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DUCHOVNÍ SLOVO

Od věků tě miluji, přitáhl jsem tě na své srdce. (srov. Jer 31,3)

Učiň srdce naše podle srdce svého
Tak jak květen byl zasvěcen Panně Ma-

rii Královně máje, tak měsíc červen pod-
le tradice je zasvěcen úctě k Nejsvětější-
mu Srdci Ježíšovu. Perníkové srdce, které 
si z pouti často dovezeme pro druhé jako 
dárek, je znamením lásky, paměti, ale 
také se snaží odpovědět na prastarou po-
třebu člověka: Jak velmi totiž člověk touží 
po tom, aby se mu srdce darovalo a ote-
víralo. A přesto má sám často srdce ,,ze-
mdlené“. Čím víc dbá o to, aby byl milo-
ván, tím méně je někdy sám připraven 
a schopen skutečně milovat, dávat lásku, 
která v oběti získává konkrétní podobu. 
Perníkové srdce zůstává příliš často nedo-
drženým slibem. Proto se v modlitbě ob-
racíme na Ježíše Krista: Přetvoř naše srd-
ce podle Srdce svého. Tam, kde naší ubo-
hé lidské lásce dochází dech, může nám 
Kristova boholidská láska, která je před-
stavována Jeho nejsvětějším Srdcem, da-
rovat druhý dech a pevný krok. 

Svatý Petr napsal, že křesťan je ten, 
kdo miluje ,,z čistého srdce“. V Žalmu člo-
věk prosí o nové srdce ,,Stvoř mi čisté srd-
ce, Bože“ (Ž 51, 12). A sám Bůh dar no-
vého srdce slíbil: ,,Dám vám nové srdce 
a do nitra vám vložím nového ducha“ (Ez 
36, 26). A nové srdce bylo stvořeno v kaž-
dém pokřtěném člověku. Miloval jsem tě 
odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně 
na své srdce – říká prorok Jeremiáš. Ať Je-
žíšovo Srdce je pro nás útěchou a oporou, 
že nad každým z nás bdí Boží srdce, kte-
ré má nekonečnou lásku a moc, abychom 
unesli náš každodenní život.

K tomu žehná o. Richard

V dnešním světě, ve kterém se roz-
mohlo tolik osamocenosti a beznaděje, 
potřebují naléhavě ženy, muži i děti po-
znat Boží Srdce. To Srdce, které odpouš-
tí, které se o lidi stará a které uzdravu-
je. Toto Srdce není naplněno nedůvěrou, 
touhou po pomstě, předsudky ani nená-

vistí. Toto Srdce touží jen po jediném, lás-
ku rozdávat a jako odpověď pak lásku při-
jímat. Toto Srdce trpí, když vidí lidské utr-
pení a když vidí lidskou nedůvěru svěřit 
se Božímu Srdci, které chce rozdávat útě-
chu, naději a odvahu. Proto přišel Boží 
Syn na zem, aby ukázal, že Bůh je láska 
a že má své Srdce otevřené pro každého 
člověka. Bůh se nedívá na to, co pokláda-
jí za hlavní lidé. Člověk se dívá jen na to, 
co má před očima. Hospodin však hledí 

na srdce. Protože srdce je výchozím bo-
dem veškerého lidského jednání, myšle-
ní a cítění. Bůh zaslíbil: „Odstraním z va-
šeho těla srdce kamenné a dám vám srd-
ce z masa“ (Ez 36,26). Nové srdce bylo 
vytvořeno v každém pokřtěném člověku. 
Jen ho musíme přimět, aby tlouklo, musí-
me ho trénovat. V srdci, které Kristova ži-
votní síla už neživí, Boží království končí; 
v srdci, kterého se dotýká a které promě-
ňuje, Boží království začíná.
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NAŠE FARNOST DNES

Z FARNÍCH MATRIK – KVĚTEN 2021
Sezdáni byli: 
Lukáš Vančuřík (Bylnice) a Dominika 
Dudášová (Hencovce – SK)
Pokřtěni byli: 
Alex Josef Macháč
Sára Fojtíková
Lukáš Hýbl
Eliška Zádilská
Pohřbeni byli: 
Anna Macková 89 let
Marie Urbanová 84 let
Jiřina Marková 77 let
Bylo: 
 Tour Vyvýšený
 Fatimská pobožnost – Nanebevstou-
pení Páně
 Bdění před Slavností Seslání Ducha 
Svatého
 Nejsvětější Trojice
 Májové pobožnosti 

Bude: 
 3. 6. Tělo a krev Páně – mše svatá 
v 7. 30 a 18. 00 hod.
 4. 6. otec Stanislav Maliński by se 
dožil 90 let (5. 6. mše sv. v 7. 30 hod.)
 6. 6. průvod Božího Těla – mše sv. 
v 10. 00 hod.
 11. 6. Nejsvětější Srdce Ježíšovo – 
mše svatá v 7. 30 a 18. 00 hod.
 13. 6. Fatimská pobožnost – mše 
svatá v 15. 00 hod.
 19. 6. chvály – začátek v 18. 00 hod.
 20. 6. Den pro rodinu (na Hradě Bru-
mov od 14. 00 hod., přijďte se svými 
rodinami oslavit také ,,Den otců“, čeká 
vás bohatý program) 
 24. 6. Narození sv. Jana Křtitele
 27. 6. První svaté přijímání při mši 
svaté v 9. 00 hod.
 29. 6. sv. Petr a Pavel – mše svatá 
v 7. 30 a 18. 00 hod.
 30. 6. mše svatá na poděkování 
k ukončení školního roku 

ÚMRTÍ P. WLADYSLAWA CIAGLO MIC
V dubnu letošního roku povolal Pán 

na věčnost  P. Wladyslawa Ciaglo MIC, 
což  nás všechny určitě velmi překva-
pilo. Odešel náhle 23.4.2021 pár dní 
před svými 56. narozeninami. Otec 
Wladyslaw působil u nás na Valašsku 
v letech 1994 - 1998. Z toho byl krát-
ce v naší farnosti a potom ve farnos-
ti nedašovské, kde se za jeho působe-
ní prováděla generální oprava koste-
la. A že byla provedena velmi kvalitně 
a dobře se můžeme přesvědčit i v sou-
časnosti. Na kněze byl otec vysvěcen 
v r. 1991 a hned poté přišel do Tren-
čína, odkud přešel k nám na Moravu. 
Jeho dalším působištěm bylo poutní 
místo Hrádek u Vlašimi, kde sloužil až 
do r. 2005. Potom se vrátil na 4 roky 
opět na Slovensko, do farnosti Dudin-
ce. V letech 2009 až 2012 pracoval 
ve Spojených státech - ve Washingto-
nu. Poté odjel na misie na Filipíny, kde 
působil až do října roku 2020, kdy se 
vrátil do rodného Polska, do řeholní-
ho domu kněží mariánů ve Varšavě. 
My, co si o. Wladyslawa pamatujeme, 
víme, že výrazně působil v pastoraci, 
byl velmi aktivní, sportoval, rád běhal 
a vůbec si udržoval svou fyzickou for-
mu. Proto také byl velmi oblíben u dětí 
a mládeže. Na všech místech, na kte-
rých působil, zanechal stopy svého ak-
tivního působení. Pán Bůh si ho k sobě 
povolal poměrně brzy. Byl pohřben 
ve Varšavě 28. 4. 2021. 

Vzpomeňme na otce Wladyslava 
v modlitbě; kéž ho Pán přijme do rado-
sti věčné!

Redakce Fm

TOUR VYVÝŠENÝ
Akce Vyvýšený tour probíhá ve všech 

farnostech děkanátu Valašské Klobou-
ky od dubna do července a je pořádá-
na společenstvím Projekt ON ve spolu-
práci s kněžími a animátory tohoto dě-
kanátu. Vizí této tour je přinést chválu 
na území celého děkanátu a vyhlásit 
Ježíšovu vládu v každé farnosti. Proto 
tedy i ten název: VYVÝŠENÝ tour - chce-
me vyvýšit jméno Ježíš nad naše živo-
ty, nad všechny situace… Akce je pri-
márně určena pro všechny mladé z dě-
kanátu; pro ty, kteří jsou aktivně zapo-
jení ve farnosti; pro ty, kteří se v životě 
hledají nebo nemají vybudovaný vztah 
s Bohem, ale taky i pro všechny mladé 
duchem.

V naší farnosti tour Vyvýšený proběh-
la v sobotu 8. května ve farním koste-
le. Začali jsme v 17 hodin svědectvím 
o modlitbě chval a uvedením do modlit-
by chval. Ve chvále nejde o nás, ale jde 
o Boha a je důležité upřít naši mysl je-
nom na Boha, otevřít Mu své srdce a ne-
chat se Jím naplňovat a proměňovat. 
ON je vítěz. Je to čas, ve kterém chvá-
líme Boha za to, jaký je a za to, co pro 
každého jednoho z nás koná. To jsou 
slova, která jsme mohli slyšet ve svě-
dectví a v úvodu do modlitby chval. Ná-
sledovaly chvály kapely GedeON, při 
kterých se vedoucí kapely během pís-
ní posdílel o slova a svědectví ze svého 
života. Mohli jsme si vyslechnout i dal-
ší svědectví na téma: Kdo je pro mě 
Bůh. V tomto svědectví jsme mohli sly-
šet slova, že Bůh je náš nebeský milující 
Otec a my jsme Jeho děti, že Boží láska 
je bezpodmínečná a nekonečná a Bůh 
má pro každého připravenou svou milu-
jící náruč. Důležitým bodem této části 
chval byla modlitba odevzdání, vyhláše-
ní Ježíšovy vlády v našem životě a ode-
vzdání svého života Bohu. To symboli-
zoval i kříž u oltáře, kde každý z přítom-
ných mohl napsat své jméno. Kříž a za-
psání jmen symbolizuje odevzdání na-
šeho života Ježíši, kdy náš starý člo-
věk na kříži umírá a v Ježíši jsme nové 
stvoření. To Ježíš zaplatil za nás svým 
životem na kříži a vydobyl nám tím ví-
tězství a věčný život. Vyvrcholením Vy-
výšený tour byla mše svatá spolu se 
Svátostným požehnáním a žehnáním 
mládeži z naší farnosti a všem přítom-
ným. Po skončení mše svaté bylo v po-
řadí třetí svědectví o společenství, které 
řečník obrazně přirovnal k sazenici stro-
mu v lese, kdy celý les obstojí v bouři 
a dokáže fungovat společně a přinášet 
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větší užitek než jeden strom zasazený 
uprostřed louky. Tak je tomu i ve spo-
lečenství lidí. Společenství je pro kaž-
dého důležité. Bůh nás nestvořil pro to, 
abychom žili v samotě, ale proto, aby-
chom žili ve společenství lidí a tvořili 
a budovali tak přátelství a jednotu. Spo-
lečenství je místem, kde každému jed-
nomu na tom druhém záleží, kde kaž-
dý nachází pochopení, radu, kde Bůh 
k nám může promlouvat skrze druhé. 
V tom je ta obrovská síla společenství, 
že uvnitř přebývá Bůh a každý jeden tak 
může neustále prohlubovat svůj vztah 
s Bohem. V závěru byla nabídnuta dvě 
pozvání mladých do fungujících spole-
čenství v naší farnosti – společenství 
mladší a starší mládeže. Pokud máte 
zájem, obraťte se na kohokoliv z mla-
dých – a druhé pozvání bylo směřováno 
na závěr Vyvýšený tour, který proběh-
ne v pátek 2.července v našem koste-
le a ve všech kostelích v děkanátu, kde 
tato tour Vyvýšený proběhne. Společ-
ně se tak všichni propojíme v jeden čas 
v jedné společné modlitbě. Již teď jste 
všichni zváni! Celý večer jsme završili 
písní se slovy: „Vzchopme se, Ty jsi pře-
mohl svět, dokonáno jest! Zvítězil moc-
ný Lev z Judy, Jemu patří všechna sláva, 
On nikdy neprohrává!“ Věřím, že to byl 
pro každého požehnaný večer, oboha-
cující čas a že si z tohoto večera odná-
ší každý něco, co se mu vrylo do srdce 
a z čeho bude čerpat. Pro ty, kteří z ja-
kéhokoli důvodu nemohli přijít, je mož-
nost si pustit záznam z tohoto večera 
na YouTube kanálu Projekt ON.

Závěrem bych chtěla říct každému 
jednomu z Vás, který toto čte: Jsi Bo-
hem milovaný/milovaná, Jeho láska 

k tobě je tak veliká a věř, že ať už pro-
žíváš cokoli nebo se nacházíš v jakéko-
li situaci, chval Boha i přesto, že ještě 
nevidíš výsledek. On se o tebe postará, 
přichází se svým řešením a má pro tebe 
krásný a velký plán plný Božích věcí. 
Důvěřuj Mu! Ať Vám Pán žehná +

Anička P.

PĚŠKY NA SVATÝ HOSTÝN
Pěší pouť se uskuteční ve dnech 

23. 7. - 25. 7. 2021. Věřím, že do té 
doby bude již volněji a nebudou žádná 
omezení. Podrobnější informace pout-
ník obdrží e-mailem, který při přihláše-
ní sdělí. 

Přihlašovat se můžete od neděle 
Seslání Ducha Svatého, tj. 23. květ-
na do neděle 27. června 2021 
(osobně, telefonicky nebo emailem). 

Kontakt: 
Stanislav Strnad - Široká 82, 
Brumov-Bylnice, 763 31
Email: hopca@email.cz
Telefon – 737 196 307

Při přihlašování je důležité uvést – 
jméno a příjmení, přesnou adresu i se 
směrovacím číslem, datum narození, 
číslo občanského průkazu; to vše kvů-
li ubytování.

Platí se při přihlášení. 
Dále je potřeba nahlásit, zda jdete ce-
lou trasu nebo ne. 
Ceny ubytování na Sv. Hostýně jsou ná-
sledující:
Jednolůžkový pokoj - 410 Kč
Dvoulůžkový pokoj - 360 Kč
Případné dotazy zodpovím.

Strnad Staňa

ROZHOVOR S O. EMILEM
1. Můžete nám prozradit odkud 

pocházíte a něco o Vaší rodině?
Když se mě někdo ptá, odkud pochá-

zím, tak říkám: Pruské mne zrodilo, Tren-
čianské Teplice vychovaly a jedině sám 
Bůh ví, co mě pochová. Je to parafráze 
na výrok známého představitele sloven-
ské barokní literatury, františkána Hugo-
lína Gavloviče. V jeho nejznámějším díle 
„Valaská škola mravúv stodola“ čteme: 
„Čierny Dunajec ma zrodil, Trstenná vy-
chovala a Pruské pochová“. Vyučil jsem 
se strojařině v Dubnici nad Váhom, a pak 
jsem tam v továrně (Závody těžkého stro-
jírenství) přes šest let pracoval jako děl-
ník. Mám jednoho mladšího bratra, který 
se stará o naše rodiče. 

2. Co všechno mělo vliv na Vaše 
rozhodnutí stát se knězem a řehol-
níkem?

U mne se povolání být řeholníkem 
a samozřejmě i knězem vyvíjelo postup-
ně. Základy jsou určitě ve svědectví víry 
mých rodičů i mých babiček a nábožen-
ský život lidí ve farnostech, kde jsem vy-
růstal. Potom na vojně jsem se zamiloval 
do Panny Marie, skrze četbu knih o mari-
ánských zjeveních, které mi půjčil jeden 
spoluvoják. Na vojně jsem se také hlou-
běji setkal s Pánem Ježíšem, když jsem 
tam poprvé přečetl Nový zákon. Dále to 
byli bratři a sestry z františkánského ter-
ciářského společenství v Nové Dubni-
ci, na jejichž setkání jsem nějakou dobu 
chodil. A rozhodně mě ovlivnily i rozho-
vory o víře s mým kamarádem Roma-
nem, které jsme vedli, když jsme brou-
sili dlouhé válce ve „zbrojovce“ v Dubni-
ci. Pán to zařídil tak, že mašina brousi-
la, a my jsme si vykládali o Pánu Bohu. 
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Samozřejmě, že jsme také chválili Hos-
podina na modlitebních setkáních doma 
u Romana v Trenčianských Teplicích. Na-
konec, když jsem porozuměl, k čemu mě 
Pán Bůh volá, se mi to poskládalo tak, že 
to On pověřil Pannu Marii, aby byla mat-
kou mého povolání a ona pak v plnos-
ti spolupráce s Duchem Svatým mi po-
sílala lidi, kteří se pro mne stali svědky 
Kristovy lásky. Nakonec přišli kněží ma-
riáni do Trenčianské Teplé a tím i do Tep-
lic, a tak jsem se rozhodl zasvětit svůj ži-
vot Pánu Bohu skrze Pannu Marii v řeho-
li kněží mariánů.

3. Kdy jste přijal kněžské svěcení 
a kam jste jako novokněz nastoupil?

Jak jsem se už zmínil, byla u mě po-
stupnost – nejprve řeholník, potom kněz. 
Takže doživotní, tzv. věčné sliby v Kongre-
gaci kněží mariánů Neposkvrněného Po-
četí Panny Marie jsem složil 29. srpna 
1998 v proboštském kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Kláštore pod Znievom. Po-
tom kněžské svěcení jsem přijal 8. červ-
na 2002 ve farním kostele Petra a Pavla 
v Pruském z rukou Mons. Františka Rábe-
ka, tehdy pomocného biskupa v Nitře. Byl 
jsem velice rád, že na obou těchto slav-
nostech Božích spojených s mou osobou, 
mne svou modlitbou a účastí doprováze-
lo hodně lidí také z brumovské farnos-
ti. Po svěcení jsem byl poslán do Lichně 
v Polsku, kde jsem přes rok působil jako 
zpovědník a kazatel.

4. Jaké jsou Vaše vzpomínky 
na další roky kněžské služby - kdy 
Vás práce obohacovala a kdy byla 
příliš náročná?

Po ročním působení u Matky Boží bo-
lestné v Lichni jsem do roku 2005 studo-
val mariologii na Papežské teologické fa-
kultě Marianum v Římě. Potom jsem čtyři 
a půl roku působil jako farář v lázních Du-
dince na jihu středního Slovenska. Dále 
jsem od roku 2010 pracoval jako farář 
- děkan v okresním městě Krupina také 
na jihu Slovenska. V roce 2016, kdy řeho-
le mariánů opustila Slovensko, tak si mě 
opět na jeden rok vyžádala Matka Boží 
Licheňská. Potom jsem jel pomoci při za-
kládání misie kněží mariánů v desetimi-
liónovém Saigonu ve Vietnamu. Když se 
má misie na jihovýchodě Asie naplnila, 
Boží vítr mě opět přivál do střední Evro-
py - teď prozatím na Moravu. Pastorač-
ní práce mne obohacovala všude, pro-
tože všude jsem potkal homo amabiles, 
čili lidi „milování hodné“, lidi, kteří potře-
bují hodně Boží lásky. Já ji obvykle dost 
nemám a oni ji ode mne očekávají; tak 
jsem se od maminky - Panny Marie - na-

učil čerpat z pramene Boží lásky, kterým 
je Kristovo srdce. Čím více jsem potom 
rozdal, tím více Boží lásky proteklo také 
mým srdcem. Je to hodně náročné, ale 
také úžasně obohacující.

5. Máte nějakou svou oblíbenou 
činnost?

Od mládí jsem měl rád pěší turistiku 
i cykloturistiku - jsou to vhodné aktivity 
k tomu, jak být on-line s Pánem Bohem 
- za pochodu, skrze modlitbu růžence. 
V roce 2017 jsem udělal malou změnu 
a vyměnil kolo za koloběžku. Mám také 
rád lidovou kulturu: písně, kroje, archi-
tekturu, řemesla a samozřejmě přírodu.

6. Co byste chtěl sdělit našim far-
níkům?

Žijte odhodlaně a věrně dědictví víry 
vašich předků a buďte vnímaví na vanutí 
Božího Ducha k novým horizontům. Tvo-
řivě s Ním spolupracujte a On s vámi uči-
ní nové i velké věci, podobně jak to mů-
žeme obdivovat na Panně Marii, která je 
celá krásná.

Milý otče Emile, děkujeme a přejeme 
Vám z celého srdce, aby se Vám v naší 
brumovské farnosti líbilo. Vaše služba 
zde byla radostná a plná Božího požeh-
nání. Ať zde mezi námi najdete nové přá-
tele, nebojíte se na nás obrátit se svými 
prosbami o cokoliv a zdejší kraj, který je 
tak blízký Vašemu, se pro Vás stane pří-
větivým domovem.

Vaši farníci

OBRAZ SYNA
Jednomu starému pánovi přišli říci to, 

že jeho jediný syn, kterého měl tak rád, 
zahynul ve válce. Pověděli mu také, jak 
byl jeho syn statečný a obětavý a jak po-
máhal všude, kde bylo potřeba. Mnohým 
zachránil život a jsou mu za to vděční. 
Za nějakou dobu zemřel i ten starý pán 
a zůstalo po něm velké dědictví. Byla 
proto vyhlášena dražba všech jeho věcí. 
Jako první se dražil obraz, na kterém byl 
namalovaný jeho syn, ale o ten nikdo 
neměl zájem. Nakonec si jej koupil starý 
sloužící, který měl toho syna rád. K obra-
zu patřila i závěť, ve které bylo napsáno, 
že ten, kdo si koupil obraz syna, dostane 
všechno ostatní k tomu úplně zadarmo. 
A tak je to dnes i s námi. Ten, kdo při-
jme Božího Syna Ježíše Krista, dostane 
k tomu úplně vše ostatní zadarmo. Po-
znej Boha jako božího Syna.

Z knihy: Otec mluví ke svým dětem

ODPUŠTĚNÍ A JEHO PRAVIDLA. PROČ 
ODPOUŠTĚT, ŽEHNAT A MILOVAT (NEPŘÁTELE)

Když někdo někoho nenávidí, stává se 
v jistém smyslu závislým na nenáviděné oso-
bě. Když jí však odpustí, osvobodí se od ní.

Když někoho nenávidíte, když někomu 
neodpouštíte, jste k nenáviděné osobě 
připoutaní a tato osoba vás v myšlenkách 
neustále pronásleduje a soustavně citově 
týrá. Když jí však odpustíte, rozvážete ne-
gativní pouto, které vás s ní svazovalo a už 
vás citově nezraní. Když tedy odpouštíte, 
je to spíše pro vaše osobní dobro než pro 
dobro osoby, kterou nenávidíte.

S lidmi můžete být spojeni pozitivně 
nebo negativně. Pozitivní závislost na-
stává tehdy, když milujeme určitou oso-
bu, například přítele. Pozitivní závislost 
v nás vyvolává pokoj, vyrovnanost a ra-
dost. Když je však pouto mezi osobami 
negativní, závislost vnáší do našeho živo-
ta smutek a nevyrovnanost. Proto je třeba 
odpouštět. Když odpouštíme, od dotyčné 
osoby se odpoutáváme.

Proto nám Ježíš říká: “Přinášíš-li tedy 
svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že 
tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam 
svůj dar před oltářem a jdi se napřed smí-
řit se svým bratrem, teprve potom přijď 
a obětuj svůj dar” (Mt 5,23-24). Je to vel-
mi zvláštní. Dokážu pochopit, že když 
udělám něco zlého určitému člověku, pů-
jdu za ním a poprosím ho za odpuštění. 
Ale Ježíš říká: “Když ti někdo udělal něco 
špatného, ty jdi za ním a odpusť mu.” Ne 
proto, že bych byl vinen, ale protože jsem 
na této osobě negativně závislý. A Ježíš 
chce, abych byl svobodnou osobností.

Když člověku odpouštím, dělám něco, 
z čeho mám větší užitek já než osoba, 
které odpouštím. Více pomáhám sobě, 
protože se odpoutávám od něčeho, co 
v mém životě bylo překážkou.

Čtyři pravidla odpuštění
Buďme nyní konkrétnější a položme si 

otázku: Co znamená milovat, zejména co 
znamená milovat nepřátele? Myslím, že 
velmi jasnou odpověď nacházíme u Lu-
káše, kde nám Pán Ježíš dává čtyři jasná 
doporučení. Ježíš říká: “Ale vám, kteří po-
sloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, 
prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, 
žehnejte těm, kdo vás proklínají, modle-
te se za ty, kdo vám ubližují” (Lk 6,27-28).

Milujte
Nyní si všimneme těchto tří slov: “Mi-

lujte své nepřátele.” Je velmi těžké milo-
vat i veřejné nepřátele, natož své osob-
ní nepřátele. Většinou nemáme skutečné 
nepřátele, ale máme okolo sebe lidi, kteří 
nám ubližují, kteří nám dělají zlé věci. Ne-

K ZAMYŠLENÍ 
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můžeme říct, že je mým nepřítelem člo-
věk, který mě zranil slovem. Ale i tomuto 
člověku je těžké odpustit.

Všimněme si, že Ježíš nám neříká: 
“Nemějte nenávist” a “Neubližujte”, ale 
říká: “Milujte.” “Nemít nenávist” zname-
ná nic nedělat. “Milovat” znamená dě-
lat něco pozitivního. Proto Pánu nestačí 
jen to, že o jiných lidech nemluvíme špat-
ně, že je nemáme v nenávisti. Ježíš chce, 
abychom lidi milovali, abychom pro ně 
dělali něco pozitivního a dobrého. Milovat 
nepřítele znamená dělat pro něho něco 
pozitivního. Lásku můžeme vyjádřit mod-
litbou za člověka, který je našim nepříte-
lem nebo tím, že mu pomůžeme a že se 
snažíme zjistit, co potřebuje. Láska je ně-
čím pozitivním.

Prokazujte dobro
Ježíš potom pokračuje a říká: “...proka-

zujte dobro těm, kdo vás nenávidí...” Tady 
je už Ježíš detailnější. Říká: “Konejte dob-
ro těm, kdo vás nenávidí.”

Slovíčko “nenávidět” je velmi silné. 
Není možné říct, že lidé, kteří vás zrani-
li, vás nenávidí. Často nás zranili i rodiče, 
ale neznamená to, že nás nenávidí. Mezi 
manžely se často vyskytují hádky, ale ješ-
tě to není signál, že vůči sobě chovají ne-
návist. Když mluvíme o nenávisti, jdeme 
až na hranu věci. Ježíš nám říká: “Proka-
zujte dobro těmto lidem.”

Pokud se vám před očima objeví něja-
ká osoba, o které si myslíte, že vás nená-
vidí nebo vy nenávidíte ji, Pán vám dnes 
říká, abyste uvažovali nad tím, jak byste 
pro tuto osobu mohli vykonat něco dobré-
ho. Snažte se najít něco velmi konkrétní-
ho, čím jí projevíte svou lásku. Není vždy 
nutné, abyste šli za ní a požádali ji o od-
puštění, nebo abyste jí navenek projevi-
li odpuštění. Odpustit a požádat o odpuš-
tění můžete různě. Své odpuštění může-
te projevit tím, že se k dotyčnému člově-
ku začnete jinak chovat. Ale v každém pří-
padě je důležité udělat něco pozitivního.

Nyní můžeme lépe pochopit, že láska 
je rozhodnutí, ne jen cit. Milovat, to zna-
mená něco dělat, ne jen něco cítit. Čas-
to říkáme: “Dobře, můžeme udělat něco 
dobrého, ale neděláme to s radostí.” 
Možná že pod slovem “s radostí” chápe-
te něco citového. Když něco děláme, ne-
musí tuto činnost nutně provázet nějaké 
citové prožívání. Ale dělat něco s radostí 
znamená dělat to ochotně proto, protože 
to Bůh od nás chce.

Žehnejte
Přicházíme ke třetímu a asi nejtěžšímu 

Ježíšovu doporučení, ve kterém říká: “...
žehnejte těm, kdo vás proklínají...” To je 

velmi důležité. Neříká, abychom se nesta-
rali o ty, kteří nás proklínají, ale říká, aby-
chom jim žehnali. A to není vždy lehké.

Často za mnou přicházejí lidé a říkají: 
“Někdo mě proklel, prosím vás, pomod-
lete se za mě.”- “Bojím se, že tchýně pro-
klela mě i moji rodinu.” Tito lidé žádají, 
abych z nich sňal kletbu nebo uhranu-
tí. Jediný způsob, jak kletbu sejmout, je 
žehnat osobě, která vás proklíná. Mohli 
byste se zeptat, jak to udělat. To nejmen-
ší, co můžeme v tomto případě udělat, 
je neproklínat toho, kdo přivolal kletbu 
na nás.

Ale jak žehnat? To, co říká Ježíš, je lo-
gické. Když mě někdo proklíná, tato klet-
ba do mě vstupuje jen tehdy, když jsem 
kletbě otevřený. A co nás kletbě oteví-
rá? Nenávist a nedostatek lásky. Ale když 
žehnáte, zavíráte všechna okna, všech-
ny dveře, celou svou osobu proti prokle-
tí. Když milujeme, obklopujeme se láskou 
a žádná kletba nás nemůže zasáhnout. 
To je velmi důležité. Můžu to potvrdit svou 
vlastní osobní zkušeností.

Když žehnáme osobě, která nás pro-
klíná, slavíme vítězství nad tím, kdo chce 
pro nás zlo. Nesmíme se proto žádné 
kletby bát. Když vás napadne jméno člo-
věka, o kterém předpokládáte, že na vás 
mohl uvalit kletbu, okamžitě mu žehnej-
te. Jen co mu požehnáte, oblékáte si ja-
koby ochranný štít a nic se vás nemůže 
dotknout. Proto nám Ježíš říká: “Žehnejte 
těm, kdo vás proklínají.”

Modlete se
Ježíš pokračuje a říká: “...a modlete 

se za ty, kdo vám ubližují!” Je velmi dů-
ležité, abychom odevzdali Pánu všechny 
lidi, kteří s námi špatně zacházejí. Udě-
lal to i Ježíš, když visel na kříži a řekl Otci: 
“Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí” 
(Lk 23,34). Udělal to i Štěpán, když ho ka-
menovali. Obrátil se na nebeského Otce 
slovy: “Otče, nezapočítej jim tento hřích!”

Modlete se za ty, kdo vám ubližují. 
Když se modlíme za lidi, kteří nám půso-
bí zlo, stáváme se svobodnými lidmi. Je-
žíš nám dává velmi jasné pokyny, jak za-
cházet s člověkem, kterému máme od-
pustit. Milujte toho člověka, konejte pro 
něho dobré skutky, žehnejte mu, mod-
lete se za něho. Všechno to jsou pozitiv-
ní činnosti. Je to určitý závazek, je to roz-
hodnutí, je to něco pozitivního. To je od-
puštění, které také nám přináší uzdra-
vení ran, které jsme utržili. Jak jsme už 
řekli, když odpouštíme, odpuštění přiná-
ší větší užitek nám než těm, kterým od-
pouštíme.

Elias Vella, Ježíš – lékař těla i duše

PRODĚLALA JSEM COVID 19
Je pravda, nechtěla bych ho mít zno-

vu. Nebyl to nejhladší průběh, ale ne 
zase nejtěžší. Odevzdala jsem to Pánu 
a ani doma nepřiznala, jak mi je hroz-
ně zle. Ale problémy s dýcháním jsem 
neměla, tak jsem se nechtěla nechat 
odvést do nemocnice. Říkala jsem si, 
že pokud je to Pánova vůle nyní odejít, 
tak mi nepomůže ani pobyt v nemocni-
ci. Ale Pán má se mnou asi ještě něco 
v plánu... jsem tu a děkuji Mu za uzdra-
vení.  Nastoupila jsem do práce a jako 
pracovník v sociálních službách jsem 
měla nárok na očkování. Odmítla jsem, 
protože jsem to považovala za privile-
gium oproti mé rodině a chtěla jsem 
s nimi držet ,,basu“. Manžel mi ale 
řekl, že jsem se měla nechat naočko-
vat, abych náhodou nákazu nedones-
la do práce mezi nejrizikovější skupi-
nu. Tak jsem to odevzdala do Páno-
vých rukou a On konal. Jednou vyjdu 
z pokoje klienta a spolupracovnice se 
mě ptají, zda jsem naočkovaná a já že 
ne. Hned mě poslali na sesternu, že 
je volná dávka. Tak jsem ji dostala. Já 
jsem pro to neudělala vůbec nic. Vní-
mala jsem v tu chvíli, že to pro mě Pán 
tak přichystal.

M. M.

EXISTUJE MORÁLNÍ POVINNOST 
NECHAT SE OČKOVAT?

V současné zmatené době se čas-
to honí hlavou podobné otázky. Odpo-
vědět na ně jednoznačně „ano“ nebo 
„ne“ nejde. Jediný, kdo do toho sku-
tečně vidí, je Vševědoucí. Jeho se pev-
ně držme, pouze Jemu důvěřujme. 
Strach, který dnes spoustu lidí ovládá 
a svazuje, určitě není od Boha. Žijme 
důsledně pouze přítomný okamžik, ni-
koliv zítřek - „každý den má dost svých 
starostí...“. Zatím nás nikdo k očková-
ní nenutí. Taková totalita tu, Bohu díky, 
nevládne. Spíše stát přenese zodpo-
vědnost za rozhodnutí na každého jed-
notlivce. To pro mnohé nebude snad-
né, ale křesťan má vždycky k dispozici 
Ducha svatého. Až to nastane - jasnou 
odpověď od Něho v modlitbě určitě do-
staneme. Velmi Vám doporučuji místo 
zneklidňujících zpráv na internetu po-
slechnout si přednášku P. Vojtěcha Ko-
deta: Křesťan v době koronaviru.

Převzato: vira.cz

SVĚDECTVÍ
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NEJHORŠÍ MATKA NA SVĚTĚ
Po třiceti letech, co moje maminka pl-

nila svou mateřskou roli, se jednou po-
stavila doprostřed mé kuchyně a pro-
hlásila: „Byla jsem ta nejhorší matka 
na světě a strašně moc mě to mrzí.“ Po-
tom se začala omlouvat za všechny omy-
ly, kterých se při mé výchově dopusti-
la. Pochopila jsem, že lituje, jak přísně 
se tehdy děti vychovávaly, kolikrát mi za-
kázala nějakou zábavu. Hanbila se, že 
s tatínkem byli příliš chudí a nemohli mi 
koupit prsten mé střední školy. Styděla 
se za tresty, které se táhly i řadu týdnů. 
Byla smutná ze vzpomínek na to, jak mi 
zakazovala různé kamarády. Na tvářích 
se jí leskly slzy.

Právě v tom okamžiku byla moje ma-
minka tak krásná, až jsem najednou ne-
dokázala pochopit, jak ji celá naše ro-
dina, včetně mě, můžeme brát jako 
naprostou samozřejmost. Jak má člo-
věk povědět vlastní matce všechno, co 
pro něj znamená? Ráda bych jí vysvět-
lila, že tresty a její přísnost v dětství za-
bírají v mé paměti jen nepatrné místeč-
ko v porovnání se vzpomínkami na veče-
ry, kdy mi dovolila zůstat vzhůru trochu 
déle a péct s ní koláčky. Neřekla jsem jí 
ani, jak moc pro mě znamenalo, že ně-
jakým zázrakem někde vyšetřila pení-
ze na moje svatební střevíčky a barevně 
sladěnou kabelku. Hrdlo se mi sevřelo, 
takže jsem jí nemohla vypočítat ten mi-
lion drobností a způsobů, jakými mi dá-
vala najevo lásku. Právě toho dne jsem 
jí měla říct, že nikdo na celém světě mě 
nemiluje tak bezvýhradně a jedinečně 
jako ona.

Od té doby, kdy jsem mamince nepo-
věděla, že její chyby jsou pouhé krtčí hro-
mádky a její láska a pochopení jsou vele-
hory, uběhly už dlouhé čtyři roky. Říkám 
jí to tedy teď: „Děkuji ti, maminko, děku-
ji osudu, že jsem měla a mám tu nejhor-
ší matku na světě.“

Z knihy: Slepičí polévka pro matku 
a dceru

Naši milí oslavenci, ať vás Pán 
Ježíš vezme do svého srdce. Kéž je 
Jeho blízkost pro vás znamením jis-
toty a bezpečí. Ať s Jeho pomocí mů-
žete konat dobré skutky. Přejeme 
vám radostný a požehnaný sváteč-
ný den.

Fm

ROK 1977
Výmalba farního kostela – hlavní akce 

roku. Aby se uskutečnila, musela se plá-
novat už před 3 roky. Malbu provedla 
Charita, chrámová služba v Červeném 
Kostelci a provedl ji malíř František Pe-
trák se svým pomocníkem Stan. Sko-
lákem v červenci až srpnu tohoto roku. 
Je provedena ve dvou odstínech pískov-
cových tónů, ale tak, že pilíře a římsy 
jsou v barvě bílé. Předcházelo schvále-
ní církevních a státních nařízených úřadů 
a souhlas státní památkové péče v Brně, 
jejíž experti byli v kostele krátce před mal-
bou. S malbou byly odborně vyčištěny, vy-
retušovány a přefi zovány nástropní ob-
razy v počtu 12 medailonů a 2 obrazy 
4x2 m v temp. a olejové technice a v kně-
žišti jeden nástěnný obraz Poslední veče-
ře v rozměrech 4x3 m. Malba kostela je 
provedena na vápně. Před tím stará mal-
ba byla na hlince. Odstranění staré zčer-
nalé malby seškrábáním se postarali bri-
gádníci – a byla to zdlouhavá, namáha-
vá a hlavně hodně uprášená práce – stej-
ně tak svépomocí bylo postaveno lešení 
a pak zase sundáno. Pohled do kostela 
při postaveném lešení na chóře ukazuje 
přiložená fotka. Brigádníků bylo vždycky 
potěšitelně dosti, až 40 osob (škoda, že 
nejsou zachyceni v počtu odpracovaných 
hodin), a také vždycky a obětavě na kaž-
dou výzvu přišli. Za to byli také zařazeni 
mezi dobrodince kostela a byla za ně a je-
jich rodiny též sloužena mše sv. Aby roz-
sah prací a velikost svépomoci farníků 
všem patrnější bylo, budiž uvedeny roz-
měry kostela: kostel je stavěn do podo-
by rovnoramenného kříže o délce a šířce 
42 m, chrámová loď je klenutá,šíře 15 m 
a výšky 10 m. Boční kaple jsou zakonče-
ny rovným stropem. Celkový náklad na vý-
malbu je Kč 40,210 ( v tom: krycí blány 
„igelit“ 380,-, přípojka vody do sakristie 
Kč 1.578,- a oprava hlav. oltáře 4.648) 
Pořídili se nové rámy křížové cesty. Sta-
ré rámy byly už značně červotočivé. Nové 
jsou z dubového dřeva slohového profi -
lu, jsou patizovány do teplé – světlé hně-
di a jsou převoskovány, aby byly v harmo-
nii se starými obrazy. Shora mají kartuše 
(nádstavky) provedené v basreliefu s kříž-
ky a římskými číslicemi. Provedla je díl-
na Františka Šuberta v Praze v ceně Kč 
7.650 mimo dopravu. Rámy nesou obra-
zy staré křížové cesty z minulého století 
a jsou to kopie podle Fuhricha.

BLAHOPŘÁNÍ

Z HISTORIE

ROK 2021 – ROK SVATÉHO JOSEFA 
(8. 12. 2020 – 8. 12. 2021)
Svatý Josef – patron těch, kte-

rým záleží na vztazích
Z mnoha signálů víme, že Josef nebyl 

žádný samotář. Proto si také vybral Ma-
rii za svou ženu. Záleželo mu na vzta-
zích, chtěl v nich žít. To poznáváme 
i z Matoušovy poznámky, když se Josef 
rozhoduje, jak zareaguje na Mariino ne-
čekané těhotenství. „Její muž Josef byl 
spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, 
proto se rozhodl propustit ji potají“ (Mt 
1, 19). I v této krizové situaci dokáže 
mít na zřeteli toho druhého.

Jeho vztah s Marií přečkal mno-
ho komplikací. Při náročném útě-
ku do Egypta znovu ukazuje, jak mu 
na Marii a Ježíšovi záleží. Nevyklouz-
ne a neuteče, ani když se věci kompli-
kují. Nezvolí si pohodlnější život, peču-
je i nadále o vztahy s nejbližšími, i když 
ho to stojí víc než dost. Celkově mu jeho 
vztah s Marií přinesl záhy asi hodně ne-
pohodlí, různých poznámek od okolí 
a nepochopení.

Svatý Josefe, patrone těch, kterým 
záleží na vztazích, oroduj za nás.

Josef Prokeš, 
Novéna k svatému Josefovi

SVATÍ
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 U soudu: „Co vás to, člověče, na-
padlo, zastřelit zajíce, když nejste 
členem mysliveckého spolku?“
„A co napadlo toho zajíce, žrát 
na zahrádce naši kapustu, když 
není členem naší rodiny?“

 Hokejový znalec „Tomáši, je prav-
da, že víš o hokeji všechno?“ „Ano, 
ptej se.“ „Kolik děr má branková 
síť?“

 Tchýně se chystá na dlouhý výlet 
a před odjezdem se zastaví u zetě 
doma. Popíjejí kávu a povídají 
o všem možném. Najednou tchýně 
koukne na hodiny a říká: „Jejda, to 
už jsou tři? Tak to musím hned vy-
razit, jinak mi ujede vlak.“ Začne se 
ve spěchu oblékat, když v tom z po-
koje vyrazí synek, a než stihne tatí-
nek mrknout, povídá: „Babi, nemu-
síš spěchat, táta dal hodiny o dvě 
napřed!“

MŠE SV. V SIDONII

Z LITURGIE

 5. 6. Za Pavla Lysáčka (1. výročí) 
a rodiče
 12. 6. Za rodiče Maňákovy a Mi-
nářovy
 19. 6. Za rodiče Bothovy
 26. 6. Za Annu a Josefa Bělejovy

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

3. 6. 2021 Slavnost Těla a krve 
Páně

„To je mé tělo. To je má krev.“
1. čtení: Ex 24,3-8
2. čtení: Žid 9,11-15
Evangelium: Mk 14,12-16.22-26
První den o svátcích nekvašeného 

chleba, když se zabíjel velikonoční be-
ránek, zeptali se učedníci Ježíše: „Kam 
chceš, abychom ti šli připravit velikonoč-
ní večeři?“ Tu poslal dva ze svých učed-
níků a řekl jim: „Jděte do města, a tam 
vás potká člověk, který ponese džbán 
vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekně-
te hospodáři: ́ Mistr vzkazuje: Kde je pro 
mě večeřadlo, v kterém bych mohl se 
svými učedníky jíst velikonočního berán-
ka?´ On vám ukáže velkou horní míst-
nost opatřenou lehátky a připravenou. 
Tam nám přichystejte večeři!“ Učedníci 
odešli, přišli do města a nalezli všechno 
tak, jak jim řekl, a připravili velikonoční-
ho beránka. Když jedli, Ježíš vzal chléb, 
požehnal ho, lámal a dával jim ho se 
slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ Potom 
vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili 
z něho všichni. A řekl jim: „To je má krev, 
krev smlouvy, která se prolévá za všech-
ny. Amen, pravím vám: Už nikdy nebu-
du pít z plodu révy až do toho dne, kdy 
z nového plodu budu pít v Božím králov-
ství.“ Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli 
na Olivovou horu.

Ozvěna slova:
Byl to sám Ježíš, kdo se rozhodl da-

rovat se nám ve svém těle, aby s námi 
stále mohl zůstat. Kdyby si to nepřál, 
svátost Eucharistie by nám nesvěřil. 
Ale udělal to. Zároveň také chtěl, aby-
chom měli účast na této nové smlouvě 
a žili jako noví lidé. Bylo by velkým ne-
pochopením přijímat Eucharistii a oče-
kávat, že tato novost přijde automatic-
ky, či magicky sama. Možná jsme si zvyk-
li, že to tak při mši svaté chodí, že při-
stupujeme ke svatému přijímání a pak, 
když sv. hostii polkneme a ona zmizí 
v našem nitru, už se nestaráme a neroz-
važujeme o tom, kdo k nám vlastně při-
šel a je v nás přítomný, ani o tom, že se 
máme svému hostu, samotnému Ježíši 
věnovat s veškerou pozorností. Ve sva-
tém přijímání k nám přichází ta největ-
ší superstar, někdo, kdo má tu nejlep-
ší ochranku na světě a kdo oslovuje ne-
spočetné zástupy nebešťanů, někdo, je-
hož životní příběh se završuje nesmír-

ným vítězstvím. My jsme svého Pána při-
jali k sobě a on zůstává v nás. Ale zů-
stáváme my v něm? A jak se chováme 
do jeho příští návštěvy? Nebo může být 
problém i v tom, jestli věříme, že je v Eu-
charistii přítomen živý a také živý v nás 
zůstává, nebo si spíš ze mše sv. odnáší-
me jen vzpomínku na toho, který tu kdy-
si žil a nyní je daleko? Jestliže je živý, pak 
chce být nutně nablízku. V každé promě-
něné hostii není přítomen méně skuteč-
ně, než když rozmlouval se svými apo-
štoly. I s námi chce rozmlouvat, žád-
ná naše otázka není pro něj příliš vel-
ká, že by si s ní nemohl poradit, ani pří-
liš malá, že by jej nezajímala. Na prvním 
místě je to ale on, kdo přijímá nás; ta-
kové jací jsme, navzdory našim hříchům 
a slabostem. Eucharistie je pro každého 
z nás posilou a pomocí. Jsme jí živeni pro 
věčnost. Ale je zároveň výzvou, abychom 
následovali a napodobovali svého Krále, 
který nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby 
sám sloužil. Když jíme jeho Tělo a pije-
me jeho Krev, stáváme se tím, kým je On 
sám – dětmi nebeského Otce, nositeli 
Ducha svatého. Pokud jsme tuto skuteč-
nost po přijetí sv. přijímání až doposud 
nevnímali, pak od teď vnímejme.

Evangelizační úmysl: Modleme se 
za mladé lidi, kteří se s podporou celé-
ho křesťanského společenství připravují 
na manželství: ať rostou ve velkodušné, 
věrné a trpělivé lásce.

Národní úmysl: Děkujeme za rodiče, 
dobré učitele, katechety a kněze a prosí-
me, aby s nadšením a s radostí připravo-
vali děti na přijetí svátostí.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU    
MODLITBY

Lžička medu - Cesta k prvnímu 
svatému přijímání 

Autor: Lene Mayer-Skumanz
Obyčejně neobyčejný příběh o tom, 

jak Bůh tiše promlouvá do dětských 
duší. Skrze přírodu, skrze kamarády, 
skrze události a vztahy v nejbližší rodi-
ně. Někdy i skrze okolní svět, v němž 
je tak krásné, ale občas i náročné žít.
Skupinka dětí se připravuje na první sva-
té přijímání. Středem dění je Julie a její 
kamarád Štěpán. Jeho dědeček chová 

INSPIRACE K ČETBĚ

včely a vyrábí vynikající med, který si děti 
vychutnávají po lžičkách. Tak jako obje-
vují chuť medu a úžasné věci ze života 
včel, přicházejí děti postupně na chuť 
i Božím věcem.
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