děje nejlépe
ve společenství. Ve světě je bohužel
církev v menšině, a i přesto díky
papeži a biskupům je stále slyšet její
hlas a je respektována. Na mnohých
místech také vyrůstá úplně nová
církev, např. Jižní Amerika. Často
je také slyšet, že církev je konzervativní ve svých názorech. Podle
mě je a potřeba vnímat, že církev
se nějakým způsobem vyvíjí a tento
vývoj není možné dělat zkratkovitě
např. tím, že by církev něco povolila
a pak se dejme tomu změnil papež
a všechny změny by byly odvolány.
Dle mého názoru se v církvi děje
mnoho změn za posledních 50 let
od Druhého vatikánského koncilu,
možná nejvíce změn v tak krátkém
čase za celou její historii. Je dobře,
že se církev i liturgie otevírá světu
a myslím, že je nemoudré jakkoliv
jít proti těmto tendencím, pokud
jsou v jednotě s církví a biskupy.
Také velmi oceňuji snahu o návrat
ke stylu prvotní církve, a to už je na
další a delší debatu.

vědomě ochuzují o společenství
díky tomu, že se nehlásí k církvi
a jsou tak jakýmsi způsobem vyčleněni z farnosti, kde se mohou sdílet, zvlášť pokud je okolí třeba kvůli
jejich víře nepřijímá. Nejdůležitější
a první společenství je rodina, která tvoří základ státu, společnosti,
farnosti, církve. Já si vážím rodiny,
ve které jsem dostal jako dítě základy víry.
Jsem rád, že mohu patřit zrovna
do farního společenství v Rožnově.
Nejspíš je přirozené, že člověk se
cítí nejlépe ve své farnosti, a proto
mě mrzí, že často slyším, že někdo
chodí do kostela někam jinam, protože se nemůže snést s některým
člověkem nebo s knězem. Sympatie
mezi lidmi jsou naprosto přirozené,
je však třeba mít na paměti, že kněz
je sice dosazen do farnosti podle nějakých kritérií, a především
je povolán Bohem – jak do služby
kněze, tak také do farnosti, do které přichází. Osobně jsem velmi rád,
že máme takové kněze jako jsou
o. Kamil a o. Jacek! (Jan Lušovský)
Děkujeme čtenářům, kteří nám
již zaslali své příspěvky, a zároveň
se omlouváme těm, na jejichž slova
se nenašel prostor. Věříme však, že
v budoucnu bychom se mohli k předešlému tématu vrátit.

5) Jak vnímáte společenství a kterého vy sami si nejvíce vážíte?
• Vážím si celé naší farnosti, protože jsem v ní vyrostla a je mi
tudíž úplně nejbližší. Znám spoustu našich farníků, kteří mě ve víře
vždy podpořili a pomohli mi. Naše
farnost, jako by byla má druhá nejbližší rodina, ta duchovní. Vážím si
vůbec toho, že smím být věřící člověk a že se smím hlásit k církvi, že
smím vůbec někam patřit. Že smím
být ve společnosti věřících lidí. Jak
už jsem řekla, spojuje nás všechny
jedna víra, jeden Pán, jeden křest.
Jsme všichni jako jedna velká rodina. (Kateřina Poymanová)

CHCEŠ I TY VYTVÁŘET
FARNÍ ZPRAVODAJ?

Je nějaké téma, které ti zraje v hlavě, a o kterém si nastřádal již dost
informací z rozsáhlého spektra zdrojů? Chtěl by ses svou úvahou přidat
k týmu, který vytváří Farní fórum?

Neboj se a dej nám

o sobě vědět!

• Člověk je společenský a přirozeně chce někam patřit. A jak jsem
už výše napsal, myslím si, že se lidé

Buď na mailové a drese fóra, nebo
přímým kontaktem s knězem, či
autory fóra.
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Arcibiskup Duka kardinálem
Pražský arcibiskup Dominik Duka
byl jmenován kardinálem při veřejné konzistoři 18. února 2012.
Arcibiskup Duka pro náš rozhlas ke své nominaci řekl:
Myslím, že je to důvod k vděčnosti vůči Svatému otci. Je to jistým
způsobem přirozené, že naše hlavní město Praha je tím místem, kam
směřuje udílení kardinálské hodnosti,
čili vypovídá to také o církvi v České
republice. Tímto jmenováním se vracíme do společenství kardinálského
sboru, v kterém nyní je otec arcibiskup Miloslav Vlk, a je v tom také vize
do budoucna, protože tam hraje roli

věková hranice. Myslím tedy, že je to
spíše zásluha pražského Svatovojtěšského stolce a především arcibiskupů,
mých předchůdců, ať už to byl kardinál Kašpar, kardinál Beran, kardinál
Tomášek nebo kardinál Vlk. Takže
tak toto jmenování přijímám.
Co přináší kardinálské jmenování? Na prvním místě příslušnost k nejužšímu poradnímu sboru
papeže. Prvním úkolem kardinálů
je tvořit jakýsi senát církve. Každý
z kardinálů je tedy zvláštním poradcem Svatého otce a papež s ním může
konzultovat, kdykoli uzná za vhodné;
jednotlivě, nebo v poradním sboru.
K tomu se váží některé vnější
znaky – kardinálský prsten a biret
červené, respektive purpurové barvy.
V latinské formuli, která se vyslovuje před slavnostním jmenováním,
slyšíme o „vyznamenání posvátným
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purpurem“. To má historicky přinejmenším dva významy: jednak
duchovní – jako barva krve ukazuje
k heroismu mučedníků a je symbolem lásky až k nasazení vlastního
života; proto tedy posvátný purpur.
Kromě toho purpurová červeň byla
velmi vzácnou barvou, která se získávala z mořských měkkýšů. Bylo to
barvivo velmi ceněné a drahé už ve
Starém Římě. Dnes se samozřejmě
vyrábí synteticky. Kromě těchto symbolů dostávají kardinálové také vatikánské občanství a vatikánský pas.
Z historického hlediska byli kardinálové kněží 25 římských titulů,
tzn. hlavních míst
kultu srovnatelných
s dnešními farnostmi, na které se
papež jako biskup
Říma obracel v různých záležitostech.
Podle dávné tradice
je proto každému
z kardinálů přidělován jeden z římských chrámů, tzv.
titulární kostel, jako výraz příslušnosti
k římskému kléru.
Výsadními voliči papeže jsou
kardinálové od roku 1059. Od
12. století jsou jmenováni kardinály
také preláti sídlící mimo Řím. Jejich
počet v době od 12. do 15. století nepřesahoval třicítku. V rámci
potridentské reformy stanovil roku
1586 papež Sixtus V. jejich počet
na 70. Další ustanovení jsou z doby
relativně nedávné. Jan XXIII. zrušil
závazný počet kardinálů na tajné
konzistoři roku 1958 a rozhodl (r.
1962) o tom, že všichni kardinálové
mají po svém jmenování přijmout
biskupské svěcení. Pavel VI. definoval místo východních patriarchů
v kardinálském kolegiu a v motu
proprio Ingravescentem a etatem
z roku 1970 stanovil, že právo volby papeže se týká jen kardinálů

mladších než 80
let. Maximální
počet kardinálů
voličů stanovil
Pavel VI. na 120.
Kardinálem se
může stát každý, kdo přijal kněžské
svěcení.
Jak je zvykem, po ukončení konzistoře nově jmenovaní kardinálové přijímali gratulace věřících. Otec
kardinál Dominik Duka byl společně
s dalšími třinácti nově jmenovanými Otci kardinály (mimo jiné z New
Yorku, Hong Kongu, Utrechtu, či Florencie) přítomen od 16.30 odpoledne
v audienční aule Pavla VI. Kardinálu
DOMINIKU DUKOVI, O. P. byl při
veřejné konzistoři přidělen titulární
kostel sv. Marcelina a Petra.
Při pozdravech v rodných jazycích přítomných 22 kardinálů se
Benedikt XVI. obrátil rovněž k Otci
kardinálu Dukovi a poutníkům
z České republiky.
„S láskou zdravím Otce kardinála Dominika Duku a vás, věřící
z České republiky, kteří sdílíte jeho
radost. Ať ve vás tyto sváteční dny
modlitby obnoví lásku ke Kristu
a jeho církvi. Všem vám žehnám.
Chvála Kristu a Panně Marii.“
Pražský kardinál Otec Dominik
Duka v závěru mimořádné audience předal Benediktu XVI. skleněnou
sošku Pražského Jezulátka. Jak čteme na webových stránkách pražského arcibiskupství, „kardinála Duku
při samotném pozdravu a setkání
s papežem doprovázela jeho rodná
sestra a neteř. Pražský arcibiskup
papeži vyjádřil poděkování jménem
stolce sv. Vojtěcha v Praze a místní
církve. Připomněl Benediktu XVI.,
že jako první místo při své návštěvě
České republiky v roce 2009 navštívil kostel Panny Marie Vítězné. Jako
upomínku na své jmenování kardinálem mu předal moderní ztvárnění
Božího Dítěte z českého skla. Kardinál Duka papeži Benediktu XVI. také
zopakoval pozvání k návštěvě České
republiky při příležitosti jubilea sv.
Cyrila a Metoděje v roce 2013.“

Nový motiv
kardinálského
prstenu
Vatikán. Na prstenu, který na
konzistoři Svatý otec navlekl dvaadvaceti novým kardinálům, jsou na
ploše ve tvaru kříže vyobrazeni apoštolové sv. Petr a Pavel jako symboly
víry a hlásání radostné zvěsti. Jejich
figury byly inspirovány sochami, které stojí před bazilikou sv. Petra. Nad
hlavami obou svatých je osmicípá
hvězda, odkazující k Panně Marii.
Obruba prstenu napodobňuje sloupoví Vatikánské baziliky. Na vnitřní straně prstenu je vyryt papežský
znak Benedikta XVI. Doposud byla
na kardinálských prstenech zobrazována scéna Ukřižování, jak dokládá i úryvek z promluvy Svatého otce
při poslední veřejné konzistoři:
Na prstenu, který vám dnes předám jako pečeť vaší snubní smlouvy
s církví, je proto znázorněn obraz
Ukřižovaného. A z téhož důvodu
odkazuje barva vašeho hábitu ke
krvi, symbolu života a lásky. Kristova
krev, kterou podle starodávné ikonografie, sbírá Maria z probodnutého
boku Syna, zemřelého na kříži, a kterou podle prorockých Písem rozjímal
Jan, když vytryskla spolu s vodou.

Pouť u příležitosti
uvedení Dominika
Duky do konzistoře
kardinálů
Ve dnech 17.–19. 2. 2012 jsem
se zúčastnil letecké pouti do Říma,
která se konala u příležitosti uvedení Dominika Duky do konzistoře
kardinálů. Hlavním organizátorem
za Hradecké biskupství byl Fatimský apoštolát – otec Pavel Dokládal.
Byla vypravena 2 letadla a 2 autobusy. Odlétali jsme v pátek dopoledne.
Letěl jsem poprvé v životě. V letadle
jsem byl s lidmi, se kterými bych se
v životě asi nesetkal – hrabata Černí-

nové, bývalý poslanec Šustr, poslankyně Schejbalová, mnoho lékařů
a osobností společenského života,
které znám pouze z TV. Byli jsme
ubytovaní v Římě v hotelu Siracusa
u vlakového nádraží Termini. Já jsem
byl ubytován spolu s otcem Petrem
Dokládalem, což považuji za milost.
Po příletu a ubytování jsem šel
jsem poděkovat Matce ustavičné
pomoci za všechny milosti do Santa
Maria Maggiore.
Mimořádné pro mě bylo i to, že
tuto pouť jsem prožíval i v duchu
semináře Život v duchu podle Sieverse, který probíhal v tuto dobu
v Zašové. Byl jsem vedoucí skupinky. Nerozuměl jsem mnoha věcem,
a cítil jsem, že některé služby se
v církvi neodmítají. Nevím, co mně
osobně přinese seminář. Člověk
by měl být otevřený, protože Bůh
hledá každého člověka mimořádným způsobem v každé situaci,
jako to bylo v dnešním evangeliu,
kdy Matouš Lévi všeho nechal a šel
Pánu vystrojit hostinu. Někdy je
těžké odpovědět na volání Pána,
protože jsme často svázáni mnoha
věcmi, máme problémy něco opustit a poslechnout Boží pozvání.
V sobotu dopoledne zasedala
v Římě kardinálská konzistoř v chrámu sv. Petra se Sv. otcem. Ráno jsme
se metrem přemístili k Vatikánu,
vystáli jsme si frontu na vstup do
katedrály. Bezpečnostní opatření
jsou dost důkladná skoro jako na
letišti. Dostali jsme se dovnitř, zaujali
jsme výhodná místa v 3. řadě blízko
uličky, kudy procházel sv. otec. Byli
jsme přítomni jednání kardinálů a od
sv. otce jsme dostali požehnání. Neumím cizí řeči, a člověk nemusí vždy
rozumět slovům, stačí, když dokáže
otevřít srdce a vnímat tu atmosféru.
Někdy se Bůh člověka dotýká i beze
slov více, než když rozumí slovům.
Když člověk otevře své srdce a Bůh
se ho takto přímo dotýká, je to zcela
něco jiného, než když člověk zná řeč,
poslouchá, a stejně nerozumí.
V sobotu odpoledne koncelebrovalo na mši svaté asi 60 kněží

z naší republiky. Otec kardinál
Dominik Duka sloužil mši svatou v kostele sv. Řehoře. Byli tam
přítomni také biskupové Kainek
a Václav Malý.
V katedrále jsem seděl úplně
vpředu, před lavicemi. Pozdravení
pokoje jsem si předával s knížetem
Schwarzenberkem, s velvyslancem
Vošalíkem, s paní poslankyní Schejbalovou. Je to určitě pěkný pocit, a
není to to nejdůležitější. Tito lidé
vnímají často věci úplně jinak. Po
mši svaté byla osobní audience
u otce kardinála. Zase jsme museli
vystát řadu, abychom se dostali do
auly Pavla VI. Měl jsem příležitost
blahopřát nově jmenovanému kardinálovi k jeho funkci. Pozdravil
jsem ho za náš region, za oblastní
centrum Fatimského apoštolátu
Valašské Meziříčí a za přátele sv.
Zdislavy z Prostřední Bečvy.
Promluvy nebyly tlumočené.
TV Noe slíbila DVD ze všech 4 mší
ze sobotní konzistoře, ze mše svaté
s otcem kardinálem Dukou, z nedělní mše svaté se sv. otcem a ze mše
svaté z chrámu Svatého Víta, kde
otec kardinál sloužil v naší vlasti
první kardinálskou mši.
Po audienci jsme měli osobní
volno. V neděli ráno jsme se opět
přestěhovali metrem do Vatikánu,
abychom se zúčastnili mše svaté se
Svatým otcem. Opět se nám podařilo být tam celkem včas, i když ne tak
brzo jako v sobotu. Přesto se podařilo znovu zaujmout dobré místo – asi
v 10. řadě. Bylo zase moc krásné zakusit s ním plné společenství katolické
církve. Právě toto povědomí mnohým
křesťanům schází – proč bych měl jet
tam, proč, když přece v té televizi je
to pohodlnější, člověk tomu rozumí,
víc vidí. Všechno je pravda, a osobní
zkušenost je přece jenom nepopsatelná. Je to asi něco podobného, jako
když člověk slyší, jak je krásné moře
a že je voda slaná, a nikdy to nezakusil. Člověk by měl mít účast na společenství – především doma v rodině
udržovat společenství, žít život církve

Pokračování na straně 19
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Ukázky z knihy Děvčátko Momo
a ukradený čas:

Děvčátko Momo a ukradený čas –

Michael Ende

Michael Andreas Helmuth Ende (27. 12. 1929–28. 8. 1995) byl německý spisovatel fantasy a dětské literatury. Narodil se v městě Garmisch v Bavorsku, jeho
otcem byl surrealistický malíř Edgar Ende, matkou Luise Bartholome Ende,
fyzioterapeutka. V roce 1945 byl povolán do armády, a dezertoval a přidal se
k antifašistickému odboji. Po válce studoval činoherní školu, a nakonec skončil
jako spisovatel. Zemřel ve Filderstadtu na rakovinu žaludku.
Patří k nejpopulárnějším autorům 20. století v Německu především kvůli enormnímu úspěchu jeho dětských knih. Psal ovšem i knihy pro dospělé
a o svých dílech ostatně říkával, že jsou určeny „pro děti od 80 do 8 let“.
Prostředí jeho knih surrealisticky kombinuje realitu a fantasii, realita díla je
často zrcadlem našeho světa. Michael Ende, ovlivněn antroposofií, se zabývá především pozicí člověka v technologické a konzumní společnosti.
Jeho nejznámějším dílem je Nekonečný příběh / Příběh, který nikdy
neskončí (Die unendliche Geschichte) o ceně vzpomínek a důležitosti fantasie, a Děvčátko Momo a ukradený čas (Momo) o světě kde „Šedí páni“
začnou lidem krást čas.
Malá Momo není jen tak ledajaké děvčátko. Žije sama ve zřícenině starověkého
amfiteátru ukrytém v piniovém hájku. Její
zevnějšek je poněkud zvláštní. Momo nosí
dlouhou sukni až na paty z křiklavých záplat,
velké pánské sako a chodí zásadně bosa. Má
kudrnaté černé vlasy a neobyčejně krásné
temné oči. Děvčátko umí lidem naslouchat
jako nikdo jiný, a tak získá spoustu malých
i velkých přátel. Jednoho dne se ve městě
začnou objevovat podivní šedí muži, a je
jich stále víc a víc. A lidé se mění, najednou jim chybí čas. Šedí zloději ho pro sebe
potřebují čím dál víc. Může někdo ještě lidi
zachránit a vrátit jim ztracený čas?
Mimořádná knížka, plná poetiky a napětí vás zaujme od prvních řádků
a do úplného konce vás nepustí ze světa dobrodružství a nezměrné fantazie.
Po Nekonečném příběhu tak máme možnost se seznámit s další nevšední
pohádkou z autorské dílny Michaela Endeho.
Příběh je aktuální i dnes, možná více, než bychom si dokázali představit.

Kuchařka podpoří poradnu
Chytrá kuchařka hrníčková je nápaditým dílkem Kájiny Šponarové.
Autorka věnuje výtěžek z prodeje části výtisků jako sponzorský dar Poradně pro ženy a dívky v Rožnově p. R. V kuchařce najdete netradiční recepty,
které nevyžadují nákladné či nedostupné suroviny. Brožurka v kroužkové
vazbě má praktické rozměry, obsahuje vtipné postřehy a rady i prostor pro
vaše poznámky. Stojí 150 Kč. Kuchařku lze zakoupit přímo v rožnovské
poradně nebo ve farním knihkupectví.
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„Děti!” začal Gigi a musel mluvit hodně hlasitě, aby ho všude slyšeli. „Každý tady ví, oč jde. Jde o tohle:
Čím dál víc lidí má čím dál míň času
– ačkoliv se v jednom kuse a všemi
prostředky časem šetří. A teď si představte, že se lidem ztrácí právě ten
čas, který si ušetřili. A proč se jim
ztrácí? Momo vám to řekne. Momo
objevila nedozírné tajemství! Čas
lidem do slova a do písmene krade
banda zlodějů. Nekradou jiné věci,
ne, kradou čas. Potřebujeme vaši
pomoc, abychom té lupičské bandě, co loupí s chladnou rozvahou,
znemožnili její činnost. Jestli nám
budete všichni pomáhat, vyřídíme to
strašidlo, které se vznáší nad lidmi,
raz dva!”
„Jak je vám nyní známo,“ pokračoval, „veškerá moc šedých mužů
spočívá v tom, že nikdo neví o jejich
existenci a že svou činnost mohou
provozovat potají. Takže k tomu,
abychom je zneškodnili, je nejprostší a nejúčinnější prostředek každému o nich povědět pravdu! A jak to
dokážeme? Uspořádáme velký dětský průvod! Namalujeme plakáty
a transparenty, potáhneme s nimi
všemi ulicemi a každého na sebe
upozorníme. Celé město pozveme
sem do starého amfiteátru a řekneme lidem pravdu.
„Ale kdež,“ řekl Mistr Hóra,
„je to moje vášeň. Hodiny sbírám
z vlastní záliby. Vždyť to jsou jen
velmi nedokonalé napodobeniny
něčeho, co má každý člověk ukryto
v hrudi. Neboť tak jako lidé mají
oči, aby viděli světlo, a uši, aby slyšeli zvuky, tak mají také srdce, aby
vnímalo čas. A všechen čas, který
neprožívá srdce, je stejně ztracený
jako pro slepce barvy duhy nebo
jako pro hluchého ptačí píseň. Jen
škoda, že jsou mezi lidmi slepá
a hluchá srdce, která tlučou, a přece
nic nevnímají.“

NOVINKY
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duchovní
duchovní
duchovní
duchovní
duchovní
duchovní
duchovní
rodina
rodina

2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620

Bahounek Tomáš, OP
Vella Elias
Cantalamessa Raniero
Cantalamessa Raniero
Wiliams Veronika
Vella El.
Vella El.
Biddulph St.
Burdová H.

romány
příběhy

2621
2622

Gellagher J.P.
Langenstein B.

příběhy
duchovní

2623
2624

Medvědová J.
Plattig Michael

duchovní
duchovní

2625
2626

Nouwen H. J. M.
Deltour Mark

duchovní

2627

Pyinet André

duchovní

2628

Biela Slawomir

duchovní

2629

Six J. Francois

duchovní

2630

Lauf André

duchovní
duchovní

2631
2632

Nouwen H. J. M.
Korec Ch. Ján

duchovní
duchovní

2633
2634

Buford Bob
Groeschel B. J.

KNIHOVNĚ
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ve farnosti aktivní účastí na mši svaté.
A když je příležitost, přijmout pozvání k „vyšším“ setkáním.
Odpoledne byl volný program.
Po obědě s o. Dokládalem následoval program, který měl 2 varianty
– buď prohlídka Říma nebo modlitební cesta po kostelích s krátkým
výkladem. Já jsem se vydal svou
vlastní cestou. Navštívil jsem baziliku sv. Petra a pomodlil jsem se
u hrobu bl. Jana Pavla II. Přál jsem
si pomodlit se u sv. Václava, a tato
část katedrály byla uzavřená, také
podzemní prostory byly uzavřeny.
Procházel jsem bazilikou a modlil
jsem se tam, kde jsem cítil potřebu.
Poté jsem zašel do kostela sv. Jocha
blízko Vatikánu, kde je úcta k fatimské Panně Marii a k Božímu milosrdenství. Po malé přestávce jsem
se vydal na pěší pouť k Santa Maria
Maggiore. V jedné kapli právě probíhala řeckokatolická mše. Obřad
Jana Zlatoústého mě velmi oslovuje
v souvislosti s Litmanovou. V chrámu sv. Anny jsem poprosil za vnučky Aničku a Haničku. Tam právě
probíhala bohoslužba ve starém
ritu, na které jsem zůstal. V bazilice
sv. Marcelina a Petra jsem se setkal
s naší skupinkou. Pokračoval jsem
směrem k Lateránu, a to už poprchalo. Ještě jsem se zastavil v kostele sv. Antonína, kde jsem poprosil
za naši farnost. U sv. Alfonse jsem
poděkoval Matce ustavičné pomoci
a vrátil se do hotelu.
V pondělí ráno jsme se přesunuli do Vatikánu, tam jsme dojeli už
v 8.15. Čekali jsme, a ž začnou pouštět
do auly Pavla VI., kde v 10.30. začínala audience se sv. otcem a nově jmenovanými kardinály. Byli jsme tam
brzo, takže jsme zaujali přední místa
u branky. Měli jsme ještě dost času,
tak jsme se mohli modlit. Jsem rád, že
všechno mohu nést v modlitbě. Mnozí se při audienci bavili a pokřikovali,
což narušovalo celou atmosféru. Po
audienci jsme se vraceli domů.

Kde je srdce Evropy
Uzdrav mě, Pane
Osm kroků ke štěstí
Biblické inspirace
Radost z odevzdání se
Síla eucharistie
Síla eucharistie
Kniha mužství
Jak s dětmi mluvit
o sexu, manželství a …
Šarlatový a černý
Dobropřej
Putování za štěstím
S bílou holí
Doprovázení Božím
Duchem
Chléb na cestu
Setkání s Philem
Bosmansem
15 dní s Janem Taulerem
Otevřete dveře Kristu
dokořán
Karel de Foucauld
dnes
V milosti Boží. Rozhovor s trapistou
S hořícím srdcem
Tajemství Ježíšova
vzkříšení
Poločas života
Tichý, jemný hlas
(O soukromých zjeveních)

Slávek Sezima, farnost Dolní Bečva
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OHLÉDNUTÍ

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY

XII. PASECKÁ POUŤ
Pouť se letos bude konat 27. května na slavnost Seslání Ducha
svatého. Ve 14 hodin se seřadíme
u kříže a průvodem půjdeme ke
kapličce. Letos bude malá změna. Místo hudby nás budou zpěvem doprovázet Rožnovští ogaři
a Hutek, mužský sbor z Bánova,
doprovázený paseckým rodákem
panem farářem Janem Machem.
Přijede TV Noe. Po mši svaté
bude májová veselice s cimbálovou muzikou.

Letos jsme se podruhé zúčastnili manželských večerů. Kurz vytvořili Nicky a Sila Leeovi v roce 1996. Na téma manželství již přednášeli mnoha
tisícům párů. Kurz Manželské večery tvoří osm setkání.
Tyto večery byly pro nás skvělou příležitostí, jak si udělat čas na svého
partnera. Byl to čas jen pro nás dva a příležitost probrat spoustu důležitých
věcí. Je to zastavení v dnes tolik uspěchaném životě.
Manželské večery opráší a znovu oživí romantiku, která postupně ze
vztahu vyprchává. Zároveň jsou velice praktické, pomohou získat a osvojit si
důležité dovednosti, abychom mohli vytvořit hezké manželství na celý život.
Pěkné bylo přirovnání manželství k bance. Kolik do ní vložíš, investuješ, tolik tam máš a tolik se Ti zúročí a vztah roste.
V dnešní době se často stává, že manželé, i když jsou v jednom domě,
nežijí už spolu, a jen vedle sebe. Díky manželským večerům je tak možné
najít opět cestu zpátky k sobě.
Nesmírnou výhodou je, že manželské večery se uskutečňují v blízkosti
bydliště, takže člověk nemusí jezdit daleko.
Tímto patří velký dík manželům Kulišťákovým, kteří tyto večery organizují už několik let.
Více informací o těchto kurzech, které se pořádají po celém světě a zároveň i v naší republice, můžete nalézt na těchto webových stránkách:
http://www.manzelskevecery.cz/marriage/welcome/whatisit/default.htm

ŽEHNÁNÍ KAPLIČKY
ve Veselé pod vlekem
V neděli 20. května 2012 v 14.30
se uskuteční žehnání kapličky
ve Veselé pod vlekem. V říjnu
minulého roku byla dokončena
oprava cihlové kapličky nedaleko
vodojemu a kvůli blížící se zimě
nebylo už možno provést žehnání. Oprava se uskutečnila díky
finanční podpoře Fondu kultury
Zlínského kraje, který na ni přispěl částkou 20.000 Kč, zbývající
část uhradila obec Zašová ze svého rozpočtu (24.333 Kč).
V kapličce bude umístěna sklomalba kopie Vyšehradské madony
z dílny Marie Chlebovské ze Zubří. Na žehnání kapličky s májovou pobožností srdečně zve Římskokatolická farnost Veselá.

Pavel a Simona Smolovi

Moravské pašije v kapli zámku Žerotínů
Byla zrovna půlnoc, kdy jsem zasedla k počítači. Před chvílí jsem se vrátila
z kaple zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, kde jsem s rodinou a známými
zhlédla divadlo jednoho herce – hru Moravské pašije v podání Vítězslava Marčíka z Drahotěšic na Českobudějovsku. V tomto příběhu se ztotožnil s postavou 12letého chlapce, který prý viděl, jak křižují Krista. Chlapec nám vypráví
svůj příběh, své setkání s Marií i apoštoly, své rozhovory s Ježíšem – na první
pohled dětské a naivní, ve skutečnosti však upřímné a čisté, bezelstné a hluboké. Víťovo silné charisma dokáže strhnout každého, oslovit všechny kategorie
lidí. Málokdy nechá někoho chladným. A ať hraje pohádku nebo hluboké drama, vždy dá člověku několik otázek,
několik odpovědí a hřejivý pocit u srdce. Víťa dokáže předávat lásku jako
málokdo. Pondělní hra Moravské pašije
měla (jak je u Víti zvykem) netradiční
kulisu. Jednalo se o létající Boží muka
se spoustou detailů a šílených doplňků. Pokud vás nezaujalo téma pašijí,
pak si určitě vyberete jinou hru z Víťova repertoáru. Každá hra je jedinečná
a neopakovatelná a člověka neomrzí
vidět je několikrát za sebou. Určitě
navštivte Víťovy stránky www.teatr.
cz a také jeho hru Labyrint světa na
námět J. A. Komenského, kterou uvede
v dubnu v Kopřivnici. Pavla Hlavicová

POUŤ NA
SVATÝ HOSTÝN
Děkanátní pouť za obnovu rodin,
kněžská a řeholní povolání bude
letos v sobotu 7. července 2012
odpoledne na sv. Hostýně. Uskuteční se děkanátní program,
křížová cesta a mše sv. s otcem
arcibiskupem Janem Graubnerem. Přihlásit se můžete v sakristii. Pojede tolik autobusů, kolik
bude poutníků.
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P Ř E H L E D U D Ě L E N Ý C H S VÁT O S T Í
ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ

Ú M Y S LY
A P O Š T O L ÁT U
MODLITBY

KŘTY OD ÚNORA DO DUBNA
Jméno

narozen/a

křest

Alžběta Anastázie Surá
David Švagera
Kristián Machač
Lukáš Patočka
Klára Ondruchová
Kristýna Machýčková
Viktorie Křivová
Dominik Kysučan
Jakub Pjenčák
Nikola Tereza Trčková
Vladimír Hladil
Ondřej Šulgan

* 25.12.2011
* 24.11.2011
* 21.7.2009
* 30.3.2009
* 5.10.2011
* 22.11.2010
* 18.11.2011
* 22.3.2011
* 9.9.2011
* 11.1.2012
* 11.3.2012
* 14.3.2012

11.2.2012
25.3.2012
25.3.2012
2.3.2012
25.3.2012
26.2.2012
29.4.2012
29.4.2012
29.4.2012
29.4.2012
29.4.2012
6.5.2012

ČERVEN 2012
1. Aby věřící rozpoznávali
v eucharistii živou přítomnost
Vzkříšeného, který je provází
v každodenním životě.
2. Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu
a podíleli se s větším nadšením
na hlásání evangelia.
3. Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po
Duchu Svatém.

ČERVENEC 2012

SVATBY
Dne 13. 3. 2012
Dne 28. 4. 2012

1. Aby každý mohl pracovat
v bezpečných podmínkách.
2. Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili
o lásce Kristově.
3. Za prohloubení vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás
provázejí na cestě k Bohu.

Pavel Popelář a Marie Popelářová, Rožnov pod
sanace manželství
Radhoštěm
Lukáš Židek a Petra Slováková
Rožnov p. R.,
Hážovice

POHŘBY V BŘEZNU AŽ KVĚTN U
Jméno

narozen/a

zemřel/a

Alena Novosadová
Marie Křenková
Stanislav Velmelka
Jozef Daniš
Božena Vrbková
Jaroslav Baroš
Alena Šimeková
Marie Zetková
Jaroslav Kedroň
Emilie Krhutová
Josef Minarčík
Antoním Matula
Věra Koláčková

* 6.3.1929
* 8.4.1925
* 21.4.1928
* 18.2.1943
* 14.12.1928
* 15.2.1931
* 15.5.1942
* 4.8.1936
* 15.8.1928
* 25.2.1948
* 18.5.1938
* 5.1.1925
* 28.4.1946

15.3.2012
17.3.2012
31.3.2012
5.4.2012
6.4.2012
10.4.2012
14.4.2012
23.4.2012
25.4.2012
29.4.2012
3.5.2012
6.5.2012
7.5.2012

SRPEN 2012
1. Aby s vězni bylo zacházeno se
spravedlností a úctou k jejich
lidské důstojnosti.
2. Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní hlásat evangelium ve všech končinách světa.
3. Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkladem.

ZÁŘÍ 2012
1. Aby politici vždy jednali
s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě.
2. Aby křesťanské komunity měly
rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším
církvím.
3. Za světlo Ducha Svatého pro
správné uspořádání životních
hodnot.
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OKÉNKO

PRO

DĚTI

Slavnost
Seslání Ducha
Svatého
Když nastaly letnice (to je velký
židovský svátek), sešli se všichni
apoštolové společně pohromadě.
Najednou se ozval z nebe hukot,
jako když se přižene silný vítr.
Nad hlavami apoštolů se objevily
ohnivé jazyky. Všichni byli naplněni Duchem svatým.
Podle Sk 2, 1–11
MALÝ KATECHISMUS!
Kdo je to Duch Svatý? Duch svatý je třetí božská osoba: to znamená, že je pravý Bůh jako Otec
a Syn. Proto se modlíme: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Duch Svatý je největší Boží dar
daný člověku. Není to někdo, koho můžeme vidět nebo se ho dotýkat. Ale můžeme poznávat jeho
působení. Kdy? Když někdo mluví o Bohu tak, že druzí v něho uvěří; když protivníci zapomenou na svůj spor
a smíří se; když někdo, kdo způsobil škodu, ji nahradí; když někdo zahořklý nenávistí začne znovu milovat;
když někdo, kdo vždycky myslel jen na sebe, najednou uvidí potřeby druhých; když…
Chceš vědět, co nás Duchu Svatému nejlépe otevírá? Vylušti řetězovku.

Poslední písmeno prvního slova
je zároveň prvním písmenem slova následujícího. Tajenku přečteš
ve směru čísel ve vytečkovaných
políčkách.
1 – 2 Ježíšova matka
2 – 3 Ježíšův učedník (obecně)
3 – 4 třetí evangelista
4 – 5 první křesťanský mučedník
5 – 6 den Páně
6 – 7 první žena v Bibli
7 – 8 Boží posel
8 – 9 svátky seslání Ducha Svatého
9 – 10 země, kam uprchla Sv.
Rodina před Herodem
10 – 11 hora Ježíšova proměnění
11 – 12 neporušená zahrada Adama a Evy
12 – 1 město, kde byl apoštolům
seslán Duch Svatý
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„ZMRZLÝCH“

Svatý Pankrác
Narodil se ve Frýgii (území dnešního Turecka). V dětství osiřel a ujal se
ho strýc Dionysius. Spolu přesídlili
do Říma, strýc předpokládal, že mu
tam zajistí lepší vzdělání. Ubytovali
se u místa, kde se scházeli křesťané
s papežem Marcelinem. Oba projevili zájem o náboženství a toto přání
se jim splnilo. Sám papež je seznámil
s vírou v Krista, připravil na křest
a svátost křtu jim udělil. Dionysius
brzy zemřel a Pankrác se snažil svým
zděděným majetkem křesťanům
pomáhat, zvláště těm trpícím. Pak
jako křesťan i on byl zatčen a předveden k soudu. Jeho výslechu se účastnil
císař osobně, dle předpisu mu totiž
byli představováni nezletilí provinilci. Císař chtěl změnit Pankrácovo
přesvědčení, poukazoval na bláhovost nechat se svést křesťany, jejichž
náboženství bude brzy zlikvidováno.
Čtrnáctiletý Pankrác prý odpověděl:
„Stal jsem se křesťanem z přesvědčení
a zůstanu křesťanem a ž do smrti.“ Za
tuto jeho odhodlanou odpověď císař
nařídil Pankrácovi setnout hlavu.
Pohané žasli nad odvahou mladíka
a síla jeho přesvědčení je vybízela
k úvaze o důvodech jeho víry. Pankrácův život skončil poblíž Aureliovy silnice kolem roku 304. Jeho tělo
bylo tajně pohřbeno na blízkém statku. Papež Symmachus kolem r 500
nechal nad Pankrácovým hrobem
postavit basiliku.
PATRON: dětí a mládeže, zvláště
těch, kteří přicházejí k 1. sv. přijímání;
je vzýván proti bolestem hlavy i proti
křivým přísahám jako zastánce pravdy
a vzhledem k začátku ochlazení i na
ochranu mladých rostlin
ATRIBUTY: palmová ratolest
a meč, někdy i koruna

Svatý Servác

Svatý Bonifác

Pocházel z Arménie, zprvu žil světským
životem a knězem se stal později. V roce
335 se seznámil s Atanášem v Trevíru,
který tam byl ve vyhnanství, a stali se
přáteli. Roku 340 byl Servác jmenován
biskupem v Tongernu v Belgii. Účastnil
se četných synod, na synodách horlivě
obhajoval katolickou víru proti Ariánům. Také byl řazen mezi nejtvrdší
odpůrce arianismu. Evropské národy
tou dobou trpěly divokými nájezdy
pohanských Hunů. Biskup Servác předvídal nebezpečí i pro svou vlažnou diecézi. Své stádo stále napomínal k pokání
a snažil se aspoň sám konat kající skutky a být co nejhorlivější v modlitbách.
Z toho důvodu konal také pouť do
Říma, chtěje u hrobů apoštolů vyprosit potřebné milosti pro svou diecézi.
Legenda o této pouti uvádí, že mu na
této cestě při odpočinku poskytoval stín
orel s rozpjatými křídly. V Římě se po tři
dny postil a setrvával u Petrova hrobu,
kde nakonec usnul a ve snu uviděl Petra,
který ho upozornil na velkou hříšnost
katolíků v Galii i v sousedních zemích,
kde pro svou hříšnost budou vydáni
v moc nepřátelských pohanů. Jemu
samému bylo přislíbeno zemřít ještě
před vpádem Hunů. Smutný se vrátil za
svými svěřenci, aby jim oznámil hrozící
trest a znovu je vyzval ke kajícnosti. Pak
odešel do Maastrichtu v Holandsku, kde
chtěl být pohřben a předem si připravil hrob. Ten byl po jeho smrti oslaven
divy a roku 564 byl nad ním vystavěn
chrám a posvěcení nového, většího, je
uváděno r. 1039. Ten stojí jako nejstarší
v Holandsku a jediný nad hrobem světce v této zemi. V r. 1372 tam Karel IV.
získal částečku z ostatků pro svatovítský
chrám v Praze.
PATRON: zámečníků a stolařů;
vzýván jako pomocník při bolestech
nohou a horečce; dále jako ochránce při jarních mrazících a při přemnožení hlodavců.
ATRIBUTY: biskup, dřeváky,
orel, poutník, slunce

Narodil se roku 675 v Kirtonu na jihu
Anglie. V mládí byl podle svého přání
vychováván v klášteře v Exeteru.
Strávil v něm 13 let, pak přešel do
kláštera v Nurslingu, kde se stal
benediktinem. Studoval bohosloví
a až do 40 let se zaměřoval na vědu.
Ve 30 letech přijal svátost kněžství
a stal se horlivým na kazatelně i ve
zpovědnici. V jeho životě vynikly tři
lásky: k písemnictví, k misionářské
činnosti a k římskému nástupci
sv. Petra. Po čtyřicítce se vypravil
se třemi společníky na evropskou
pevninu do pohanského Fríska hlásat
evangelium. Přišel ke germánskému
kmeni na území dnešního Holandska
a
severozápadního
Německa.
Frankové tam vládli Frísům, kteří se
proti nim bouřili a za takové situace se
misionářské působení zdálo nemožné.
Winfrid se vrátil do Nurslingu a byl
zvolen opatem. Hodnosti se však
zřekl a vymohl si u biskupa dovolení
odejít do Říma. Toužil po papežově
požehnání k evangelizaci germánů.
Řehoř II. ho po roce pobytu v Římě
pověřil hlásáním evangelia mezi
Germány. Bonifác přišel k Frísům
a měl poměrně úspěch. Pak byl
Bonifác papežem poslán do Hessenska
a vysvěcen na biskupa pro tuto oblast.
Bonifác zakládal kláštery jako bašty
křesťanství. Papež Řehoř III. r. 732
jmenoval Bonifáce arcibiskupem.
Jako misionář navštívil první kraje
svého působení. U Dokkumu byl
přepaden fanatickými pohany, kteří
zavraždili jeho i celou skupinu 52
společníků. Křesťané ho přepravili do
Utrechtu v dnešním Holandska, kde
ho pohřbili v tamní katedrále. Jeho
ostatky byly přeneseny do kláštera
ve Fuldě. Sv. Bonifác je uctíván jako
velký apoštol Německa.
PATRON: Německa, zvláště
diecéze Fulda a Durynska; také patron sládků, krejčích a knihkupců.
ATRIBUTY: biskup, důtky,
havran, kniha, liška, meč, pramen,
sekera, strom

Arianismus – učení, které popírá
božství Ježíše Krista (pozn. redakce)
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
O CELOSTÁTNÍM SETKÁNÍ
MLÁDEŽE
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu
světových dní mládeže a koná se v České
republice přibližně jednou za 5 let.
PRO KOHO
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30
let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí. (Horní věková hranice neplatí
pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě domluvy s Arci/Diecézním centrem pro mládež).
KDY A KDE
Ve Žďáru nad Sázavou,
od 14. do 19. srpna 2012.
PROGRAM
Program bude velmi pestrý a bohatý, že si
v něm může najít každý něco zajímavého:
např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí,
zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba,
sport, kreativní dílny,…
Dokonce se chystá program i pro rodiny
v sobotu 18. srpna 2012.
MOTTO
„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“
(Gal 5,22)
POUŤ RODIN
V rámci Celostátního setkání mládeže zveme
rodiče a rodiny s dětmi na Pouť rodin, která se
koná v sobotu 18. srpna 2012.
Dopoledne bude katecheze a mše sv., kterou
bude sloužit otec biskup Vojtěch Cikrle.
Odpoledne bude speciální poutní program
plný zamyšlení, kultury, umění, výstav,…
Zakončení pouti bude v klášterním areálu.
Zveme všechny rodiny!
ORGANIZÁTOŘI:
Organizuje Sekce pro mládež České biskupské
konference a Asociace křesťanských sdružení
mládeže, o.s.
KONTAKTY:
Veškeré informace poskytnou jednotlivá
Diecézní centra pro mládež.
http://www.cirkev.cz/cirkev-se-setkava/mladez/diecezni-centrum-pro-mladez/
http://zdar2012.signaly.cz/

Ochutnávka ze žďárských
koncertů a přednášek
Zajímá tě, jaké budou na CSM tematické okruhy
přednášek a které osobnosti zavítají do Žďáru? Jaké
lahůdky tě čekají v hudbě a kulturním programu?
Už teď můžeme prozradit, že mezi nás zavítá Katka
Lachmanová, Max Kašparů, manželé Petr a Hana
Imlaufovi, kameraman a fotograf Honza Heller, „Střihoruký Edward“ a trvalý jáhen Jan Špilar, senátor Stanislav Juránek nebo slovenský herec a tanečník Paľo
Danko...
Nebude chybět ani kardinál Dominik Duka, otec biskup
Pavel Posád, Karel Herbst, arcibiskup Jan Graubner, z
kněží Tomáš Holub, Marek Orko Vácha, Mirek Herold,
Tomáš Hoffmann, Mirek Šimáček...
V jednání je také účast ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Tomáše Sedláčka, režiséra Jiřího
Stracha nebo diplomata Pavla Fischera.
PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY ve středu odpoledne a v pátek
dopoledne (denně zhruba 35 přednášek) budou pro
snazší orientaci rozděleny do pěti okruhů:
1. Víra, církev, duchovní život (témata jako teologie,
farní společenství, dogmata, Písmo svaté, svátosti...
2. Křesťan a svět (přednášky a svědectví o věřících
osobnostech pracujících v zajímavých oborech...)
3. Vztahy, sexualita, manželství
(přednášky a svědectví o přátelství, vztazích, manželství,
antikoncepci, předmanželské čistotě, Teologii těla...)
4. Ostatní (umění, psychologie, média...)
5. Workshopy
Kromě těchto přednášek, pro vás také připravujeme na
páteční podvečer 25 přednášek tématicky zaměřených
na modlitbu a duchovní život.
Z kulturního programu se můžete těšit na houslového
virtuoza a historicky nejmladšího koncertního mistra
České filharmonie Josefa Špačka, muzikály Tarzan a
Gedeon, divadelní představení Atak a Raněný pastýř, na
kapely Elementum, Fake city, Michael, Bétel a na řadu
dalších vystoupení a koncertů...
Kompletní seznam jednotlivých témat, přednášejících a také
interpretů zveřejníme v polovině června.

MALÁ MOTIVACE PRO TY, CO
STÁLE VÁHAJÍ, JESTLI ŽĎÁRU
ŘEKNOU LETOS SVÉ ANO:)
Setkání mládeže? Celostátní?
Letos? Nemám ráda masové
akce. Mám spoustu výhrad
k organizaci různých (nejen)
církevních akcí u nás. Je
spousta věcí, které se mi už
teď nelíbí. Ale přesto si myslím, že to bude stát za to!
A že kdo se rozhodne zůstat
doma, přijde o hodně. Prostě, že kdo může, měl by na
setkání jet.
Vzpomínám, jak jsem prožívala to před deseti lety. Jak
jsme toho lijavého odpoledne vystupovali z vlaku
a v pláštěnkách se trmáceli
do školy, kde jsme byli ubytovaní. Jak jsme šli po lávce
přes Sázavu, a voda už byla
téměř na úrovni lávky. Jak
jsme s napětím čekali, jestli
se přelije přes nebo ne.
A jak se to potom nepřelilo.
… A vzpomínám, jak jsme
ležely vedle sebe nacvakané
v tělocvičně. A jak se stála fronta na sprchy, na toitoiky, na jídlo, no na všechno. A jak si holky
místo programu šly mýt hlavu.
A jak na nás jednou nezbyly
hostie zrovna při mši, po níž se
rozdávaly koláčky.
A jak jsem potom díky tomu, že
jsem se nepřipojila k mytí hlav,
viděla jedno z nejkrásnějších
divadelních představení svého života. A jak se ve frontách
a u oběda skvěle navazovaly
kontakty s neznámými lidmi.
A na bílou řadu kněží, připravených naslouchat kajícníkům.
A na ten úžasný pocit po svátosti smíření.
Byla jsem ve Žďáru, v Táboře, v Kolíně, na ActIv8. Není
pravda, že jsem někdy nelitovala něčeho, co jsem tam
prožila. Nikdy jsem a nelitovala, že jsem tam jela.
„Je lépe litovat, že jsme něco
zažili, než litovat, že jsme
nezažili nic.“
text Zdeňka Ptáčková
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