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Farnost jako restaurace? 

Chodíte rádi do restaurace? Na oběd 

nebo na večeři? Člověk přijde se svou 

rodinou či známými, podívá se, který 

stůl je volný. Sedne si a čeká. 

V restauraci může být skvělá a velmi 

příjemná hudba. Číšník je dnes dobře 

naladěn a člověk se s ním může cítit 

skvěle a přijatě. Jídlo může být obzvlášť 

chutné… Ale stejně člověk sní, co je na 

talíři, popovídá s těmi svými, které má 

kolem stolu, zaplatí a odejde. Není 

důvod tam zůstávat, pokud nebudu 

dále jíst či pít. 

Když vás rodina a přátelé pozvou 

k sobě na oslavu, je to jiné. Většinou 

tam znáte všechny, možná téměř 

všechny pozvané a člověk tam rád 

zůstává, i když už nechce ani jíst ani pít. 

Je mu prostě s těmi lidmi dobře. 

Narážím na to, že buď je má nedělní 

cesta do kostela jako cesta do restaura-

ce, nebo jako cesta na rodinnou oslavu. 

Přijdu, najím se v příjemném prostředí 

a zase odejdu. Anebo to prostředí ne-

musí být ani tak „profi“ příjemné, ale 

stejně jsem za něj rád, protože je prostě 

„naše“. 

 

Proto je potřeba pěstovat přirozené 

vztahy mezi lidmi. A společná oslava je 

až vyústěním a vrcholem toho všeho, co 

předtím spolu zažíváme. Lidé, kteří 

spolu prožívají „každodennost“, spolu 

rádi i slaví. 

Sv. Tomáš Akvinský použil tu zná-

mou a okřídlenou větu, že „nadpři-

rozené předpokládá přirozené“. Často 

si to připomínám. Je těžké budovat 

„společnou nadpřirozenost“, kdyby-

chom přirozenost prožívali každý 

jinde. Proto i v pastoraci se nezabývá-

me pouze mší svatou, ale máme i další 

možnosti se společně setkat a být spolu 

(v měsíci květnu jsou to třebas májové 

pobožnosti, ale i farní kavárny apod.). 

Kéž by to všechno pomohlo k tomu, aby 

si farníci společně zašli na kafe, na pivo, 

nebo třeba do kina, zasportovat apod.   

Přirozené vztahy dávají chuť spo-

lečně prožít „i něco víc“. A naopak to 

nadpřirozené dává sílu do všech zále-

žitostí přirozeného života, protože ono 

to nakonec tvoří jeden nedělitelný 

celek. 

Hezký májový měsíc přeje o. Lukáš 

 

Zprávy, které by vám neměly uniknout: 

1. Na pomoc Ukrajině se celkem vysbí-

ralo 76 200,- Kč. V postničkách a 

kasičce pro Osoblažsko 16 500,- Kč a na 

hrob pro lidi v soc. nouzi a klienty 

Charity 6 tis. korun. Ještě jednou díky 

za Vaši obrovskou štědrost! 

2. Přesně před rokem jsem psal v úvod-

níku o tom, že lidé bez přístřeší nebo 

v charitních noclehárnách nemají prá-

vo ani na důstojný pohřeb. Jsem rád, že 

se od té doby situace změnila. Diecézní 

charita vyčlenila pro tyto lidi jeden 
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ze svých hrobů na hřbitově ve Staré 

Bělé. Úpravu tohoto hrobu uskutečnili 

manželé Svatošovi. Je tam pomník ve 

tvaru stanu s nápisem „lišky mají 

doupata, ptáci hnízda…“, na který se 

budou lepit keramické destičky se 

jmény zemřelých. Tento hrob požehná 

otec biskup Martin ve středu 25. května 

v 9.00 h po mši sv. v kostele ve Staré 

Bělé. Poté bude co dva měsíce sloužena 

mše svatá za lidi bez přístřeší, kteří 

v danou dobu zemřeli. Díky všem, kteří 

se modlíte a kteří jste přispěli. 

3. Po třech letech jsme mohli opět 

prožít Velikonoce „v plné parádě“. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří navá-

zali na předcházející tradici a nezištně 

sloužili. Bylo to silné! Fotky najdete na 

farním webu a soc. sítích. Video na 

farním Facebooku.

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 

1. května – neděle 3. neděle velikonoční 

2. května – pondělí Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

3. května – úterý Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

6. května – pátek Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

8. května – neděle 4. neděle velikonoční 

14. května – sobota  Svátek sv. Matěje, apoštola 

15. května – neděle 5. neděle velikonoční 

16. května – pondělí Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 

hlavního patrona Čech  

20. května – pátek Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 

22. května – neděle 6. neděle velikonoční 

26. května – čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

29. května – neděle 7. neděle velikonoční 

31. května – úterý Svátek Navštívení Panny Marie  

Podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán 

 

AKTUALITY 
 

Májové pobožnosti - pondělí, středa, pátek (po mši sv.), v neděle v 17.00 h 

4. května První středa: snídaně pro lidi v soc. nouzi, návštěvy nemocných. 

Modlitby otců v 18.00 h 
6. května První pátek – adorace od 15.00 - 19.00 h 

7. května Pouť za duchovní povolání a obnovu rodin na Mariahilf 
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8. května Svátek matek 

14. května 13. pěší pouť na Svatý Hostýn  

15. května Sbírka na opravy 

22. května  Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům,  

svátost nemocných se odkládá na 12. června! 

26. května  Slavnost Nanebevstoupení Páně 

30. května  Poslední májová pobožnost 

Změna termínů vyhrazena! Sledujte, prosím, aktuální pořad bohoslužeb! 

 

Přehled úmyslů mší svatých 

1. 5. v 7.30 Poděkování Panně Marii za ochranu a zdraví pro celou rodinu 

1. 5. v 9.30 Za Boží požehnání a dary Ducha svatého u maturitní a přijímací 

zkoušky  

2. 5. v 17.30 Za požehnání a víru pro celou rodinu  

3. 5. v 7.00 Za naši farnost 

4. 5. v 17.00 Za † Floriána Petříka 

5. 5. v 17.30  

6. 5. v 17.30 Prosba o požehnané ukončení studia 

7. 5. v 7.00 Za † Gizelu Boršányiovou, manžela 

7. 5 v 16.00 Za † Vincencii a Petra Prokopičovy 

8. 5. v 7.30 Na poděkování za dar života 85 let a Boží požehnání pro rodinu 

Svobodovu 

8. 5. v 9.30 Za † Jaroslava Adamuse, rodiče a udělení Božích milostí pro 

živou rodinu 

9. 5. v 17.30 Za † Františka Bartuska, manželku, sourozence z obou stran a 

živou rodinu Bartuskovu 

10. 5. v 7.00 Za naši farnost 

11. 5. v 17.00 Za Boží ochranu pro Petra a Kláru Kufovy 

12. 5. v 17.30  

13. 5. v 17.30 Za † Miluši Prokopovou k nedožitým 99. letům 

14. 5. v 7.00  

14. 5 v 16.00  

15. 5. v 7.30  

15. 5. v 9.30 Za † Evalda Rycka a rodiče z obou stran 

16. 5. v 17.30 Za † manžele Kovalíkovy, dceru Věru a rodiče z obou stran 

17. 5. v 7.00 Za naši farnost 

18. 5. v 17.00  
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19. 5. v 17.30 Za † Zdeňka Sehnalíka a živou rodinu 

20. 5. v 17.30 Za † rodinu Pečínkovu a udělení Božích milostí pro živou rodinu 

21. 5. v 7.00 Za † Františku Bartuskovou, manžela, děti a vnuky a za živou 

rodinu 

21. 5 v 16.00 Za † Františka Malého a † manžela 

22. 5. v 7.30 Za živou rodinu 

22. 5. v 9.30 Za † Antonína Honuse a rodinu Fjutovských 

23. 5. v 17.30 Na jistý úmysl 

24. 5. v 7.00 Za † Janu Petříkovou 

25. 5. v 17.00 Za naši farnost 

26. 5. v 17.30  

27. 5. v 17.30 Za † Teofila Šichnárka, syna, snachy a živou rodinu 

28. 5. v 7.00  

28. 5 v 16.00 Za † Olgu a Josefa Hlušíkovy 

29. 5. v 7.30 Za † rodiče Veverkovy a živou a † rodinu 

29. 5. v 9.30 Za † Olgu Pálkovou při nedožitých 82. narozenin 

30. 5. v 17.30  

31. 5. v 7.00 Za naši farnost 

Volné úmysly je možné nechat zapsat po domluvě s knězem 

SVATÝ MĚSÍCE 

Augustin Roscelli

Svatý Augustin Roscelli 

od dětství pásl stáda. 

Povinná školní docházka 

nebyla ještě zavedena, tak 

se učil číst a psát u faráře 

Andrey Garibaldiho. V se-

dmnácti letech se nad-

chne budoucím svatým 

Antonínem Mariou Giane-

llim, který se věnoval i 

kázání na venkově, a rozhodne se pro 

kněžské povolání. Během pobytu 

v semináři v Janově si vydělává na 

živobytí jako kostelník a pomocník na 

koleji. V roce 1846 je vy-

svěcen na kněze a jako 

kaplan odchází ke sv. Mar-

tinovi ve čtvrti Albaro. 

Je průměrným knězem, 

nikdy mu nesvěřují kázání, 

protože neumí promlou-

vat k davům. S jednotlivý-

mi lidmi však mluvit umí. 

Ve zpovědnici janovského 

kostela Útěchy jej lidé vyhledávají a 

naslouchají mu, oslovuje lidi všech 

stavů. Nacházejí u něho duchovní vede-

ní. A on zase prostřednictvím kajícníků 
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poznává zamlčenou realitu – fakta, 

o nichž se nemluví: chlapce a děvčata, 

kteří proudí do města negramotní a bez 

práce, ocitají se na křivolakých cestách, 

dostávají se do těžké situace způsobe-

né vysokou nezaměstnaností, vykořis-

ťováním a kriminalitou.         

S pomocí několika katechetů začíná 

Don Augustin jednat. Vzniká skupina 

dobrovolníků, kteří sehnali budovu a 

už přijímají první dívky v nesnázích. 

Učí je číst a psát, poskytují jim mravní 

výchovu a řádné zaměstnání.                                                                                                                   

Všechno vzniká a funguje střízlivě a 

hospodárně, dílo samo však zdárně 

roste, protože odpovídá naléhavým 

potřebám doby. Padne návrh změnit 

dobrovolnou službu na trvalou řeholní 

kongregaci. Augustin to ale nedoporu-

čuje: ze všeho oficiálního a slavnostní-

ho mu prý totiž naskakuje kopřivka. 

Často říká: „V ráji je i ten, kdo nebyl 

mučedník, nevěnoval se rozjímání ani 

nezůstal pannou, ale není tam nikdo, 

kdo nebyl pokorný“.  

Ovšem přijde podnět od arcibis-

kupa a povzbuzení od samotného 

papeže Pia IX., a tak se díky Donu 

Augustinovi zrodí v roce 1876 

Kongregace sester Neposkvrněné, 

existující dodnes po celé Itálii 

i v zahraničí. Augustin zůstává aktivní 

také ve „svém“ kostele Útěchy. Stále je 

ve zpovědnici, i když stárne a zdraví 

mu ochabuje. Ať ho hledá kdokoli, až do 

poslední chvíle je vždy na místě. Papež 

Jan Pavel II. jej prohlásil za svatého 

v roce 2001. 

Podle internetu a knihy Svatí na každý den zpracovala Majka Dostálová   

                                                   

Z NAŠICH SPOLEČENSTVÍ 

Křížová cesta dětí

Křížovou cestu na Květnou neděli 

vedly v naší farnosti děti. Celkem se 

jich zapojilo rovných deset.  

Křížová cesta byla tentokrát 

s použitím symbolů, které menší 

děti s radostí přinášely před obětní 

stůl. Čtení jednotlivých zastavení se 

ujali starší školáci. Vše krásnou 

hudbou a zpěvem doprovázela 

scholička. Velké díky malým i velkým zúčastněným! 

 

 

Katechetky 
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MODLITBA 

Denní modlitba apoštolátu modlitby 
Nebeský Otče, 

kladu před tebe celý dnešní den a ve 

spojení s tvým Synem, který ve mši 

svaté neustále zpřítomňuje svou oběť 

za záchranu světa, ti nabízím své 

modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch 

Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým 

průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé 

lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou 

našeho Pána a Matkou církve, to vše 

přináším jako svou nepatrnou oběť 

zejména na úmysly Svatého otce a 

našich biskupů: 

1. Úmysl papeže: Za víru mladých 

Modleme se za mladé lidi, povolané 

k plnosti života, aby v Marii nacházeli 

vzor naslouchání, hloubky rozlišování, 

odvahy víry a odhodlání ke službě. 

2. Národní úmysl: Za dobrovolníky ve 

farnostech 

Modleme se za všechny, kteří přispívají 

k životu farností, aby je Bůh posiloval a 

dával jim radost ze služby. 

3. Aktuální úmysl: Každého měsíce, 

bude vždy viset na nástěnce vedle zpo-

vědnice. 

 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za 

nás! 

 

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj 

za nás! 

 

Živý růženec 

Úmysl farního živého růžence: „Za mír ve světě, zvláště za mír na Ukrajině.“ 

Pokud byste se chtěli také přidat k modlitbě farního živého růžence, kontaktujte 

Míšu Cachovou (email: cach.michaela@gmail.com, tel: 774 796 072). 

 

MYŠLENKY Z KÁZÁNÍ 

Dynamika víry a pochybnosti je něco, 

co s námi cloumá po celý život … Je ale 

důležité, že v tom nejsme sami. 

Ďábelská pokušení – Ježíš zažíval 

pokušení, tak co teprve my. Ježíš byl 

pokoušen po celý život, ale evangelista 

to koncentroval do takových třech 

pokušení, když byl čtyřicet dní na 

poušti. 

První pokušení: Řekni tomu kame-

ni, ať se z něho stane chléb. Je to 

pokušení nasytit se něčím jiným než 

Bohem. Spousta věcí nás sytí a naplňu-

je. Není to špatně, ale problém je, když  

mailto:cach.michaela@gmail
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si tu danou věc či záležitost zbožštíme 

… Každá věc se nám může stát drogou, 

na každé věci se můžeme stát závis-

lými. 

Druhé pokušení: Všechnu moc a 

slávu dám tobě. Pokušení moci. Dám ti 

království světa. Chtěj víc a zaplav si 

tím oči. Nepřipomíná vám to dnešní 

události na Ukrajině? Chtěj víc a víc a 

víc … A neprožíváme my něco podob-

ného v malém, když chceme něčeho víc 

a víc, a přitom nehledíme na druhé? 

Nehledíme na to, jaké to bude mít 

následky. 

Třetí pokušení: Skoč dolů a nic se ti 

nestane. Takové pokušení zábavy. Sleť 

dolů, udělej šou … Humor a zábava 

k životu patří – a Bohu díky, že ho 

máme. Problém ale je, když to má cíl 

samo v sobě. Když cílem života je 

jenom zábava. Toto ale potom vede 

k tomu, že co mě nebaví, to nedělám. 

Ale my se máme zapojovat i do věcí, 

které jsou dobré, kterých je potřeba, 

i když nám to příliš zábavy nepřináší. 

*** 

Včera jsme tu měli na postní duchovní 

obnově otce Romana Friče, kartuziána, 

který se nám v odpovědi na jednu 

z otázek svěřil, že po období určité 

temnoty, řekněme duchovní krize, 

kterou prožíval, měl obrovskou, silnou 

zkušenost s Bohem. Tak velkou, že to 

nejde popsat slovy. Otec Roman říkal, 

že teď už chápe, že kdyby se nám Bůh 

ukázal naplno, tak nás to zabije. Zabije 

láskou! Prostě dotek Boha je obrovsky 

silný. Ale, jak říkal otec Roman, je to 

kamenolom, je to dřina. Nejde to samo. 

Člověk tomu musí věnovat určitý čas. 

Toho ale máme málo, že, tak proč ho 

ještě plýtvat na Pána Boha? Někdy 

takhle žijeme, a přitom máme možnost 

zakusit kousek nebe už tady na zemi. 

*** 

Když jsem rozjímal nad oběma texty, 

starozákonní příběh Josefa a jeho 

bratří a potom příběh novozákonní 

o vinici a vinaři, tak jsem silně vnímal 

to, že v obou příbězích je touha zabít. 

A proč? Asi to nejlépe vystihli ti správ-

cové vinice – to je dědic! U Josefa to 

vidíme také – to je oblíbenec otce! 

A víte, co je krásné, že ve křtu jsme se 

my všichni stali dědici. Nemusíme si zá-

vidět jeden druhému, nepřát si jeden 

druhému, toužit po usmrcení, a to 

nemusí být jen to fyzické, ale může to 

být chuť někoho „usmrtit“ slovy, proto-

že si myslíme, že ho má Bůh nebo 

někdo radši. My všichni jsme dědicové 

nebeského království! 

*** 

Papež František zdůraznil Josefa, toho, 

řekněme, zapomenutého světce, zařa-

dil ho do kánonu mše svaté, kde se 

vyslovuje jeho jméno. A čím je svatý 

Josef tak významný a důležitý? V čem je 

nám vzorem a příkladem? Vždyť toho 

moc nenamluvil, v Bibli vlastně není 

zaznamenáno ani jedno jeho slovo. 

A měl to těžké – byl zasnouben s Pan-

nou Marií a najednou se dozvídá, že ona 

čeká dítě. Ale jedním si je jistý – že to 

dítě není jeho. Dokážete si představit, 

co cítí muž, když tohle zjistí? Co se 
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vlastně stalo, že se to manželství neroz-

padlo, že se to dítě narodilo a vyrůstalo 

v rodině? Vždyť různé okolnosti a 

předpisy jim dovolovaly se rozejít. 

Co zachránilo tuto situaci? Modlitba! 

Josefova modlitba. Někdo může 

namítnout, že tohle už je moc … Ani 

jedno slovo nevysloví a když k němu 

přijde anděl, tak on ještě ke všemu spí. 

To by byla dobrá modlitba, co říkáte … 

Josef ve spánku slyší Boží hlas. 

Modlitba je rozhovor – vždycky někdo 

mluví a někdo poslouchá. Není třeba, 

aby mluvili oba dva. A Josef slyšel onen 

hlas a když se probudil, věděl, že je to 

Boží hlas a podle něj jednal a žil. 

 

NÁHLED (NEJEN) DO KATECHISMU 

Křesťanský pohřeb 

Všechny svátosti, a hlavně ty, které 

uvádějí do křesťanského života, mají za 

svůj cíl poslední paschu (přechod) 

Božího dítěte, která je přes smrt uvádí 

do života v království. Tehdy se spl-

ňuje, co vyznává ve víře a v naději: 

„Očekávám vzkříšení mrtvých a život 

budoucího věku.“ 

 

Poslední pascha křesťana 

Křesťanský smysl smrti se zjevuje ve 

světle velikonočního tajemství Kristo-

vy smrti a jeho zmrtvýchvstání, v němž 

spočívá naše jediná naděje. Křesťan, 

který umírá v Kristu, opouští „domov 

tělesný“ a odebírá se „do domova 

k Pánu“ (2 Kor 5,8). 

Dnem smrti, na konci jeho svátost-

ného života, začíná pro křesťana dovr-

šení jeho znovuzrození započatého 

křtem, definitivní „připodobnění k ob-

razu Syna“ udělené pomazáním Ducha 

svatého a účast na hostině Království,  

kterou předjímala eucharistie, i když 

má ještě zapotřebí dalších očišťování, 

aby mohl obléci svatební šat. 

Církev, která jako matka nosila 

svátostným způsobem křesťana ve 

svém lůně během jeho pozemského 

putování, ho doprovází na konci jeho 

pouti, aby ho předala „do rukou Otce“. 

Odevzdává Otci v Kristu dítě jeho 

milosti a v naději ukládá do země 

semeno těla, které vstane z mrtvých ve 

slávě. Toto odevzdání se plně slaví při 

eucharistické oběti; žehnání, jež před-

cházejí a následují, jsou svátostiny. 

 

Slavení pohřbu 

Křesťanský pohřeb je liturgickým 

obřadem církve. Služba církve se 

v tomto případě zaměřuje na to, aby 

vyjádřila se zesnulým účinné spole-

čenství, aby se na něm podílela obec 

věřících, shromážděná na pohřbu, a 

aby byl zvěstován věčný život. 

 

Pokračování na str. 15 
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Různé obřady pohřbu vyjadřují 

velikonoční ráz křesťanské smrti a 

odpovídají na situace a tradice 

jednotlivých krajů, a to i volbou litur-

gické barvy. 

Pohřební obřady římské liturgie 

předkládají tři druhy slavení pohřbu, 

odpovídající třem místům, na kterých 

se koná (dům, kostel, hřbitov), a 

okolnostem, jako rodina, místní zvyky, 

kultura a lidová zbožnost. Tento 

postup je ostatně společný všem 

liturgickým tradicím a má čtyři hlavní 

části: 

Přivítání společenství. Pozdrav víry 

zahajuje obřad. Příbuzní zesnulého 

jsou přivítání slovem „útěchy“ (ve 

smyslu Nového zákona: síla Ducha 

svatého v naději). Společenství se 

shromáždí v modlitbě a očekává také 

„slova věčného života“. Smrt některého 

člena společenství (nebo výročí, sedmý 

nebo třicátý den) je událost, která vede 

za obzory „tohoto světa“ a upoutává 

pozornost věřících na pravou perspek-

tivu víry ve zmrtvýchvstalého Krista. 

Bohoslužba slova během pohřbu 

vyžaduje tím pečlivější přípravu, čím je 

větší pravděpodobnost, že shromáždě-

ní přítomných v této chvíli může zahr-

novat věřící málo navštěvující boho-

služby a přátele zesnulého, kteří nejsou 

křesťany. Zvlášť homilie se má vyhnout 

formě a stylu „pohřební chvalořeči“ a 

má osvětlit tajemství křesťanské smrti 

ve světle vzkříšeného Krista. 

Eucharistická oběť. Když se pohřeb 

koná v kostele, je eucharistie středem 

velikonočního charakteru křesťanské 

smrti. Je to okamžik, kdy církev 

vyjadřuje své účinné společenství se 

zesnulým: obětí Kristovy smrti a 

vzkříšení Otci v Duchu svatém prosí, 

aby její syn byl očištěn od svých hříchů 

i jejich následků a aby byl připuštěn 

k velikonoční plnosti hostiny u stolu 

v Božím království. Skrze takto 

slavenou eucharistii se obec věřících, 

zvláště rodina zesnulého, učí žít ve 

společenství s tím, který „zesnul 

v Pánu“ tak, že přijímá tělo Krista, jehož 

je živým údem, a prosí za něho a s ním. 

Rozloučení se zesnulým znamená, 

že ho církev odporoučí Bohu. Je to 

„poslední rozloučení, při kterém 

křesťanské společenství … pozdraví 

jednoho ze svých členů, dříve než jeho 

tělo bude … pohřbeno“. Byzantská 

tradice to vyjadřuje polibkem na 

rozloučenou zesnulému: Při tomto 

závěrečném pozdravu „se zpívá proto, 

že odešel z tohoto světa a byl poslán 

jinam, ale také proto, že existuje 

společenství a shledání. Vždyť smrtí 

vůbec nebudeme od sebe odloučeni. 

Půjdeme totiž stejnou cestou a budeme 

dovedeni na stejné místo. Nikdy 

nebudeme odloučeni, protože budeme 

žít v Kristu; už teď jsme s Kristem 

spojeni; až k němu přijdeme, budeme 

spolu v Kristu všichni věřící“.

Podle Katechismu katolické církve zpracoval Vlastimil Brantal   
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ZRNÍČKA Z BIBLE 

„Hospodine, Bože Izraele, 

není Boha tobě podobného na 

nebi ani na zemi. Ty 

zachováváš smlouvu a 

milosrdenství svým služeb-

níkům, kteří chodí před tebou celým 

srdcem. Ty jsi zachoval svému 

služebníku, mému otci Davidovi, co jsi 

mu přislíbil.“ 

2Pa 6,14 – 15 

 

Hle, Bůh je vyvýšený, nad naše poznání, 

počet jeho let je nevyzpytatelný. 

Přitahuje vodní kapky, padají jako déšť 

a v jeho záplavu se mění, když se 

z mračen valí proudy a hojně skrápějí 

člověka. 

Jób 36,26 – 28 

 

O Hospodinově milosrdenství chci 

zpívat věčně, svými ústy v známost 

uvádět tvou věrnost po všechna 

pokolení. 

Žalm 89, 2 

 

Když jásají spravedliví, je to nádherné, 

ale když se pozdvihují svévolníci, 

člověk se ukrývá. Kdo kryje svá 

přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo 

je vyznává a opouští, dojde slitování. 

Př 28,12 – 13 

 

Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu 

a moc vyhánět všechny démony a léčit 

nemoci. Poslal je zvěstovat Boží králov-

ství a uzdravovat. A řekl jim: “Nic si 

neberte na cestu, ani hůl ani 

mošnu ani chléb ani peníze ani 

dvoje šaty. Když přijdete do 

některého domu, tam zůstávejte 

a odtud vycházejte. A když vás 

někde nepřijmou, odejděte z onoho 

města a setřeste prach ze svých nohou 

na svědectví proti nim.“ 

Lk 9,1 – 5 

 

Učedníci se zaradovali, když spatřili 

Pána. Ježíš jim znovu řekl: “Pokoj vám. 

Jako mne poslal Otec, tak já posílám 

vás. “Po těch slovech na ně dechl a řekl 

jim: “Přijměte Ducha svatého. Komu 

odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, 

komu je neodpustíte, tomu odpuštěny 

nejsou.“ 

Jan 20,20 – 23 

 

Jestliže proviněním Adamovým smrt se 

zmocnila vlády skrze jednoho člověka, 

tím spíše ti, kteří přijímají hojnost 

milosti a darované spravedlnosti, bu-

dou vládnout v životě věčném skrze 

jednoho jediného, Ježíše Krista. 

Řím 5,17 

 

A strhla se bitva na nebi, Michael a jeho 

andělé se utkali s drakem. Drak i jeho 

andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo 

pro ně již místa v nebi. A veliký drak, 

ten dávný had, zvaný ďábel a satan, 

který sváděl celý svět, byl svržen na 

zem a s ním i jeho andělé. 

Zj 12,7 - 9 
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RETRO (2012) 

Bylo uveřejněno v Maně před 10 lety… 

Obyčejný puberťák 

Před hodinou chemie přichází za 

učitelkou jeden z osmáků, kluk jako 

hora. Není to žádný svatoušek, takže 

učitelka už předem tuší, co jí asi chce 

říci. Určitě zase něco zapomněl. Nebo 

bude mít tisíce trapných výmluv, proč 

opět nestihl napsat domácí úkol… 

Prostě klasika – „známe svoje lidi“. 

„Paní učitelko, já bych vás chtěl 

poprosit, abyste se dneska nedivila, 

kdybych byl nějaký divný. Babičce totiž 

zrovna operují koleno a já na ni pořád 

musím myslet. Takže to třeba bude 

vypadat, že nedávám pozor.“ Učitelce 

„spadla čelist“. Tak tohle od něj 

opravdu nečekala. „No, dobře, samo-

zřejmě, to chápu. Asi máš babičku 

hodně rád. Určitě to dobře dopadne. 

Ber to tak, že jí nové koleno aspoň bude 

lépe sloužit než to staré,“ pokusila se 

rozhovor odlehčit. „No, to jo, ale určitě 

ji to bude zpočátku bolet. A já nemám 

rád, když někoho z mojí rodiny něco 

bolí. To bych byl raději, kdyby to bolelo 

mě…“ Učitelce došla slova. Naštěstí 

zazvonilo.  

Skutečně vždycky „známe svoje 

lidi?“ 

(B. V.) 

Hrob je prázdný! 

Pohled na zmučeného Spasitele na kříži 

se stal jedním z mnoha pohledů, které 

vrháme na věci okolo nás, jež mnohdy 

vnímáme už jen tak, mimoděk. V těchto 

dnech se však ocitáme v jiné situaci – 

kříž je prázdný. Ježíš z něj byl sňat a 

uložen do hrobu. Tam Ho ale hledat 

nemusíme, víme, že hrob je prázdný. 

Kam se tedy budeme dívat?  

Třeba do očí lidem, jimž budeme 

o prázdném hrobu svědčit. Našeho 

svědectví je totiž stále zapotřebí. 

Nedivme se přitom, že je budou mnozí 

odmítat. Vždyť nejinak tomu bylo 

i v dobách rané církve, nejinak se 

chovali i hlídači hrobu. Přestože anděl 

odvalil kámen od dveří hrobových 

v době, kdy oni byli takříkajíc při tom a 

byli tak očitými svědky zázračnosti 

jevu zvaného „prázdný hrob“, nijak to 

s nimi nehnulo, ba dokonce za úplatu 

otevřeně lhali. 

Je to pro mne tak trochu záhada, 

tajuplná záhada lidského nitra, které 

veškeré psychologické školy nebudou 

nikdy s to probádat – dobře vědí, že se 

stalo cosi mimořádného, že se hrob 

nevyprázdnil díky lidskému zásahu, 

vzdor tomu je však tento Boží zásah 

nechal chladnými. Co prožívali ve svém 
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nitru, když posléze všude rozhlašovali, 

že Ježíšovo tělo ukradli učedníci? Ono 

totiž není lež jako lež, lhát o věcech 

Božích, to už je jiná kategorie. A co 

prožívali velekněží, co je k tomu 

nabádali? Co prožívali ti, co měli 

uchovávat svatá tajemství? Zarazili se, 

ulekli se, zapochybovali v tu chvíli 

o oprávněnosti ortelu smrti, který nad 

Ježíšem vynesli? Spíš ne, řekl bych, spíš 

chtěli uplatit, umlčet pravdu, resp. 

Pravdu. Do času, ovšem. 

Pilát se Ježíše ptá, co je pravda, ale 

odpověď neobdrží, vždyť nepozná-li 

Pravdu, již má před očima, je zbytečné 

mu cokoli vysvětlovat. Ale on se aspoň 

ptal, kdežto velekněží byli přesvědčeni, 

že ji znají. V duchu tohoto přesvědčení 

pak instruovali vojáky střežící hrob. 

Podobnou mzdu nám nabízí tento 

svět, jistý si sám sebou, pravdivostí 

svého počínání. Nechá nás sice mluvit 

o spasitelném Ježíšově činu či o prázd-

ném hrobu, ale jen potud, pokud se toto 

naše svědectví nedostane do rozporu 

s hlásáním jeho „evangelia“ o právu 

člověka na svobodné rozhodování 

o životě svém, svých nenarozených 

dětí či starších nemocných příbuzných, 

jen potud, pokud se nedostane do 

rozporu s dnes tak módní a pro davy 

tak líbivou doktrínou o rovnosti všech 

způsobů života a o právu člověka na co 

nejsvobodnější sebevyjádření či o rela-

tivnosti všeho, včetně pravd hlásaných 

Kristovou církví. Budeme-li tyto teze 

hlásat i my, dostaneme slušně zaplace-

no. Když už ne penězi či postavením, 

tak aspoň tím, že nebudeme praný-

řováni a že si v očích lidí zachováme 

dobrou pověst rozumných osob, což by 

nám v opačném případě nehrozilo. 

Jenže my nemáme být uplacenými 

vojáky, nýbrž apoštoly svědčícími 

o tom, že Ježíš vstal z mrtvých. Z kříže 

na nás pohlíží Ten, který je Pravda. 

Mělo by nás zajímat, jací jsme v Jeho 

očích. Je to na nás: přizpůsobovat se 

tomuto světu a říkat lidem do očí, že 

prázdný hrob si lze vysvětlit různě, 

anebo mluvit tak, aby k němu jako Petr 

s Janem úprkem utíkali a uvěřili. 

(Libor Rösner) 

Láska a odpovědnost 

Milý čtenáři, tentokrát jsem slyšela na 

rádiu MARYJA pořad týkající se naší 

mládeže. Zamýšleli se psychologové a 

pedagogové o vývoji a podmínkách 

současné mladé generace. Zaujal mě 

výsledek jedné statistiky, která uvádě-

la, že převážně dospívající mládež tráví 

ve svém volném čase až čtyři hodiny 

denně s médií (rozhlas, televize, 

počítač, mobil,…). Na rozhovor s rodiči 

či sourozenci věnuje jen několik minut. 

Uvědomila jsem si, že v těchto několika 

minutách lze přijmout pokyny, sdělit 

informace ze školy, ale nelze budovat 

hluboké rodinné vztahy. Není možné 

poznat více jeden druhého, vcítit se do 

situace druhého a pomoci mu nést jeho 

osobní potíže a rozlišovat dobro od zla. 
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Potom není divu, že v našich rodinách 

se jednotliví členové cítí osamoceni.  

To všechno měl na paměti Karol 

Wojtyla, když jel v roce 1957 jako 

profesor se studenty filosofie, psycho-

logie a medicíny na prázdniny k Mazur-

ským jezerům. Hovořil k nim o kon-

ceptu své knihy o sexuální a manželské 

etice, která nesla název LÁSKA A 

ODPOVĚDNOST. Rukopis dal mezi 

studenty kolovat ještě před odjezdem. 

Každý den pobytu se studenti střídali 

v referátech z jednotlivých kapitol 

knihy a potom o nich celá skupina 

společně diskutovala. Podle Wojtylova 

přítele a studenta Jerzyho Galkovského 

se učitel nezajímal jen o názory 

studentů na teoretickou stránku díla, 

ale chtěl rovněž vědět, zda to, co napsal, 

dává studentům smysl prakticky 

i lidsky. 

Kniha LÁSKA A ODPOVĚDNOST se 

podle spisovatele George Weigela „zro-

dila z pastorační nutnosti“. V předman-

želské přípravce a také když Karol 

Wojtyla zpovídal mladé lidi, se totiž 

přesvědčil o tom, že sexuální etika 

církve potřebuje rozvoj a novou inter-

pretaci. Mladí lidé mají totiž právo 

nejen na to, aby byli vedeni, ale i na to, 

aby jejich povolání k manželství, kam 

patří také povolání k sexuální lásce, 

bylo potvrzeno a oslovováno. Láskou a 

odpovědností se Wojtyla vydal na 

jedno z bojišť dobového katolického 

života. 

Církev byla ve své době zcela 

nepřipravena na sexuální revoluci, 

která v rozvinutém světě vypukla po 

druhé světové válce. To vedlo k jedné 

z největších krizí katolického života ve 

dvacátém století, k trpké diskusi 

o antikoncepci, která předcházela 

druhému vatikánskému koncilu a po-

kračovala i po něm. Komunistická 

kampaň brojící proti tradičnímu 

rodinnému životu měla i druhotný 

dopad na sexuální  morálku, neboť 

pokud lidé začali o dětech uvažovat 

jako o problému, jehož je třeba se 

zbavit, a ne jako o daru, jenž je třeba 

s láskou opatrovat, mohlo snadno dojít 

k narušení vazby mezi manželskou 

láskou a plozením dětí, o nichž učila 

církev. 

V této době velikonoční radosti 

bych svůj příspěvek zakončila modlit-

bou: 

Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ 

svou lásku ve svém synu Ježíši Kristu a 

vyléváš ji na nás v utěšiteli Duchu 

svatém, tobě dnes svěřujeme osud světa 

i každého člověka. Skloň se nad námi 

hříšnými, uzdrav naši slabost, přemož 

všechno zlo a dej všem obyvatelům Země 

poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, 

trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj 

naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení 

a zmrtvýchvstání svého Syna buď 

milosrdný k nám i k celému světu.  

Amen.

(S přáním pokoje a dobra sestra M. Fidelis) 
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VESELÝ  

V 19. století cestoval jeden biskup po 

švýcarských Alpách. Švýcarsko byla 

tehdy chudá země a většina z obyvatel 

horských údolí se živila pastevectvím. 

Biskup se procházel krajinou v civilu 

bez insignií a při jednom z výletů 

potkal mladého pasáčka. Zeptal se ho: 

„Kolik ti za tvou práci platí?“ „Mám 

jídlo, střechu nad hlavou a hospodář mi 

jednou za rok koupí boty.“ Biskup je 

dojatý chlapcovou chudobou, vytáhl 

balíček bankovek, podal mu je a řekl: 

„Víš, já jsem taky pastýř.“ Chlapec je 

celý vyjevený, když vidí tolik peněz, a 

vyhrkne: „Ty musíš mít ale stádo...“ 

 

Dva duchovní se baví o své práci: 

„Člověče, dnes jsem měl těžký den: dva 

pohřby, dvě kremace a ještě jedno 

kompostování!“ „Proč kompostování?“ 

„No, to víš, zelení také stárnou!” 

 

Ptá se farář lesního správce na výsled-

ky honu.  „Slyšel jsem, že tam byl včera 

také náš nový kaplan. Trefil něco?” 

„Vaše velebnosti, hezky si zastřílel, ale 

Bůh byl tentokrát na straně zajíců.“ 

 

Modlíte se pěkně každý večer před 

spaním?“ ptá se kněz malého Tobiáše. 

„Ne, máma to dělá za mě!“ „Jak to? A co 

se za tebe modlí?” „Díkybohu, že jsi už 

konečně v posteli!” 

Jeden z pařížských kněží se rozhodl 

použít starobylý a bytelný svatostánek 

k ukládání dokumentů a peněz místo 

trezoru. Aby se pojistil, umístil nad 

svatostánek kartičku s nápisem: 

Dominus est loco (Zde je Pán).  

Jednoho krásného a slunečného rána 

však našel svatostánek prázdný a u něj 

nový lístek s nápisem: Resurrexit, ne 

est hic. (Z mrtvých vstal, není zde). 

 

Povídá vdova panu faráři: „Hlavní, co 

mě utěšuje, je to, že manžel moc 

netrpěl.“ „Já vím, vždyť si vás vzal 

teprve před měsícem…“ 

 

„A co děláte pro ochranu životního 

prostředí?“ „Nikdy svůj lístek z tram-

vaje hned nevyhodím a použiji jej 

několikrát.“ 

 

Tři kamarádi přišli k nebeské bráně a 

svatý Petr se jich ptá, co by nejraději 

slyšeli od svých příbuzných na pohřbu: 

První: "Já bych chtěl slyšet, že jsem byl 

skvělý doktor a dobrý otec rodiny." 

Druhý: "Já bych chtěl slyšet, že jsem byl 

úžasný manžel a že jsem jako policista 

zachránil životy mnoha lidí." 

Třetí: "Tak to já bych chtěl slyšet: 

Podívejte, vždyť on se hýbe!" 
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NOVÉ KNIHY Z FARNÍ KNIHOVNY 

PIŤHA, Petr: Slyšte slovo a zpívejte píseň. Život svatých Cyrila a Metoděje 

a příběh Velehradu 

Poutavé vyprávění o životě svatých Cyrila a Metoděje napsal 

autor pro moravské a české děti a mládež. Kniha ve své prvé 

části čtivým jazykem podává životní příběh svatých Cyrila a 

Metoděje. Autor knihy prof. Petr Piťha uvádí všechna 

základní historická fakta, aniž by porušil plynulý tok 

vyprávění. Čtenář se současně baví i vzdělává. Ve druhé části 

autor v několika historických obrazech provede čtenáře 

nejdůležitějšími údobími historie Velehradu a vývoje 

cyrilometodějské úcty. Tím je zároveň ukázáno, v čem 

spočívá náš současný úkol při ochraně a rozmnožení „dědictví otců“.

GILBERT, Guy: Pokora 
Pokora je hlavním pilířem křesťanství. Když se ptali jednoho 

svatého, jaké tři základní ctnosti je třeba získat, odpověděl: 

První je pokora, druhá je pokora a třetí je pokora. Tato 

důležitá křesťanská ctnost je protikladem k pýše a 

domýšlivosti. Měl by ji projevovat ve všech součástech 

každodenního života – v práci, životě v rodině, partnerském 

soužití, přátelství, společenství – v každém věku od dětství 

až do stáří. Je třeba umět posloužit druhým, naslouchat jim, 

naučit se odpouštět, být diskrétní, neodmítat chudobu, dobrotu…, zkrátka snažit 

se o ty ctnosti, které se nekladou do popředí v současné společnosti, jež 

zdůrazňuje soutěživost a úspěch. Podmínkou je, aby se člověk přijímal takový, jaký 

je, v mírnosti a zranitelnosti. 

Papež František: U mne je vždy otevřeno 
Rozhovor, který na podzim 2013 vedl s papežem Františkem 

jeho spolubratr a redaktor známého italského čtrnáctideníku 

Civilta Cattolica P. Antonio Spadaro SJ. Díky četbě jejich 

rozhovoru se čtenáři otevře v celé šíři vize papeže Františka 

o světě, ve kterém žije on i my, a také jeho „obyčejná“ lidská 

stránka. 
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LARISCH, Jan: P. Alois Šebela, kněz mnoha funkcí a rolí, 

čestný kanovník a mučedník 

V ediční řadě Osobnosti ostravsko-opavské diecéze se 

objevuje nový titul P. Alois Šebela, kněz mnoha funkcí a rolí, 

čestný kanovník a mučedník. Publikace vychází při příležitosti 

80. výročí mučednické smrti tohoto kněze v koncentračním 

táboře Osvětim v roce 1942. 

RECEPTÁŘ 

Piškotová roláda s jablky 

Těsto: 

4 vejce 

160g hladké mouky 

140g cukru moučky 

1 prášek do pečiva 

Náplň: 

6 větších jablek 

1 skořicový cukr 

zakysaná smetana nebo šlehačka na 

ozdobu 

Postup: 

Jablka oloupu a nastrouhám na 

slzičkovém struhadle. Na dno plechu 

dám mikrotenový sáček nebo celofán a 

rozestřu nastrouhaná jablka. Posypu 

skořicovým cukrem a odložím. 

Cukr vyšlehám se 4 žloutky do pěny. 

Pomalu přidávám hladkou mouku, do 

které jsem přimíchala prášek do 

pečiva. 

Z bílků ušlehám tuhý sníh a pomalu 

jej přimíchám ke žloutkové pěně. 

Hotové těsto rozestřu na jablka a 

peču na 160 °C asi 30 minut. Po upečení 

koláč vyklopím na vlhkou utěrku jablky 

nahoru. Sundám celofán a ještě teplé 

těsto stočím do rolády. Nechám 

vychladit a krájím na jednotlivé porce. 

Každou můžete ozdobit zakysanou 

smetanou nebo šlehačkou. 

Janka Šolcová 
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