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OBJEVOVÁNÍ BOŽÍ KRÁSY V NÁS 
A KOLEM NÁS

Čas letních prázdnin a dovolených 
je pro nás darem božím. Využijme ho 
na regeneraci svých sil, odpočinek pro 
tělo, uvolnění pro svou mysl, pozná-
ní krásy i pomíjivosti světa. Hlavně ho 
však naplňme prohloubením vztahů 
s našimi bližními a zvláště s milujícím 
Hospodinem. 

„Stoupněte si na začátky cest, 
vyhlížejte a ptejte se: která cesta 
je dobrá? Po té se vydejte a na-
jdete odpočinek pro své duše.“ 

(Jer 6,16)

Kromě obvyklých prostředků ja-
kými jsou pravidelná účast na slave-
ní Kristovy oběti chval – mši svaté, při-
stoupení k dobře připravené zpovědi, 
možná trochu hojnější pobývaní s Pá-
nem – modlitba…; využijme i mimo-
řádných „prázdninových“ prostředků, 
např. účast na duchovních cvičeních, 
obnovách, poutích i návštěvách pout-
ních míst a kostelů.

Pán s námi rozmlouvá i skrze kaž-
dodenní situace. Zůstávejme proto 
„na příjmu“ i prostřednictvím tzv. střel-
né modlitby. Každý z nás má s ní ně-
jakou zkušenost. Přece jenom, v rámci 
letního prohlubování, alespoň usměrně-
ní jednoho ze znalců, sv. Pavla od Křiže:

Je třeba udržovat v sobě stálou vzpo-
mínku na Boha, neustále chodit v jeho 
přítomnosti, k čemuž je dobrou pomůc-
kou povzdechnutí krátkými modlitba-
mi, které sv. Augustin nazývá střelnými, 
protože udržují srdce ve střehu a rozně-
cují v něm vroucnost ducha. (...) Návyk 
k tomu je jednou z nejdůležitějších po-
třeb duchovního života. (...) Kdo se tak-
to cvičí, může mít v krátké době velký 
prospěch.

Obnovení pohody ducha i těla a pro-
hloubené vnímání boží blízkosti o prázd-
ninách či dovolené Vám, za celou komu-
nitu mariánů přeje o. Emil.

Jako praktickou inspiraci ke střel-
né modlitbě o prázdninách, ale nejen 
o prázdnách, Vám nabízím pár k Bohu 
vznášejících se povzdechů z jednoho 
kostelíčka v horách. 

NEJENOM PRÁZDNINOVÉ 
STŘELNÉ MODLITBY

PŘÍPRAVA NA CESTU
Jednoho dne se budete muset vydat 

na poslední cestu. Bože, dovol se mi 
na ni co nejlépe připravit.

NA NÁDRAŽÍ
Pane, tolik se nás chystá na dovo-

lenou! Vezmi nás všechny pod svou 
ochranu, abychom se vrátili obohaceni 
o všechna tvá dobrodiní!

VE VLAKU
Tento nával, horko, stání na jed-

né noze, tuto strašnou únavu ti obě-
tuji Bože, jako dostiučinění za všechny 
prázdninové hříchy!
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NAŠE FARNOST DNESDUCHOVNÍ SLOVO
V OKNĚ VLAKU
Rychle pomíjející vesnice, města, 

krajiny, tak, jako můj život. Bože dej, 
abych se vždy ubíral správným směrem.

V LESNÍM TICHU
Pane, ty promlouváš v tichu. Řekni 

mi to, co nemohu slyšet v hluku měs-
ta, především to, co potřebuji slyšet ze 
všeho nejvíc!

U MOŘE
Dívám se na bezbřehost moře. Tak 

nekonečné je tvé milosrdenství, Pane. 
Chci v něm utopit všechny své nepra-
vosti.

NA KVĚTINOVÉ ALEJI
Nádherné jsou tyto kytky – jsou tvým 

dílem. Prosím, Pane, aby duše všech, 
kdo sem chodí, byly stejně krásné jako 
krása květin.

V HORÁCH
Jak obtížná a zároveň krásná je ces-

ta na vrchol! Dej mi sílu, Pane, abych 
v každodenní dřině stoupal k Tobě!

U HORSKÉHO POTOKA
Bystřina neustále zurčí svou mluvou. 

Chtěl bych k tobě, Bože, neustále mlu-
vit bezeslovnou řečí potoka.

ZA SLUNEČNÉHO DNE
Paprsky tvého slunce dnes pronika-

jí vším! Ať paprsky tvé milosti proniknou 
všechna stinná zákoutí mé bytosti.

ZA DEŠTIVÉHO DNE
Ten déšť mě štve! Ale to vše také po-

chází z tvých rukou a někdo ho potřebu-
je. Buď vždy vůle tvá!

NA TANCOVAČCE
Je tu pohoda, skvělá hudba, lidé se 

dobře baví. Dej, Bože, abych byl přijat 
do věčné radosti – spolu s nimi!

ZA MĚSÍČNÍ NOCI
Temnota světa - osvětlená měsícem. 

To o tobě, Neposkvrněná Panno, zpíva-
jí: Krásná, jako měsíc v úplňku, záříš 
člověkovi.

OPODÁL ZAMILOVANÝCH
Matko spanilé lásky, skrze svou pří-

mluvu dej, aby jejich láska byla oprav-
dová a čistá jako jejich mladé tváře.

PĚKNOU DOVOLENOU
Člověk, který nezná úžas nad zno-

vuobjevením zevšednělé krásy, člo-
věk, který nechválí a neděkuje, vlast-
ně živoří, nežije.

V Bibli je psáno: Všechno má ur-
čitou chvíli, všechno má svůj čas: je 
čas budovat i čas bořit. Je čas plakat 
i čas smát se. Je čas boje i čas po-
koje. (srov. Kaz 3, 1-8) Můžeme dopl-
nit: Je čas práce a učení, je čas prázd-
nin a  dovolených. Čas bez práce, čas 
bez školy!

Učit se od dětí úžasu
Ale i  o  prázdninách můžeme my 

dospělí do školy, do školy k  dětem. 
Ony se totiž ještě umí divit: Proč tak 
krásně kvetou kytky? Proč je voda 
tak průzračná? Proč je nebe tak 
modré? Proč je tolik hvězd na oblo-
ze? Máme se co učit od dětí, je tolik 
důvodů k  úžasu! Během roku na to 
nemáme čas. Divíme se jiným vě-
cem, často nepříjemným. Všechno 
má svůj čas.

Zaměřovat se na krásu
Prázdniny jsou časem podivu nad 

přírodou, nad dobrými lidmi, ale i ča-
sem poděkování za to všechno. Nepří-
jemných věcí je dost po celý rok. Teď 
nastal čas být otevřený pro ty příjem-
né. Moje maminka říkávala: u jídla se 
nemluví o katastrofách. Zkusme to 
o dovolené! Mluvme o kráse, mlčme 
a podivujme se!

Člověk, který nezná úžas nad zno-
vuobjevením zevšednělé krásy, člo-
věk, který nechválí a  neděkuje, vlast-
ně živoří, nežije. Možná má leda potě-
šení z toho, že soused nemůže k moři, 
že kolega má horší auto a méně pl-
nou peněženku. Takový člověk je jako 
moucha v hrnci s medem. Co je mně 
po všech? Jenže… Jenže i když má 
třeba dostatek všeho, co by chtěl, na-
jednou mu něco chybí. Co s tím? Kři-
délka neslouží, jsou slepena medem. 
Kdo pomůže? No, třeba právě ty děti! 
Ta jejich škola dětství.

Z knihy P. Jan Rybář, SJ, Musíš výš

Milí farníci, přejeme všem, ať 
prázdninový čas, kdy můžeme od-
ložit práci, školu, … využijeme na-
plno k odpočinku. Ať vnímáme sto-
py Boží krásy všude kolem nás a vrá-
tíme se ve zdraví domů občerstveni 
na těle i duši. K tomu ať nám Pán žeh-
ná a anděl strážný chrání každý náš 
krok. Amen.

Z FARNÍCH MATRIK – ČERVEN 2022
Sezdáni byli: 
Lenka Nováková a Jiří Moskala 
(Ostrava)

Pokřtěni byli: 
Tadeáš Ptáček
Elena Filoména Stachová
Samuel Radim Ptáček 
Mira Marie Pfl üger

Bylo: 
 Seslání Ducha Svatého – Vigilie
 Děkanátní setkání – Den pro rodinu 
ve Valašských Kloboukách
 Fatimská pobožnost
 Slavnost Těla a Krve Páně
 Průvod Božího Těla 
 Nejsvětější Srdce Ježíšovo 
 Pěší pouť do Pruského (SK)
 Sv. Petr a Pavel - mše sv. na poděko-
vání k ukončení školního roku

Bude: 
 V prázdninovém čase středeční mše 
sv. v 7. 30 hod.
 5. 7. mše sv. v 15. 00 hod. u kapličky 
sv. Cyrila a Metoděje na Březové
 11. - 15. 7. Tábor Pastýřek v Malence
 13. 7. Fatimská pobožnost v 16. 00 
hod.
 22. 7. – 24. 7. pěší pouť na Svatý Ho-
stýn
 24.7. mše sv. v 15. 00 hod. u kaplič-
ky sv. Anny
 9. - 14. 8. Celostátní setkání mládeže 
v Hradci Králové
 13. 8. Fatimská pobožnost v 15. 00 
hod.
 14. - 20. 8. scholkovo-ministranský 
tábor 
 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie – mše sv. v 7.30 a 18. 00 hod.
  1. 9. mše sv. v 18. 00 hod. na zahá-
jení školního a katechetického roku
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ ( J 6, 56 )
Milé děti, přejeme vám, aby vás a vaše rodiny provázelo Boží požehnání v každém dni života. Ať nad vámi Pán 

rozjasní svou tvář a obdaří vás pokojem.                                                                                                                                        

Třeťáci na Velehradě

FATIMSKÁ POBOŽNOST 
Několik vět z kázání od otce Jana 

Svozílka z Luhačovic. Když slyšíme jmé-
no Panna Maria, vybaví se nám množ-
ství přívlastků – Maria Bolestná, Církve, 
Růžencová, Neposkvrněné početí atd.

Panna Marie – Pomocnice křesťanů 
– sv. Jan Bosco uctíval Pannu Marii dvě-
ma tituly – Neposkvrněná a Pomocnice. 
Často vzýváme Pannu Marii – Pomocni-
ci kvůli velmi vážným, bezprostředním 
nebezpečím, která mohou věřící ohro-

žovat. Abychom si získali zvláštní ochra-
nu nebe, utíkáme se k Panně Marii jako 
ke společné Matce, jako ke zvláštní Po-
mocnici katolických národů. Proto zcela 
oprávněně prohlašujeme, že Maria byla 
skutečně Bohem ustanovena Pomocni-
cí křesťanů. A že se jako taková projevo-
vala v každé době při veřejných pohro-
mách, zvláště ve prospěch těch národů, 
které trpěly a bojovaly pro víru.

Fm
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DEN PRO RODINU 
12. 6. 2022 na svátek Nejsvětější 

Trojice se konalo děkanátní setkání – 
Den pro rodinu ( projekt Amoris laetitia) 
ve Val. Kloboukách. Dovolujeme si při-
pomenout několik vět z kázání (kazatel 
o. Bulvas).

Jestliže děláme kříž opravdově, všim-
neme si malé drobnosti. Kříž se protne 
na našem těle na místě, kde je srdce. 
Při kříži děláme pohyb. I naše srdce se 
chce stále hýbat, chce tlouct. Kde ten-
to pohyb chybí – něco zůstává neživé. 
Rodina – manželství potřebuje pohyb. 
My se potřebujeme hýbat jeden k dru-
hému, vycházet si vstříc. Kříž nám uka-
zuje, že to může být těžké. Sv. Jan Pavel 
II. řekl: „Lásku bez kříže nenajdeš. Kříž 
bez lásky neuneseš.“ Chci se rozhý-
bat směrem k druhému. A ještě jeden 
citát, který řekl v Mexiku roku 1979: 
„Bůh ve svém nejhlubším tajemstvím 
není samotář, ale rodina. Protože má 
v sobě otcovství, synovství a podstatu 
rodiny – LÁSKU.“

Fm

POUTNICKÉ POLSKO – KRAKOV 
Naše šestidílné putování Polskem 

zakončíme pojednáním o Krakově.
Kraków – je metropole Malopolské-

ho vojvodství v jižním Polsku na řece 
Visle. Má více než 750 000 obyvatel. 
Je historickou rezidencí polských krá-
lů s hradem Wawel a katedrálou, síd-
lem starobylé univerzity a arcibiskup-
ství. Staré město s náměstím Rynek, 
s množstvím historických památek 
i parků, je oblíbený cíl turistů a je zapsá-
no na seznamu Světového kulturního 
dědictví UNESCO. Podle legend pochází 
jméno města od jména knížete Kraka. 
Najdeme zde také několik významných 
sakrálních památek, a to např. Katedrá-
la sv. Stanislava a sv. Václava na Wawe-
lu, Mariánský kostel na Rynku, kostel 
Bernardýnů, Biskupský palác, Sanktu-
árium Božího milosrdenství a Sanktuá-
rium Jana Pavla II. v městské části La-
giewniki atd. O posledních třech jme-
novaných z tohoto výčtu míst si povíme 
více.

Biskupský palác - je sídlem me-
tropolitní kurie a od konce 14. století 
sídlem krakovských biskupů. Je to jed-
no z míst spojených s biskupem, kar-
dinálem a papežem Janem Pavlem II. 
Karol Wojtyła žil nějakou dobu v tom-
to paláci. Usadil se zde v roce 1964, 
rok poté, co byl zvolen biskupem a od-
stěhoval se, když byl zvolen papežem 
v roce 1978. Navštívil Krakov během 
všech poutí do Polska a vybral si palác 
jako místo odpočinku. Proslul spontán-
ními neofi ciálními projevy k davu věří-
cích shromážděných na ul. Františkán-
ská, na náměstí před františkánským 
kostelem a okolím. Pokaždé oslovoval 
věřící z okna umístěného těsně nad ba-

rokní vstupní branou. Naproti Biskup-
skému paláci přes ulici je před františ-
kánským kostelem instalovaná lavička 
na níž prý Jan Pavel II. sedával. Žádný 
z papežových příznivců se zde nezapo-
mene vyfotografovat.

Sanktuárium Božího milosrden-
ství - je spojeno se životem a činnos-
tí sv. sestry Faustýny Kowalské. Od 40. 
let 20. století je poutní místo spojené 
s přítomností obrazu Božího Milosrden-
ství a hrobu sv. sestry Faustýny. V roce 
1992 byla kaple sv. Josefa, v klášteře 
Sester Matky Božího Milosrdenství, po-
výšena do hodnosti Svatyně Božího Mi-
losrdenství. Dynamický vývoj svatyně 
se konal po blahořečení sestry Faustý-
ny dne 18.4.1993 a její kanonizaci dne 
30.4.2000 a též díky poutím papeže 
Jana Pavla II. (1997 a 2002), papeže 
Benedikta XVI. (2006) a papeže Fran-
tiška (2016). Bazilika byla postavena 
v letech 1999-2002 a je dvoupodlaž-
ní. Může pojmout až 5000 lidí (z toho 
1800 sedících). Dominantou baziliky je 
77 metrů vysoká věž. V dolním podlaží 
kostela je 5 kaplí: centrální kaple (kap-
le sv. sestry Faustýny Kowalské) a kap-
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le Communio Sanctorum, sv. Ondře-
je apoštola, Svatého kříže, a P. Marie 
Bolestné. Vedle horní části baziliky je 
volně stojící postmoderní kaple Trvalé 
adorace Nejsvětější svátosti. Zasvěcení 
kostela bylo provedeno dne 17. 8. 2002 
papežem Janem Pavlem II. během jeho 
poslední pouti do Polska. Dne 6. 3. 
2003 jí byl udělen titul bazilika minor.

Sanktuárium sv. Jana Pavla II. 
- nachází se v blízkosti sanktuária Bo-
žího milosrdenství. Stavba byla otevře-
na dne 11.10. 2008. Dne 12. 6. 2011 
byla do dolní kaple svatyně Jana Pavla 
II. umístěna relikvie Jana Pavla II.: am-
pule s krví - umístěná v oltářní mense, 
a také zde je vystavena zkrvavená kle-
rika, kterou měl Jan Pavel II. na sobě 
ve chvíli, kdy na něho v roce 1981 tu-
recký občan spáchal atentát. Kostel je 
součástí Centra Jana Pavla II., které 
zde sídlí a jehož součástí je např. i mu-
zeum, věž s vyhlídkovou terasou, amfi -
teátr pod širým nebem, atd.

Tomáš Surý

mýšleli ukolébavky nebo vyráběli koléb-
ky a podobné další pomůcky. Nevím, 
kdo a kde jako první použil výraz „po o“. 
S údivem jsem ale zjistila, že ho běžně 
používají předškoláci ve všech koutech 
republiky, když vyjednávají s babičkou, 
aby je vyzvedla ze školky před povinným 
spaním. Prostě po obědě, ve snaze vy-
hnout se nedobrovolnému odpočinku. 
Dodnes si pamatuji, jaká to byla úleva, 
když tehdy naše paní učitelka netrvala 
na spánku, ale stačilo jí, že máme při-
vřené oči a nebudíme ostatní děti.

Není moudré odpočinek odkládat 
na dobu, kdy na něj budeme mít čas

O pár let později by si člověk rád 
po obědě schrupnul, ale už to ne-
šlo. Přišly povinnosti, nejdřív škol-
ní, pak pracovní a když konečně při-
šel i důchod, potvrdily se předpově-
di starších, že v důchodu je času ješ-
tě méně. Z toho plyne, že není moud-
ré odpočinek odkládat na dobu, kdy 
na něj budeme mít čas, protože ten 
budeme mít až v hrobě. A do něj by-
chom se paradoxně mohli dostat před-
časně právě proto, že jsme potřebu 
odpočinku dlouhodobě podceňovali.
Naštěstí je svět uspořádán tak, že se 
střídá den a noc, světlo a tma, a už to 
samo o sobě člověka nutí, aby se pod-
řídil nějakému řádu. I když to - tak jako 
v té školce - zkouší v rámci možnos-
tí ošulit. Vymyslel žárovku, aby si pro-
dloužil den a zkrátil noc. Někdy se to 
hodí, ale když je toho moc a je to čas-
to, tak už to škodí. Nejenom člově-
ku, který se nevyspí, ale i těm kolem, 
protože nevyspalý a unavený člověk 
je mrzutý a protivný a druzí tím trpí.
Vím, o čem mluvím, protože se mi to 
stalo. Řádila chřipka a mou ordinací 
prošlo ke stovce lidí za den. Po téhle 
šichtě následovala noční pohotovost-
ní služba s mnoha výjezdy a ráno opět 
rovnou do práce, kde čekala další stov-
ka nemocných. Mezi nimi pacient, který 
řekl nahlas, co si myslel: „Paní doktor-
ko, vy se na mě zlobíte? Proč? Co jsem 
vám udělal?“ Naštěstí to vyslovil nahlas 
a tak se nedorozumění dalo snadno vy-
světlit. Bez problémů pochopil a uznal, 
že při takové únavě už nemám sílu při-
nutit se k úsměvu, který ode mne prá-
vem očekával. Ale kolik lidí si asi za ten 
den pomyslelo totéž, nic neřekli a tak 
odcházeli s nepříjemným pocitem, že 
mezi námi není něco v pořádku.

Odpočinek je životní nutností
Krátké každodenní (aspoň ty noční) 

odpočinky jsou životní nutností. Tomu 
se v určité míře musí podřídit každý, 
ať chce nebo nechce. Na dobrovolnos-
ti jednotlivce však je, zda bude nebo 

K ZAMYŠLENÍ

JE ODPOČINEK PRÁVEM, ANEBO 
POVINNOSTÍ ČLOVĚKA?

Není moudré odpočinek odkládat
Bylo by velice zajímavé nechat stu-

denty tento námět zpracovat třeba při 
maturitních písemkách z češtiny. A ješ-
tě zajímavější by pak bylo po večerech 
si ta jejich slohová cvičení pročítat. Ne-
pochybuji o tom, že by ti mladí lidé do-
kázali snést obrovskou hromadu ar-
gumentů jak ve prospěch práva, tak 
ve prospěch povinnosti odpočívat. Psát 
o tom teoreticky je totiž něco docela ji-
ného, než se s tím vypořádávat v kaž-
dodenním životě. V něm už to tak jed-
noduché není.

Neoblíbené spaní ve školce
Problémy začínají často už v peřin-

ce - proč jinak by vynalézaví dospělí vy-

nebude „sedmého dne odpočívat“, jak 
doporučuje Bible. Vlastně zde nejde 
o pouhé doporučení, ono tu jde o přiká-
zání. Jeho účelem není jenom obnovit 
tělesné síly, ale také „světit neděli“. To 
je něco víc, než pouhá regenerace sil. 
Člověk, má-li být hoden toho jména, by 
se měl taky občas zastavit, uvědomit si 
odkud kam putuje (nebo se žene), měl 
by projevit vděčnost (je za co děkovat) 
a měl by si ujasnit, co a jak dál. Jednou 
za čas je žádoucí udělat i větší inven-
turu, zastavit se trochu déle, korigovat 
chyby, vyprosit si vedení i sílu pro dal-
ší etapu a teprve pak, odpočatý a svě-
ží vykročit na další úsek své jedinečné 
životní cesty. K tomu se výborně hodí 
prázdniny nebo dovolená. Dopřejme si 
je všichni.

Z knihy: Jak to vidí Marie Svatošová

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ ( 6. 8. )
Na hoře Tábor byli Petr, Jakub a Jan 

očitými svědky Proměnění vtělené-
ho Božího Syna ve společnosti Mojží-
še a Eliáše. Kristus je zde oslaven jako 
osvoboditel z otroctví Satanova a ve-
doucí lid k zaslíbenému nebeskému do-
movu. Je předpověděným Zachráncem 
a Eliášova přítomnost je pro svědectví. 
Tento jeho příchod byl předpovězen.

My stojíme na prahu vlastního pro-
měnění, které souvisí s otázkou věčné-
ho života v Jeho společnosti.

Slavení tohoto svátku v celé církvi 
zavedl roku 1457 papež Kalist III. jako 
projev vděčnosti za vítězství nad Turky 
u Bělehradu. S kostely zasvěcenými pří-
mo tajemství Proměnění slaví dnes svůj 
titul i ty, které jsou zasvěcené Božské-
mu Spasiteli.

„To je můj milovaný syn, toho po-
slouchejte!“

On proto přišel na svět, ano, „pro tu 
hodinu“ aby dovršil své poslání a splnil 
vůli Otce stát se Spasitelem pobloudilé-
ho lidstva.

Až nastane ta hodina jeho spasitel-
ného utrpení, bude zapotřebí, aby apo-
štolové nebyli zaskočeni nad své síly 
a aby jejich pozdější svědectví mělo 
pevné základy i pro stvrzení víry u ostat-
ních.

Ježíš vzal sebou na horu Petra, Jaku-
ba a Jana. Petra, jako nositele největší 
zodpovědnosti za budování církve, kte-
rý potřeboval pochopit, že lidské myš-
lení se má od Božího hodně učit a pře-
tvářet, zvláště ve významu utrpení. Ja-
kuba, budoucího prvního mučedníka 
a svědka Kristovy slávy. Jana, nejmilej-
šího učedníka, který se také potřeboval 
naučit, že v přijatém utrpení má být dů-
kaz lásky.
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Podle Origena tradovanou horou 
Proměnění je hora Tábor. Pěší cesta 
k ní trvá až tři dny a přičteme-li náma-
hu stoupání, jeví se zmínka o spánku 
něčím přirozeným. Může však jít ne-
jen o přemožení z únavy, ale o sym-
bolický spánek, který působí ne-
schopnost vnímání plné skutečnosti.

S Ježíšem se v jeho slávě objevi-
li Mojžíš, který vyvedl lid z egyptské-
ho otroctví a zprostředkoval mu Boží 
Zákon, a Eliáš, první z velkých pro-
roků, který bránil práva Hospodina 
proti modlářskému bohu země Ba-
alovi. S Ježíšem mluvili o jeho smr-
ti, kterou měl v Jeruzalémě podstou-
pit a dle jiného překladu o jeho exo-
du, který měl v Jeruzalémě naplnit. 
Jinými slovy o „té hodině pro kterou 
přišel,“ aby byl oslaven Syn člověka 
(Jan 12,23) a „aby Syn oslavil Tebe 
(Otce)“ (Jan 17,1) .

Vše se událo kvůli učedníkům: ti 
byli probuzeni oslnivým světlem, kte-
ré vycházelo z Ježíšovy tváře i šatu. 
Jeho tělo, proměněné a oslavené 
v nebi, je popsáno podobně lidmi, 
kteří přežili klinickou smrt, při níž se 
s Ježíšem setkali. Zářící nesmírnou 
láskou. S ní se chystal k nejvyšší obě-
ti. Pro apoštoly zazářilo jeho Božství 
a Petr hned chtěl realizovat společné 
zabydlení, jak je jasné z návrhu sta-
vění tří stanů. Jenže doba věčné slá-
vy ještě nenadešla. Oblak, symboli-
zující za Mojžíšova pobytu na Sinaji 
Boží velebnost, jim náhle zahalil zjev 
Proměněného Krista a slyšeli Otcovo 
přiznání k milovanému Synu s příka-
zem ho poslouchat. To znamená ná-
sledovat ho na jeho cestě a to i v ne-
sení kříže s láskou.

Hora Tábor nám má uvedeným dě-
jem pomoci pochopit, že cestu kří-
že a cestu oslavení nelze oddělovat. 
Onen zážitek s oslaveným tělem Kris-
ta se mohl uskutečnit dopředu jen 
proto, že Kristus do všech důsledků 
přijal Otcův plán, v němž skrze utrpe-
ní vejde do slávy.

Výstup na horu měl zpočátku jasný 
záměr: setkání s Bohem v modlitbě. 
Dnešní svátek vybízí i nás, abychom 
vystoupili s Ježíšem na „Tábor“ - horu 
mlčení a kontemplace. Jeho oslavené 
tělo je již trvale proměněno, teď chce 
proměnit i nás. Respektuje však naši 
svobodnou vůli přijmout nebo nepři-
jmout „Otcův plán“. Na tom rozhod-
nutí závisí jak výsledek naší modlit-
by, tak naše cesta po sejití „z hory“ 
do všedních dnů i celá budoucnost.

Převzato z internetu

JAK NA TO
Luk řekl svému lukostřelci: „Pro-

sím tě, nenapínej mne tolik, moc to 
bolí. A kdyby to šlo, povol mi trošku tě-
tivu, bude se mi žít mnohem volněji. 
Mohl bys při tréninku střílet na polovič-
ní vzdálenost, takže by to na tvůj výcvik 
vlastně nemělo žádný vliv.“ Lukostřelci 
se to moc nelíbilo, ale když jeho luk vy-
trvale škemral a vymýšlel záplavy dob-
rých důvodů, nakonec souhlasil. Trenér 
však byl neoblomný. „Buď budeš tréno-
vat jako ostatní podle mých pokynů,“ 
řekl lukostřelci, „nebo si hledej jiného 
trenéra. Vlastně by tě mohl trénovat ten 
tvůj moudrý luk...“

Lukostřelec si nebyl moc jistý svým 
návrhem nových tréninkových metod, 
vycházejících ze zásady udržovat co nej-
lepší vztahy se svým nástrojem, právě 
proto, že potřeboval umlčet vlastní ne-
jistotu, a tak vybuchl rozhořčeně: „Taky 
že půjdu, už vás nepotřebuji. Budu tré-
novat se svým lukem, a to ještě uvidíte, 
co my dva dokážeme! Sbohem!“ Sbalil 
si své „nádobíčko“, přidal k němu něko-
lik terčů a zmizel, ani se neohlédl.

Lukostřelec tedy začal trénovat sám 
a po svém. Střílet na poloviční vzdále-
nost bylo mnohem pohodlnější. „To je 
paráda,“ říkal si, „ušetřím spoustu sil, 
které mi pak pomůžou zvítězit na závo-
dech.“ Nespokojený luk okamžitě vyu-
žil příležitost: „Kdybys vzdálenost cíle 
ještě víc zkrátil, ušetřil bys ještě víc sil 
a na soutěži bys byl zaručeně jednič-
ka!“ Ani nemusel příliš rozvíjet svou vý-
řečnost, lukostřelec ho poslechl téměř 
bez váhání. Zlatý střed lukostřelecké-
ho terče ho už nezajímal, jeho snažení 
bylo teď zaměřeno spíš k tomu, jak pře-
svědčit ostatní, že on měl pravdu. „To 
bude paráda, až za mnou na závodech 
přileze trenér a bude mne prosit, abych 
se vrátil do družstva! Ale já se budu 
moc a moc rozmýšlet...“ zasnil se jed-
nou, když svou metodu tréninku dove-
dl až k dokonalosti. Rozhodující střetnu-
tí už bylo za dveřmi, a lukostřelec při-
šel na to, že nejvíc sil ušetří, když ne-
bude střílet vůbec. Sundal z luku těti-
vu, aby si odpočnul i on, a celé dny si 
jenom povídali, jak zvítězí a jak budou 
slavní a důležití.

Konečně přišel dlouho očekáva-
ný slavný den a pro našeho lukostřel-
ce skončil přesně tak neslavně, jak si 
všichni myslíte. Jeho plány a předsta-
vy se rozplynuly jako první sníh, zbylo 
z nich jen bláto. Jedno se však splnilo: 
trenér za ním přišel a nabízel mu návrat 
- ba ještě víc, on ho o ten návrat oprav-
du prosil!

Ta prosba v lukostřelci cosi zlomi-
la: „Čekal jsem, že se mi budete smát, 
že mnou budete pohrdat a roztrubovat 
po světě, že mám, co jsem chtěl a co 
jsem si zasloužil. A vy zatím... Vždyť bych 
měl prosit já vás! Prosím vás o šanci pro 
sebe, i pro svůj luk.“

Uběhl rok a zase probíhaly tytéž luko-
střelecké soutěže. Hádejte, kdo vyhrál 
- a to hned dvakrát, v soutěži i nad se-
bou samým?!!

P. Václav Trmač

O SOKOLOVI, KTERÝ NECHTĚL 
VZLÉTNOUT

Jeden velký král jednou dostal da-
rem dvě mláďata sokola. Svěřil je so-
kolníkovi, aby je náležitě vycvičil. Po ur-
čité době sokolník králi oznámil, že je-
den ze sokolů je už výborně vycvi-
čený. „A co ten druhý?“ ptal se král.
„Chová se velmi zvláštně,“ řekl sokol-
ník, „zřejmě má nějakou nemoc, kte-
rou nedokážeme vyléčit, nikdo ho ne-
donutí, aby opustil větev stromu, 
kam jsme ho posadili první den. Je-
den sluha se musí každý den vyšpl-
hat nahoru na strom, aby ho nakrmil.“
Král svolal veterináře a léčitele, nejroz-
ličnější odborníky, ale nikdo z nich ne-
uměl sokola přimět, aby vzlétl. Dal vy-
hlásit v celé zemi, že bohatě odmě-
ní toho, kdo by mu pomohl vyřešit tuto 
záhadu. Druhý den ráno se král po-
díval z okna a s úžasem zjistil, že so-
kol hrdě létá nad stromy v zahradě.
„Přiveďte mi toho, komu se podaři-
lo vykonat tento zázrak,“ přikázal.
Zanedlouho před něj přivedli mladé-
ho rolníka. „To ty jsi přinutil mého so-
kola vzlétnout? Jak jsi to udělal? Co-
pak jsi čaroděj?“ ptal se ho král.
Šťastný mladík se začervenal a řekl: 
„Veličenstvo, vůbec to nebylo těžké. 
Prostě jsem mu uřízl větev. Sokol si 
uvědomil, že má křídla a začal létat.“
Bůh někomu dovolí odříznout větev, 
které se tvrdošíjně přidržuje, abychom 
si uvědomili, že máme křídla.

Matka Tereza, Myšlenky na každý den
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SVĚDECTVÍ

MĚSÍC 
Měsíc jednou přepadla pesimistická 

nálada: „Proč jen nejsem jako Slunce? 
Vychází vždycky ráno a zapadá večer, 
takže v tom má každý jasno. Já když 
jsem v úplňku, vycházím večer a zapa-
dám ráno, když jsem v novu, vycházím 
a zapadám se Sluncem, ale není mě vi-
dět. V první čtvrti vycházím o půlnoci 
a zapadám v poledne, ve třetí čtvrti na-
opak. Kdo se v tom má vyznat, když je 
tomu každý den jinak. Kdybych nebyl ří-
zen vesmírnými silami, sám bych si to 
musel rozepsat do kalendáře, abych 
to nepopletl. A navíc Slunce svítí i přes 
mraky a samo od sebe, zatímco já jen 
odrážím sluneční záření, a když se ob-
loha nad Zemí zatáhne, nikdo mě ne-
uvidí, protože já jsem na mraky slabý.“
Zatímco Měsíc lamentoval sám nad 
sebou, probíhalo u jednoho vojenské-
ho útvaru školení z topografi e. Byla řeč 
také o tom, jak lze určit světové strany 
podle nebeských těles. Když přednáše-
jící tvrdil, že Měsíc se k tomuto účelu 
nehodí, přihlásil se jeden voják, vysvět-
lil časový průběh východů a západů Mě-
síce a podle nich i světové strany, kte-
ré v jednotlivých fázích měsíc ukazuje. 
Přednášející si informace ověřil, když se 
přesvědčil o jejich správnosti, byla vojá-
kovi udělena mimořádná dovolená.

Tentýž den večer došlo k výpadku 
elektrického proudu. Všude byla tma, 
nesvítila samozřejmě ani pouliční svět-
la, a spousty lidí vracejících se domů si 
pochvalovaly: „To je dobře, že svítí as-
poň měsíc, jinak bychom si poláma-
li nohy a možná bychom ani domů ne-
trefi li.“

V jiném městě kázal pan farář ve stej-
nou dobu o tom, že máme svým životem 
odrážet do světa Boží lásku a jako pří-
klad pro oživení použil srovnání s Měsí-
cem odrážejícím světlo Slunce.

Z měsíčního světla se radoval fo-
tograf, který se vydal pořídit zajímavé 
noční snímky, děti na táboře, které če-
kala noční hra, několik párů zamilova-
ných, kterým romantické osvětlení mě-
síčním svitem zpříjemňovalo společně 
trávené chvíle, a ještě spousta dalších 
lidí.

Slunce si všimlo, že Měsíc není 
ve své kůži. Zeptalo se na příčinu jeho 
smutnění. Měsíc to po menším zdráhá-
ní vyklopil, pokáralo ho: „Co blázníš? 
Když jsi Měsíc, nemůžeš být Sluncem. 
Ale to přece není důvod k naříkání. Pře-
staň se zabývat tím, co nemáš a čím ne-
můžeš být, a podívej se místo toho po-
řádně na Zem, kolika lidem jsi dnes po-
mohl, kolika lidem jsi dnes udělal ra-

dost!“ Když Měsíc nejevil snahu opus-
tit svůj smutek, Slunce mu začalo vy-
právět o těch, kterým byl dnes užiteč-
ný. Měsíc nakonec přece jen přestal 
myslet na sebe a podíval se, co se děje 
na Zemi. A když zjistil, že těch lidí, kte-
rým byl dnes užitečný, je opravdu mno-
ho, rozzářil se dvojnásobně. Od té doby 
se už nikdy netrápil nad tím, co je nad 
jeho síly, ale snažil se udělat vše, na co 
jeho síly stačily.

P. Václav Trmač

DVA NA RADOSTI, 
DVA NA STAROSTI
Viděla jsem na muži jen samé mou-

chy. Stačil ale jediný večer, abych 
k němu zase získala respekt a důvěru.

Byli jsme manželé už pětadvacet let. 
Není divu, že náš vztah byl trochu una-
vený. Zevšedněli jsme si. Upadli do ste-
reotypu. V poslední době jsem měla po-
cit, že žiju s bratrem, ne s manželem. 
Což o to, Radim je hodný. Na všem se 
domluvíme. A tak se mi zdálo, že ta lás-
ka mezi námi umírá. Kdyby manžel ne-
přišel domů, snad bych si toho ani ne-
všimla. Žili jsme více vedle sebe než 
spolu.

Párkrát jsem to Radimovi zkoušela 
říct, jenže on se choval jakoby nic. Vů-
bec nechápal, o co mi jde. „Ale já tě 
mám rád,“ pohladil mě, když jsem mu 
vyčítala jeho netečnost.

„To nestačí. Víš, my jsme každý úpl-
ně jiný. Ty jsi spokojený, když se doma 
natáhneš k televizi. Ale já chci víc. Jít 
si zasportovat, za kulturou, někam mezi 
lidi,“ vysvětlovala jsem mu.

Ale manžel zase jako by nechápal. 
Prý to není problém. Vždyť si můžu jít, 
kam chci. „Jenže já to potřebuji s ně-
kým sdílet, víš?“ udeřila jsem hřebíček 
na hlavičku.

Radim protočil panenky. Asi si vzpo-
mněl, jak jsme byli spolu naposledy 
na koncertě vážné hudby. Byl z toho tak 
znuděný, že tam usnul. Dokonce nahlas 
chrápal a lidé se po nás ohlíželi.

„No jo. Minule jsme byli na koncertě, 
ale nějak to nevyšlo. Já nejsem stavěný 
na takové to intelektuální fi dlání,“ při-
znal mi manžel unaveně. „To byl Praž-
ský symfonický orchestr. Žádné fi dlání.“ 
Opravila jsem ho a potom pokračovala 
ve svém monologu: „Prostě jsme každý 
úplně jiný.“

„A to je špatně? Vždyť protiklady se 
přitahují, ne?“ prohlásil manžel a ote-

vřel lahev vína. Vzala jsem sklenku 
a přivoněla. „To je ryzlink, ten máš pře-
ce ráda,“ řekl manžel smířlivě. Přiťukli 
jsme si a zase vše vyšumělo do ztrace-
na.

Napadlo mě, že to chce čas, než to 
svému muži řeknu naplno. Navíc tady 
byl ještě jeden problém – naše dcera. 
Simči bylo čerstvých šestnáct a jako 
pravá puberťačka prožívala obrovské 
bouře emocí. A jejím terčem znechuce-
ní jsme se stali my rodiče. Tedy lépe ře-
čeno hlavně já.

Popravdě nevím, čím jsem si to za-
sloužila. Vždycky jsem se snažila dceři 
být dobrou mámou. Jenže v pubertě je 
každý dospělý za blbce. Simona se mi 
přestala svěřovat. Už mi neukazuje svo-
je kamarády na Instagramu. Dokonce 
mi ani neodpovídá na otázky (prý jsou 
trapné). Zato mě přemluvila, aby se 
mohla obarvit načerveno. Nosí ve rtu 
falešný piercing a obléká si nemožné 
hadry. Vytahané mikiny s kapucí, topíky 
nad pupík, bílé nebo černě nalakované 
nehty a roztrhané kalhoty do pasu. Vy-
padá naprosto strašně!

Jenže když se ohradím, slečna 
na mě vyrukuje s tím, že tomu vůbec 
nerozumím, že je takový styl moderní. 
„Ale tobě to nesluší, Simonko,“ zkouše-
la jsem smířlivější tón. „A tím chceš říct 
co?“ nafoukla se a pustila se do kriti-
ky mého šatníku. Vytmavila mi, že mám 
sice štíhlé nohy, ale jsou samá žíla, kdo 
se má na to dívat. A že ona ze sebe ne-
chce dělat žádnou dámičku…

Musela jsem se zhluboka nadech-
nout, abych tu smršť slov strávila. „Víš 
vůbec, s kým mluvíš?“ zazněl můj cha-
bý pokus o autoritu. „Ty máš svůj styl, 
mami. Mně se nelíbí – neřeším ho. A ty, 
prosím tě, neřeš ten můj,“ ozvalo se 
z úst mého vypiplaného dítěte.

Odešla jsem se vybrečet do koupel-
ny. Připadala jsem si úplně nemožná 
a bezmocná. Moje jediné dítě mě ne-
snáší. Skvělé skóre po těch letech sta-
rostí, obětování a dřiny. Měla jsem sto 
chutí jít za ní a dát jí pohlavek. Ale na-
konec jsem to neudělala. Ztratila bych 
ji ještě víc. A to jsem nechtěla. Abych 
na to zapomněla, šla jsem uklízet, za-
cvičit si do fi tka, ven se psem,…Jenže 
na tu bolest, kterou jsem prožívala, nic 
nepomáhalo. Večer jsem se se svým 
trápením svěřila manželovi. A on samo-
zřejmě mávl rukou. Prý mám vydržet, 
puberta je krutá.

„Ale jak ke komu. K tobě se Simona 
tak hnusně nechová,“ vyčetla jsem mu. 
„No já na ni neřvu, nechávám ji žít,“ 
řekl Radim a přepnul televizní kanál.
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Z HISTORIE

„Jistě, tobě je všechno jedno. S kým 
se stýká, jak chodí oblečená…Vždyť ty 
hadry, co nosí, vypadají jako ze smetiš-
tě. Všiml sis těch roztrhaných silonek?“ 
rozčilovala jsem se. Manžel tiše poslou-
chal. Věděla jsem, že ho má radši. Je to 
její taťka, zato já jsem vždycky ta pru-
dící „matka“. Netušila jsem, že rodičov-
ství bude takhle náročná disciplína.

A to jsem ještě nevěděla, co mě 
čeká. Simona totiž zmizela. Měla jít 
na kamarádčiny narozeniny, ale přesta-
la se ozývat. „Ty víš, kde ta Simonina ka-
marádka bydlí?“ zeptala jsem se man-
žela, který dceru na oslavu pustil. „Ne,“ 
pokrčil rameny.

„Jak to, že to nevíš?“ rozčílila jsem 
se. „Domluvili jsme se se Simčou, že 
bude v devět doma. Nevím, co se sta-
lo,“ zabrblal. „A která je to holka?“ ne-
nechávala jsem nic náhodě.

„Alex. Ta Bulharka, co s ní chodí 
do třídy,“ řekl manžel.

„Netušila jsem, že mají ve třídě Bul-
harku,“ divila jsem se.

Bohužel jsme nevěděli, kde ta holka 
žije. Sháněli jsme telefonní čísla na Si-
moniny kamarádky. Nakonec jsme se 
dovolali jedné, která tvrdila, že večírek 
probíhá v luxusní zástavbě nedaleko 
od nás.

Když manžel startoval auto, celá 
jsem se z té nervozity třásla. „Klid, ne-
boj, bude to dobré,“ ujišťoval mě. „A co 
když nebude?“ „Hele, říkala jsi, že ne-
snášíš nudu. Tak tady máš pořádný 
adrenalin,“ dobíral si mě Radim. Řítili 
jsme se ulicemi. V hlavě se mi hemži-
ly tisíce scénářů. Podle indicií místních 
lidí jsme našli dům bulharských zbohat-
líků. Zdálky jsme slyšeli hlasitou hudbu 
a smích. Zkoušeli jsme zvonit, ale nikdo 
neotvíral.

„Co teď?“ ptala jsem se zoufale. „Tak 
já tam vlezu přes zeď,“ řekl rozhodně 
můj muž.

„Jak to myslíš, že tam vlezeš? Co 
když zavolají policii?“ mírnila jsem ho.

„To je fuk. Jde přece o naši jedinou 
dceru, ne?“ usadil mě. Dívala jsem 
se, jak se můj padesátiletý muž drá-
pe na betonovou zídku a nemotorně ji 
přelézá. Za chvíli zmizel v zahradě, kde 
naše dcera zrovna zpívala karaoke. Evi-
dentně měla v sobě nějaký alkohol, pro-
tože se divně chichotala. Manžel ji vzal 
kolem ramen a odtáhl k východu.

Dcera celý večer prozvracela. Ráno 
měla bolehlav. Dali jsme jí kázání a na-
stavili domácí vězení.

Tato noční eskapáda mi vlastně za-
chránila manželství. Najednou jsem 
měla možnost vidět manžela v jiném 
světle. Ano, je to sice kliďas, ale v krizo-

vých situacích funguje. A to, jak šel pro 
naši dceru, mě dojalo. Připadal mi sko-
ro jako hrdina. Navíc dokáže ustát život 
s puberťačkou, které se každou chvíli 
mění nálady jako počasí. A když je něja-
ký problém, tak od něj neutíká, ale po-
staví se mu čelem. 

Život je vážně zajímavý. Ještě před 
několika týdny bych balila kufry a šla si 
za svým snem o lepším životě. Teď jsem 
naopak ráda, že mám rodinu, a nemě-
nila bych ani za nic. Stačil jediný streso-
vý večer se Simonou a můj život se ob-
rátil o sto osmdesát stupňů. Najednou 
jako bych prozřela a srovnala si žebří-
ček hodnot.

Jitka, 49 let

ROK 1984 
Kroniku začíná psát P. František Pěn-

čík, nový duchovní správce farnosti Bru-
mov-Bylnice. Co se tohoto roku událo? 
V sobotu 7. ledna ve večerních hodinách 
zemřel náhle arcibiskupský rada a fa-
rář v Brumově-Bylnici P. Alois Kaňovský 
ve věku 72 let. Působil ve farnosti bru-
movské plných 19 roků. Až do posled-
ního dechu sloužil farnosti a padl vra-
ceje se doslova od stupňů oltáře. Vrou-
cí díky mu vyjádřili vděční farníci velkou 
účastí v místním kostele sv. Václava při 
zádušní mši sv., kterou koncelebrovali 
kněží z děkanátu val. klobouckého s ot-
cem biskupem Dr. Josefem Vranou. Tě-
lesné ostatky zemřelého byly převezeny 
na hřbitov v rodných Popovicích u Uher-
ského Hradiště, kde očekávají den slav-
ného vzkříšení. Prozatím byl pověřen du-
chovní správou kloboucký kaplan otec 
Pavel Ambroz. Zavedl společný křest 
dětí při mši svaté a také společné udě-
lování svátosti pomazání nemocných 
ve mši svaté. Za půl roku horlivé pasto-
race mezi dospělými a dětmi získal vře-
lé sympatie a lásku všech, kteří se s ním 
setkali. 20. července 1984 se do far-
ní budovy v Brumově-Bylnici přestěho-
val nově ustanovený administrátor otec 
František Pěnčík. Pochází z Velké nad 
Veličkou, z malebné vesnice Horňácka 
na úpatí Bílých Karpat. Narodil se 27.2. 
1951 v Uherském Hradišti. Studoval 
na Střední všeobecné vzdělávací ško-
le ve Veselí nad Moravou a po maturitě 
r. 1969 se přihlásil na CM bohoslovec-
kou fakultu v Olomouci. Po jejím ukon-
čení nastoupil dvouletou základní vojen-
skou službu a po ní 18. prosince 1976 
byl otcem biskupem Josefem Vranou vy-
svěcen na kněze. Jako kaplan působil 

v Kroměříži u kostela Bl. P. Marie a pak 
v Luhačovicích. Z uvítací řeči v kostele, 
kterou pronesl farník pan Cyril Holba 
z Brumova: „Otče Františku, zajisté není 
Vaše služba nám i dobrotivému Bohu 
lehkou, jak řekl Pán: Posílám vás jako 
ovce mezi vlky. Proto jen hlavu vzhůru, 
je potřeba se vždy podívat skutečnosti 
do očí a nezaleknout se. Jen prosit dob-
rotivého Boha o posilu a pomoc, kterou 
nám jistě neodmítne, když budeme o ni 
společně prosit. Proto Vám již tu, u to-
hoto svatostánku všichni slibujeme, že 
se necháme vést Vašim dobrým slovem 
a příkladem, abychom se tak připravili 
v tomto životě časném na život věčný …“ 
Ve čtvrtek 26. července přišli malí i vel-
cí uctít matku Panny Marie – sv. Annu 
k její kapli v Brumově nad tunelem (asi 
500 lidí). Zbožně se zde při mši svaté 
modli valašský lid, aby tato světice na-
učila naše matky vychovávat své syny 
a dcery. Přišel mimořádně krásný pod-
zim a s ním svatováclavské hody. Slav-
nostním kazatelem byl P. Zdislav Škra-
bal, důchodce z Frýdku-Místku. Byl do-
jatý na ambonu, když viděl nastrojené 
malé dcerky a chlapce stát až u stupňů 
oltáře. Na tolik lidí v kostele se musel 
přijet podívat až do Brumova. Jako histo-
rik s velkou znalostí a láskou kázal nejen 
o sv. Václavovi ale i o jeho matce Draho-
míře. V měsíci říjnu v kostele před posta-
veným a osvětleným oltářem Panny Ma-
rie Růžencové se ministranti předmod-
lívali každý den večer přede mší sva-
tou svatý růženec. Ať Matka Boží vždyc-
ky chrání ty, kteří ji uctívají nejkrásnější 
modlitbou. Listopad se slavností Všech 
svatých a nastrojenými hroby našich ze-
mřelých. V neděli 4. listopadu po po-
žehnání byl průvod z kostela na hřbitov 
a modlitby za mrtvé u hlavního kříže. Co 
jste vy, budeme jednou i my, naši přá-
telé na věčnosti! V prosinci hořely svíce 
adventního věnce při „rorátních“ mších 
svatých. Veliká touha po Vykupiteli člo-
věka kéž zůstane živá a věčná v této far-
nosti. Pastýřským listem na 1. adventní 
neděli vyhlásili biskupové a ordináři ju-
bilejní Metodějův rok k výročí 1100 let 
od smrti tohoto 1. moravského biskupa. 

Výroční správa: Ve farnosti bylo 35 
církevních sňatků, 51 pohřbů a 74 křtů 
dětí. Větší výdaje: 1) Oprava sochy sv. 
Gotharda 9000 Kč 2) Příspěvek na dě-
kanátní lešení 25000 Kč 3) Lavičky 
do kostela 12000 Kč „Pane, milióny očí 
se dívají v posledních minutách umírají-
cího roku na hodinový ciferník a očeká-
vají bití hodin. My ale obracíme svůj po-
hled k Tobě, který jsi nad časem a prosí-
me, abys nás vedl k sobě, našemu pra-
vému Domovu.“
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SVATÝ HOSTÝN 
Svatý Hostýn se stal známým pout-

ním místem. Poutníků přibývalo a kos-
tel už byl pro jejich nával malý.

Ne každý byl ctitelem Panny Ma-
rie. Našli se i takoví, kteří mariánskou 
úctu nesnášeli. Jedním z nich byl i maji-
tel panství Václav Bítovský z Bítova. Vy-
užil zmatků třicetileté války, starodáv-
ný kostelík nechal zničit, a dokonce dal 
spálit obraz Panny Marie. Lidé nesli ha-
nebný čin s hlubokým zármutkem, ale 
místo zasvěcené Svaté Matce Boží bylo 
dál cílem jejich procesí a poutí.

Další majitelé panství, Lobkovicové 
a pak Rottalové, si známého poutního 
místa vážili a na základech starého kos-
tela postavili nový, větší i s věžičkou. 
Brzy ani tento kostel nestačil stále se 
zvětšujícímu počtu poutníků. Bylo nut-
no rozšířit ho o boční kaple a ještě při-
stavět dlouhou boční chodbu, aby měli 
poutníci kde přespat a kam se schovat 
před nepohodou. Také bylo upraveno 
okolí pramene a postavena „Vodní kap-
le“.

Po smrti posledního hraběte Rotta-
la přešlo panství do rukou šlechtice na-
kloněného proticírkevním snahám císa-
ře Josefa II., hraběte Monte L´Abbate. 
Poutě na Svatém Hostýně se mu nelí-
bily.

4. ledna 1784 vyšel císařský zákaz 
poutí na Hostýn, zrušení duchovní sprá-
vy, odsvěcení chrámu a jeho zboře-
ní. Hostýnská svatyně pozbyla střechu 
a rychle se měnila ve zbořeniště. Ale 
lidé svou Matičku neopustili. Přes veš-
keré zákazy k ní v poutních průvodech 
stále přicházeli a modlili se v troskách 
kostela.

Až v roce 1840 císař Ferdinand I. zru-
šení chrámu odvolal. Hned byla vyhlá-
šena sbírka na jeho obnovu. Od císaře 
až k posledním chudým všichni přispí-
vali na nový kostel. Poutě na Svatý Hos-
týn se rozrostly na desetitisíce lidí. Pout-
níci pomáhali nejen peněžními dary, 
ale také vynášeli na kopec cihly, dřevo 
a jiný stavební materiál. Zároveň s ob-
novou kostela bylo nutno upravit i jeho 
zpustlé okolí. Na Hostýn se tenkrát cho-
dilo jen po strmých neschůdných pěši-
nách, ale poutníkům nebyla žádná pře-
kážka tak velká, aby je odradila od ces-
ty a pomocí při obnově chrámu.

O stavbu pečovalo Družstvo svato-
hostýnské v čele s Antonínem Cyrilem 
Stojanem a o duchovní potřeby pout-
níků se starali členové Tovaryšstva Je-
žíšova.

Vyprávění o Svatém Hostýně

LITANIE KE SV. CYRILU A METODĚJI 
Pane, smiluj se. 2x, Kriste, smiluj se. 2x, 
Pane, smiluj se. 2x
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se
nad námi!
Bože, Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu Svatý,
Bože, v Trojici jediný, 
Svatá Maria, Matko Boží, oroduj 
za nás!
Svatý Josefe,
Svatí Cyrile a Metoději, orodujte
za nás!
Svatí bratři, povolaní od Boha k vel-
kým věcem, 
Věrní Kristovi učedníci a nástupci apo-
štolů, 
Upřímní synové svaté církve,
Horliví ctitelé Nejsvětější Trojice,
Spolehliví následovníci Krista,
Jasné hvězdy lásky Boží,
Vroucí milovníci modlitby a pravé zbož-
nosti, 
Rozhodní odpůrci pomíjivých rozkoší,
Slavní vítězové nad úklady ducha zla, 
Hrdinní služebníci Kristova kříže,
Vznešené vzory tichosti v utrpení,
Živé příklady vytrvalosti v dobrém,
Vzdělaní znalci svatých tajemství, 
Výmluvní obránci Boží pravdy,
Neúnavní dělníci na vinici Pánově, 
Přesvědčiví hlasatelé Kristova evan-
gelia, 
Duchovní otcové Slovanů,
Laskaví učitelé našich předků,
Štědří rozdavatelé Božích milostí,
Neohrožení kazatelé pokání,
Osvícení věrozvěsti a duchovní vůd-
cové, 
Požehnaní šiřitelé Božího království,
V nebi oslavení Boží přátelé,
Svatí spolupatroni Evropy,

Naši mocní přímluvci u Boha, přimlou-
vejte se za nás!
Aby se Bůh nad námi smiloval,
Aby nás Bůh probudil k pravému po-
kání,
Aby obnovil náš národ v Duchu a prav-
dě,
Aby v nás probouzel touhu po životě
s Ním,
Aby nás zachoval ve službě církvi a ná-
rodu, 
Aby nás posílil v boji se zlem,
Aby v nás roznítil ducha oběti a služby,
Aby proměnil naše těžkosti v dokona-
lou radost,
Aby z našeho středu vymýtil hněv a pý-
chu,
Aby odstranil rozdělení a sjednotil křes-
ťany v jedné církvi,
Aby nás učinil svými svědky a hlasate-
li evangelia,
Aby svým požehnáním zahrnul naše ro-
diny,
Aby v tomto národě probudil nová 
kněžská a řeholní povolání, 
Aby nás přijal do nebeského společen-
ství s vámi a všemi svatými,
Aby se smiloval nad dušemi v očistci, 
Beránku Boží, který snímáš hříchy svě-
ta, 
smiluj se nad námi! 3x
Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi nás
skrze svaté biskupy a vyznavače Cyri-
la a Metoděje povolal k jednotě pra-
vé křesťanské víry. Na jejich přímlu-
vu nám uděl, abychom následovali je-
jich příkladu a dosáhli plnosti věčné-
ho života.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Vodní kaple na Sv. Hostýně
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PAMÁTKY U NÁS 

SVATÍ

SVATÍ CYRIL A METODĚJ OSLOVO-
VALI NEJEN ROZUM, ALE I SRDCE

„Slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež 
sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k po-
znání Boha. Jako bez světla radost mít 
nebude oko, patřící na všechno stvoření 
Boží, neb vše není ani krásné ani viditel-
né, tak i každá duše bez knih, neznající 
zákona Božího, zákona písem duchovní-
ho, zjevující ráj Boží...“ To jsou slova sv. 
Cyrila v předzpěvu k jeho překladu Písma, 
Knihy knih. Solunští bratři sv. Cyril a Me-
toděj k nám tehdy nepřišli jako kulturní 
pracovníci, ale jako misionáři. A na své 
poslání se dobře připravili. Aby mohli sro-
zumitelně hlásat víru, potřebovali vytvořit 
spisovný jazyk. Aby jej mohli věrně zachy-
tit, vytvořili zvláštní abecedu. Aby se moh-
lo křesťanské poselství vtělit do běžného 
života, připravil svatý Metoděj soubor zá-
konů Zákon sudný ljudem. Ale to všechno 
byly jen nástroje, protože u žádné knihy 
nejsou důležitá písmena, ale obsah. Ani 
dnes nemůžeme plně docenit působení 
soluňských bratří, pokud neporozumíme 
poselství, které přinášejí. Jaký je slovní-
ček, kterému učili naše předky? Nezištná 
a věrná láska, úcta k rodičům, úcta k ži-
votu, pravdomluvnost, poctivost, skrom-
nost, umění odpouštět…

Svatí Cyril a Metoděj opustili prostře-
dí rozvinuté kultury své domoviny a vydali 
se do krajů pro ně nehostinných. Opustili 
svou vlast a své přátele, sjednotili se s na-
šimi předky a prožívali osudy s národem 
zmítaným zradami a spory, aby jim moh-
li předat to, co sami našli jako nejcennější 
ve svém životě. (My paradoxně spíše hle-
dáme to, co oni opustili: skvělá místa, vy-
sokou společnost, pohodlný a lehký život). 
Slova v úvodu z předzpěvu sv. Konstanti-
na - Cyrila k překladu Písma ukazuje čis-
totu i hloubku úmyslů, s nimiž přišli solun-
ští bratři na Moravu. A jejich působení zde 
bylo zlomové, vytvořili důležitý předěl v naší 
národní historii. Přitom nebyli prvními, kdo 
se pokoušeli přinést do našich zemí svět-
lo křesťanství. Teprve solunští bratři však 
dokázali svým působením vytvořit kulturu, 
která uchvátila srdce našich předků a za-
pustila hluboké kořeny. Svatí Cyril a Meto-
děj oslovovali nejen rozum, ale i srdce.

Svatý otec Jan Pavel II. řekl při své 
první návštěvě v naší zemi v roce 1990: 
„Kdyby se bylo podařilo učinit vás hlu-
chými a slepými vůči těmto hodnotám, 
vůči Kristu, Bibli či církvi, stali byste se 
cizinci ve své vlastní kultuře. Ztratili bys-
te klíč k porozumění a citlivosti k tolika 
hodnotám - k fi lozofi i, literatuře, hudbě, 
architektuře, výtvarném umění a vůbec 
všem projevům ducha vaší vlastní ná-
rodní i evropské tradice.“

Jiří Mikulášek 

OBRÁZEK V SIDONII NA ROZCESTÍ 
Tento obrázek se nachází u hlavní 

silnice vedoucí na Slovensko u odboč-
ky do obce Sidonie.

Na bíle natřeném betonovém hranol-
ku je vkusně vyřezávaný dřevěný ote-
vřený rám, krytý jednoduchou stříškou 
s křížem. Do rámu je vsazena plastika 
Madony.

Objekt byl zbudován rodinou Dočá-
rovou jako památka na automobilové 
neštěstí. Zahynula zde dne 27. 8. 1971 
paní Emílie Dočárová ze Sidonie.

Památná místa farnosti Brumovské

SV. BRIGITA ŠVÉDSKÁ 
- PATRONKA EVROPY (23. 7.)
Rod svaté Brigity byl ve Švédsku 

slavný. Její otec - Birger Persson - byl 
langmanem, řekli bychom uppland-
ským místodržícím. Brigita se narodi-
la ko lem roku 1303. Již záhy ztrácí mi-
lovanou matku, ale nebeská vidění, 
která zakouší již od sedmi let, jí ský-
tají nadzemskou útěchu jako náhra-
du za pozemskou bolest. Ještě mladič-
ká je zasnoubena s rovněž mladým Ul-
fem Gudmarssonem, který se brzy stá-
vá mís todržícím Nericie. Ze šťastného 
manželství vzešlo osm dětí, z nichž vy-
nikla obzvlášť svatá Kateřina, od mlá-
dí zá vodící ve svatosti se svou matkou.

Časy byly zlé a Brigita, plná lásky 
k Bohu, po hlížela jen s velkou boles-
tí na rozklad společnosti synů tohoto 
světa i dětí Božích. Brigita nemohla 
nevidět okem rozumu a okem prozáře-
ným světlem Božím, co viděli velcí hla-
satelé pokání od Vincence Fererské-
ho až po Milíče z Kroměříže. Vincenc 
po pisuje současné poměry v jednom 
svém dopise velmistru řádu: „Když 
jsem opustil naposledy Romaň, ká-
zal jsem tři měsíce v Lombardii, na-
vštívil jsem Turín, Savojsko, Grenobl... 
Mezi hroznými bludy, které znetvořily 
tyto kraje, je zvláště jeden, jenž spo-
čívá v tom, že vzdávají veřejnou poctu 
jis tému druhu božstva, které nazýva-
jí Východem, to je Slunce. Kult je vel-
mi rozšířený, má svá bratr stva, jeho 
hlavní svátek je pondělí po Božím Těle. 
Řeholníci a faráři se neodvažují proti 
těmto bludům kázat, protože bludaři 
jim hrozí smrtí...“

Podobné poměry byly více méně 
v celé Evropě. Že pak ruku v ruce s teo-
retickým bludařstvím šel také úpadek 
mravního života, je samozřejmé. Brigi-
ta se snaží na všech stranách uplatňo-
vat svůj vliv, jak na dvoře krále Mag-
na Erikssona, kde byla hofmistryní, tak 
v celém svém okolí.

Její pravý život se však datuje ces-
tou do Compostelly v letech 1341-43. 
Slavné místo hrobu svatého apoštola 
Jakuba lákalo poutníky z celého svě-
ta právě tak, jako dnes francouzské 
Lurdy. Mnozí putovali do krásného 
Španělska, putovala i Brigita se svým 
manželem Ulfem. Cesta byla dlouhá 
a skončila vlast ně smrtí Brigitina man-
žela po návratu ve slavném cisterciác-
kém klášteře v Alvastře.

Nyní už Brigitě nic nebránilo, aby se 
zce la oddala jen svým touhám po sva-
tosti života. Přichází chvíle, kdy je jí 
možné uskutečnit myšlenku, kterou 
dlouho v sobě nosila: založit nový řád 
Spasitelův, jehož organizace by se zce-
la lišila od dosavadních řádů. Již roku 
1346 stojí první klášter tohoto řádu 
pro 60 sester ve Vadsteně a při něm 
oddělený konvent pro 13 kněží, mni-
chů, 4 jáhny a 8 bratří laiků. Byla to ve-
směs symbolická čísla: celkový počet 
všech členů takového dvojitého kláš-
tera měl být 72, což je počet učední-
ků Páně; třináct kněží mělo připomínat 
dvanáct apoštolů se svatým Petrem, 
čtyři jáhni byli stanoveni podle počtu 
čtyř západních církevních učitelů. Celý 
klášter i ve své mužské části byl podří-
zen abatyši z úcty k Panně Marii, které 
byl poslušný sám Boží Syn Ježíš Kris-
tus. Jen pochopení středověku v jeho 
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lásce k ženě, kterou miloval a ctil stře-
dověký věřící člověk v Panně Ma rii, 
způsobí, že nežasneme, když čteme, 
že v době svého rozšíření měl tento řád 
v Evropě na 80 klášterů, jež šířily v ce-
lém svém okolí nejen víru, nýbrž i kul-
turu a civilizaci. Většina těchto kláš terů 
zanikla v době reformace a dnes exis-
tuje jen několik ženských brigitských 
klášterů. Idealismus světice byl větší, 
než může snést lidská přirozenost zra-
něná hříchem přes všechny léky, jaké 
přinesl Kristus ve své smrti.

Láska k Církvi vedla Brigitu do Říma, 
ke hro bům mučedníků, z jejichž krve 
vyrostlo veškeré křesťanství, k ná-
stupcům Petrovým a náměstkům Kris-
tovým, představujícím viditelně nevidi-
telného Kris ta. Všechny její cesty ved-
ly do Říma, v němž také umí rá 23. čer-
vence roku 1373. Její dcera Kateřina 
pře vezla rok nato její tělesnou schrán-
ku do Švédska.

Taková byla pozemská pouť této 
velké ženy stře dověku: prožila šťast-
né dětství pod vlivem dobré křesťan-
ské výchovy, okusila všechny slasti 
a strasti klidného manželského živo-
ta, dala Církvi duchovní řád, proces-
tovala celou Evropu, poklekla na mís-
tech posvěcených životem a smrtí na-
šeho Spasitele, ká rala zlořády malých 
i velkých jako reformátorka, která ne-
zná bázně a zná jen krásu a velikost 
Boží, byla téměř neustále ve spoje-
ní s nadzemským svě tem a zanecha-
la nám ve svých spisech poklad, kte-
rý nikdy neztratil na své kráse a hod-
notě.

Zdroj: internet

OTČE NÁŠ 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, 

posvěť se jméno tvé. Přijď králov-
ství tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, 
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší 
dej nám dnes …

VLAŠTOVIČKA A STRAŠÁK
Jeden chlapec zranil vlaštovku. Když 

nastal podzim, nebyla už schopná se 
svými kamarádkami odletět do teplých 
krajin. Sem tam si něco našla, a tak 
se jí dařilo přežít. Pak ale přišla straš-
ná zima. Jednoho studeného rána, 
když hledala něco na zub, se posadi-
la na strašáka. Byl to šlechetný a dob-
rý přítel havranů, strak a dalších ptáků. 
Tělo měl ze starého večerního obleku 
vycpaného slámou. Místo hlavy měl vel-
kou oranžovožlutou dýni. Zuby byly ze 
zrnek kukuřice, nos z mrkve a místo očí 
měl dva ořechy. 

„Co se stalo, vlaštovičko?“ zeptal 
se strašák zdvořile jako vždycky. „Je to 
špatné,“ povzdechla si vlaštovka. „Umí-
rám zimou a nemám, kde bych hlavu 
složila. O něčem k jídlu ani nemluvě. 
Myslím, že se jara nedožiju.“

„Neboj se a schovej se mi pod kabát. 
Sláma, kterou jsem vycpaný, je suchá 
a teplá.“ Tak si vlaštovka našla bydle-
ní ve strašákově slaměném srdci. Jen-
že občas si potřebovala také něco zob-
nout. Najít si něco na zub, chytit mušku 
nebo nějaký jiný hmyz bylo ale stále těž-
ší. Jednou, když se všechno třáslo pod 
mrazivým pláštěm jinovatky, jí strašák 
mile řekl: „Vlaštovičko, sněz moje zuby, 
jsou to ta nejlepší kukuřičná zrnka.“

„Ale ty pak zůstaneš s prázdnými 
ústy!“

„Budu vypadat mnohem moudřejší.“
Strašák zůstal tedy bez zubů, ale 

spokojený, že je jeho malá přítelkyně 
naživu. Usmíval se na ni svýma ořecho-
výma očima. O několik dní později při-
šel na řadu nos z mrkve. „Jen ho sněz. 
Je plný vitamínů,“ řekl strašák vlašto-
vičce. Byly tu ještě ořechy, které stra-
šákovi sloužily jako oči. „Bude mi sta-
čit tvé vyprávění,“ řekl vlaštovce. Nako-
nec strašák nabídl vlaštovce i svou hla-
vu z oranžovožluté dýně.

Když přišlo jaro, bylo po strašákovi. 
Obětoval se, aby zachránil vlaštovičku.

Tak jako každý otec, i Bůh se stará, 
aby nám k životu nic nechybělo. Pomá-
hají mu v tom lidé svojí prací. Prosíme 
ho o odvahu získávat svůj chléb a dělit 
se o něj s těmi, kteří ho nemají. Ale Bůh 
udělal ještě víc. Abychom pochopili, jak 
nás miluje, sám se stal naším chlebem 
v Eucharistii.

Bruno Ferrero, Otče náš

BLAHOPŘÁNÍ 
Plnou náruč květů všem oslaven-

cům chceme dát. Moře zdraví, moře 
lásky k tomu přát.

Fm

Z LITURGIE

3. 7. 2022 14. neděle v mezidobí
„Váš pokoj na něm spočine.“
1. čtení: Iz 66,10-14c
2. čtení: Gal 6,14-18
Evangelium: Lk 10,1-12.17-20
Pán ustanovil ještě jiných dvaase-

dmdesát učedníků, poslal je před se-
bou po dvou do všech měst a míst, kam 
chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice 
hojná, ale dělníků málo. Proste proto 
Pána žně, aby poslal dělníky na svou 
žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi 
vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani 
opánky. S nikým se cestou nepozdra-
vujte. Když někde vejdete do domu, na-
před řekněte: ´Pokoj tomuto domu!´ 
Bude-li tam člověk hodný pokoje, spo-
čine na něm váš pokoj, jinak se vrá-
tí k vám. V tom domě zůstaňte a jez-
te a pijte, co vám dají, protože dělník 
má právo na svou mzdu. Nepřecházejte 
z domu do domu! Když přijdete do ně-
kterého města a přijmou vás tam, jezte, 
co vám předloží, uzdravujte tamější ne-
mocné a říkejte jim: ´Přiblížilo se k vám 
Boží království!´ Když přijdete do ně-
kterého města a nepřijmou vás, vyjdě-
te do jeho ulic a řekněte: ´I ten prach, 
který se nám ve vašem městě přichytil 
na nohou, vám tu střásáme. To si však 
pamatujte: Přiblížilo se Boží království!´ 
Říkám vám: Sodomě bude v onen den 
lehčeji než takovému městu.“ Dvaase-
dmdesát učedníků se vrátilo a s rados-
tí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se 
nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpo-
věděl jim: „Viděl jsem satana padnout 
jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc 
šlapat na hady, štíry a přemáhat všech-
nu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám ne-
bude moci uškodit. Ale radujte se ani 



ý p j

www.farnostbrumov.czfarní měsíčník 12

červenec - srpen 2022

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU    
MODLITBY 

ne tak z toho, že se vám podrobují du-
chové, spíše se radujte z toho, že vaše 
jména jsou zapsána v nebi.“

Ozvěna slova:
Zeptejme se sami sebe: chtěli by-

chom být takto vysláni jako Ježíšo-
vi učedníci? Bez jakéhokoliv zajištění 
a jen s Ježíšovým slovem? Jak máme 
rozumět Ježíšově výzvě: „Proste pána 
žně o dělníky“. Především ti poslaní ne-
mají na starosti všechno. Mají jít tam, 
kam chce Pán sám přijít. K těm, kte-
ré chce oslovit. A je jim předem řeče-
no, že zřejmě všude neuspějí a že ne-
jsou posláni jen do přátelského pro-
středí, kde budou najisto přijati. Mají 
počítat s neúspěchem. Jistotu však 
mají v tom, že jsou posláni Mesiášem. 
Že to není jejich poplašený nápad. 
Není možné tedy obejít otázku: zda 
a kde má dnes Pán takovéto lidi najít? 
Najde je? Kdo jsou tito dělníci? Jen kně-
ží? To jistě ne! Mezi nevěřící, neznající 
evangelium, mezi ty, kam chce Pán při-
jít, jsou posláni především laici, křesťa-
né, žijící ve světě, stýkající se se sou-
sedy, příbuznými, známými, spolupra-
covníky. Ti, kdo byli křtem, biřmováním 
a dalšími Božími dary obdarováni pro 
dobrý křesťanský život. Nemáme nic, 
čím bychom si zaplatili jistotu, že bu-
deme úspěšní. Vůbec nevíme, jak do-
padneme. Jsme bosí jako otroci v Izra-
eli - před těmi, kdo Krista neznají, mož-
ná nic neznamenáme. A toto všech-
no by nás nemělo odradit, naopak, to 
nám může dodat důvěru. Důvěru v moc 
a sílu Boží, která se má v nás projevit. 
Důvěru v bohatství Ježíše Krista, který 
chce k těm, kdo ho neznají, přijít. Není 
tedy třeba, abychom se báli a vymlou-
vali, že jsme neschopní, nevýznamní, 
chudí a nezajištění ve své službě evan-
geliu. Je třeba jediné: abychom byli sku-
tečně Kristovými učedníky a abychom 
se jím opravdu nechali den po dni posí-
lat. Bez strachu, že se něco stane, když 
neuspějeme, bez představy, že si svou 
úspěšnost ve svědectví evangeliu mu-
síme zajistit. Bůh je podle našich měří-
tek marnotratným rozsévačem. Rozsé-
vá všude možně a ví, že někde se se-
meno uchytí tak, že přinese opravdový 
užitek. Připojme se tedy k němu. Buď-
me s našimi bližními a přinášejme jim 
zvěst evangelia, zvěst o odpouštějící 
Boží lásce k člověku, zvěst o Boží bu-
doucnosti. S klidem a mírností a s vě-
domím, že Ježíšovu zvěst máme přiná-
šet, ale nesmíme ji vnucovat. Nejsme-li 
přijati, jděme dál. Je možné, že po čase 
uspěje někdo jiný. Bůh má přece více 
možností než my. 

 7. 8. 2022 19. neděle v mezidobí
„I vy buďte připraveni.“
1. čtení: Mdr 18,6-9
2. čtení: Žd 11,1-2.8-19
Evangelium: Lk 12,32-48
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne-

boj se, malé stádce! Váš Otec rozho-
dl, že vám dá království. Prodejte svůj 
majetek a rozdejte na almužnu. Opat-
řte si měšce, které nezpuchřejí, po-
klad v nebi, kterého neubývá, kam se 
k němu zloděj nedostane a kde ho mol 
nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, 
tam bude i vaše srdce. Mějte bedra 
přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste 
se podobali lidem, kteří čekají na své-
ho pána, až se vrátí ze svatby, aby hned 
otevřeli, když přijde a zatluče. Blaho-
slavení služebníci, které pán při svém 
příchodu najde, jak bdí. Amen, pra-
vím vám: Přepáše se, pozve je ke sto-
lu, bude chodit od jednoho k druhému 
a obsluhovat je. A když přijde po půlno-
ci nebo při rozednění a nalezne je tak, 
jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdy-
by hospodář věděl, v kterou hodinu při-
jde zloděj, nenechal by ho prokopat se 
do domu. I vy buďte připraveni, neboť 
Syn člověka přijde v hodinu, kdy se ne-
nadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, ří-
káš toto podobenství jenom nám, nebo 
všem?“ Pán řekl: „Kdo je tedy tak věrný 
a rozvážný správce, kterého pán usta-
noví nad svým služebnictvem, aby jim 
dával včas příděl jídla? Blaze tomu slu-
žebníku, kterého pán při svém příchodu 
najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: 
Ustanoví ho nad celým svým majetkem. 
Kdyby si však onen služebník pomyslil: 
´Můj pán hned tak nepřijde,´ a začal 
tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opí-
jet se, přijde pán toho služebníka v den, 
kdy to nečeká, a v hodinu, kterou ne-
tuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejné-
mu údělu s nevěřícími. Služebník, který 
zná vůli svého pána, a přece nic podle 
jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dosta-
ne mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, 
a udělá to, co zasluhuje bití, dostane 
jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho 
se mnoho očekává, a komu se mnoho 
svěřilo, od toho se bude víc žádat.“

Ozvěna slova:
Co je tvůj poklad? Co je pro tebe nej-

cennější? Ve světle evangelia to můžeš 
poznat snadno podle toho, kde je tvoje 
srdce: na co myslíš? O co ti jde? Pořád 
myslíš na nové auto? Na dovolenou? 
A jestliže je tvým pokladem manžel, pak 
je jasné, že budeš na něj myslet, budeš 
nedočkavá, kdy se konečně vrátí a pří-
padně připravíš pro něj dobrou večeři. 
A pokud je pokladem Ježíš? Pak na něj 

čekáš a voláš: „Přijď, Pane Ježíši“. 
Pak svědomitě posloucháš jeho evan-
gelium a usiluješ o to podle toho žít: 
a sloužíš i druhým. Pokud Ježíš není 
tvým pokladem, pak jednáš necitli-
vě vůči bližním, zneužíváš svého po-
stavení, používáš druhé, partnera, 
spolupracovníky ve farnosti, přátele, 
za nástroj k uskutečnění svých plánů. 
Možná někdy v minulosti padlo rozhod-
nutí žít pro Pána a pro druhé, třeba pro 
svou rodinu. Ale pak dny ubíhaly, světlo 
z evangelia bylo vystřídané nocí zmat-
ku, chaosu, propadání nějaké závislos-
ti. A to pak zatížilo tvoje nitro, které ne-
bylo schopné toužit po Pánu. Vždyť ni-
kdo nemůže sloužit dvěma pánům. 
Jak projít temnotou noci, bezútěšného 
hledání? Vstanu a půjdu hledat toho, 
kterého miluje má duše. Vstát z pádů, 
vstát z porážek, vstát ze zraňujících 
konfl iktů. Vstát, hledat a vytrvale volat: 
„Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého ná-
rody očekávají, a potěš nás svou 
blízkostí. Přijď ty, lesku Boží nád-
hery, ty, sílo a moudrosti Boží: 
Proměň noc našeho života v den a dej 
světlo našim očím.“ 

(Sv. Bernard z Clairvaux)

ČERVENEC
Evangelizační úmysl: 
Za starší lidi.
Modleme se za starší lidi, kteří před-

stavují kořeny a paměť lidu, aby jejich 
zkušenosti a moudrost pomáhaly nej-
mladším dívat se do budoucnosti s na-
dějí a odpovědností.

Národní úmysl: 
Za české předsednictví Evropské 

unie. Modleme se, aby české předsed-
nictví Evropské unie přispělo k jedno-
tě mezi zeměmi našeho kontinentu 
a k obnově křesťanských hodnot.

SRPEN
Evangelizační úmysl:
Za malé a střední podnikatele.
Modleme se, aby malí a střední pod-

nikatelé, vážně zasaženi hospodářskou 
a sociální krizí, našli prostředky ne-
zbytné k pokračování svého podnikání 
ve službách okolí, ve kterém žijí.

Národní úmysl:  
Za lidi na dovolených. Modleme se 

za všechny, kteří se vydávají na cesty 
za poznáním a rekreací, aby Boha nalez-
li v kráse přírody i vznešenosti umění.
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INSPIRACE K ČETBĚ 

PERLA Z MOABU 
(SLOVENSKY) 
Autor: Tessa Afsharová
Historický román, ve kterém je od-

vyprávěn zajímavý příběh a objevují 
se zde hluboké myšlenky. Autorka má
čtivý styl, dokáže z drobného příbě-
hu z bible vytvořit rozsáhlejší. V tom-
to případě se jedná o příběh Rút, kte-
rá pocházela z Moabu, ale jako vdova
přesídlila s tchyní do Izraele a podru-
hé se zde vdala.

Chudobná vdova Rút bez blíz-
kych citových väzieb s rodinou, z kto-
rej vzišla, opúšťa svoj ľud a odchád-
za so svojou milovanou hebrejskou
svokrou Noemi do Izraela. Pomá-
ha jej obnoviť dom, z ktorého Noe-
mi pred rokmi odišla spolu s manže-
lom a dvoma synmi, o ktorých ju ne-
skôr obrala smrť. Obe ženy sú už bez
zásob a Rút, rozhodnutá ochrániť ich
pred hladom, využije všetko, čo jej
zostalo – mocný chrbát a odhodla-
né srdce – a paberkuje klasy, ktoré
zostali na poli po žatve. 

Ostatní jej ubližujú nevľúdnymi slo-
vami, a tak Rút šokuje zistenie, že si
ju majiteľ poľa všíma. Prihovára sa
jej. Zásobuje ju i Noemi jedlom. Bóz si
nahovára, že svojou vľúdnosťou splá-
ca Rút lásku, ktorú prejavila voči jeho
sesternici Noemi. No jeho srdce vie
svoje.

DESATERO K DOBRÉMU PROŽITÍ 
PRÁZDNIN
1. Když cestuješ, rozluč se s rodiči 
a známými, ale ne s nebeským Otcem.
2. Nezapomeň si nabalit důležité věci; 
doklady, obvaz, ale i duchovní knihu, rů-
ženec a Písmo svaté.
3. Vezmi si takové boty, které by tě v ne-
děli přivedly do kostela.
4. Chodící po horách a údolích, měs-
tech i malebných vesničkách, objev no-
vou cestu k lidem - tvým spolupoutní-
kům na této zemi.
5. Na turistice pomůže při zbloudění 
kompas. Při „kacířství“ hodně zmůže 
naléhavá modlitba spravedlivého.
6. Dbej o svůj žaludek, ale současně 
i o duši, aby nikdy netrpěli hladem.
7. Vem si určitě i sluneční brýle, ale ať 
ti nezacloní pravý pohled na Boží stvo-
ření.
8. Jaký pořádek v kufru a zavazadlech - 
stejný i v duši.
9. Rozdávej kolem sebe úsměv a ra-
dost, i když bude zataženo a bouře.
10. Z prázdnin a dovolené vrať se odpo-
činutý, zdravější a lepší.

MODLITBA PŘED DOVOLENOU 
Pane, Ty ses dovedl vydat až do konce 

svých sil pro druhé, když byl k tomu čas - 
ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočí-
vat, když k tomu čas nebyl.

Tys dovedl zavést své učedníky 
do ústraní, aby si odpočinuli.

V mlčení, tichu a samotě jsi hledal od-
počinek pro sebe i pro druhé.

Máme před sebou dovolenou, Pane.
Pomoz nám Ty sám, abychom doká-

zali dobře využít tohoto času svého od-
počinku.

Příliš jsme zvykli žít stále v hluku 
a mezi množstvím lidí.

Kempinky i všechna výletní místa bý-
vají teď přeplněny.

Na koupalištích, na plážích - tělo 
na těle.

I v přírodě nás ohlušují magnetofony, 
telefony...

Dovedeme urazit stovky, tisíce kilome-
trů, abychom se mohli pochlubit, kde až 
jsme byli a co všechno jsme viděli...

Rádi bychom stihli za několik dní své 
dovolené všechno, co jsme nestačili udě-
lat během roku doma, na chatě, chtě-
li bychom se více věnovat i svým oblíbe-
ným „koníčkům“...

Chtěli bychom toho stihnout mnoho, 
Pane. 

Pomoz nám nepodlehnout tomuto po-
kušení!

Především dej, abychom Tě zkusili 
hledat, objevovat, setkávat se s Tebou!

Potřebujeme ticho, abychom slyšeli 
Tvůj hlas, Pane.

Ať dovedeme být vynalézaví, až bude-
me hledat ticho, samotu a klid.

Ať se dovedeme ztišit někde v zapad-
lém koutě lesa, na rozkvetlé louce v pod-
večer, na břehu rybníka, na vrcholu hor, 
v opuštěném kostelíku...!

Ať dovedeme být v tichu před Tebou 
a naslouchat!

Ať dokážeme využít doby své dovole-
né k tomu, abychom tváří v tvář Tobě sa-
mému, Pane, dovedli zvážit a zhodno-
tit uplynulý rok, svůj život, svou práci, své 
jednání, svůj vztah k nejbližším, k rodi-
čům, k manželce, manželovi, dětem, přá-
telům, sourozencům, svoji lásku k Tobě, 
sílu své víry, životnost své naděje a dů-
věry, že Ty sám mi ukážeš mé prázdnino-
vé cesty...!

P. Vojtěch Kodet
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 Malý komár se právě vrátil ze 
svého prvního letu a nadšeně vy-
pravuje mamince: „Mami, to ti bylo 
prima, představ si, jak jsem tak le-
těl, všichni mi tleskali!“

 Blondýnka si v letadle sedne 
k oknu. Za chvilku k ní přijde fešný 
chlapík a povídá: „Promiňte, sleč-
no, ale toto sedadlo je moje.“
Blondýnka: „Dej si odpich, mladej, 
takový blbý fi nty znám… neotravuj!“
Chlapík pokrčí rameny a proho-
dí: „No, tak si to letadlo nastartuj 
sama.“

 Pozdě večer přechází přes tmavý 
park osamělá žena, když se ze tmy 
náhle ozve: „Stát!“
Žena se zastaví.
„Lehni!“
Žena si lehne.
„Plazit se!“
Žena je tak ustrašená, že se hned 
začne plazit. Po chvíli se nad ní ně-
kdo skloní a s účastí v hlase se ze-
ptá:
„Paní, je vám špatně? Já tu sice cvi-
čím svého psa, ale mohl bych vám 
zavolat doktora!“

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

MŠE SV. V SIDONII

ČERVENEC
    2. 7. Za rodiče Gajdošíkovy 
a rodiče Bartlovy
    9. 7. Za rodiče Masařovy,
snachu Annu a zetě Jana
16. 7. Za rodiče Pekařovy
23. 7. Za rodiče Milchovy, 
dceru Evu a zetě Václava
30. 7. Za Hedviku Měřičkovou 
a syna Josefa

SRPEN
    6. 8. Za Milana Botha (1. výročí )
a rodiče
13. 8. Za Františka Švacha
20. 8. Za Lubomíra Fojtíka
27. 8. Za Augustýna
Nitschneidera

BETLÉM HORNÍ LIDEČ
V betlému je možné shlédnout mimo 

jiné také dřevořezby nejzajímavějších 
turistických míst Zlínského a Trenčín-
ského kraje, například poutní místa 
Svatý Hostýn, Velehrad, Skalku u Tren-
čína, Buchlovský, Brumovský a Trenčín-
ský hrad, zámek v Buchlovicích a Bojni-
cích. Proto se také betlém nazývá bet-
lémem česko-slovenským. Velkým láka-
dlem jsou pohyblivé dřevěné postavič-
ky, jejichž prostřednictvím ožívají sta-
rá řemesla a zvyky. Část betlému je vy-
hrazena také dřevěným stavbám z Hor-
ní Lidče.

Výjimečnost betlému spočívá v tom, 
že do tělesa betlému je zakomponová-
na fi lmová projekce s příběhem poutní-
ka jako průvodce našimi společnými dě-
jinami. Návštěvníkovi přibližuje nejzají-
mavější historické momenty, události, 
zvyky a stará původní řemesla tak, jak 
se v průběhu staletí vyvíjel život v tom-
to kraji, jak žili a tvořili lidé v krajině 
mezi řekami Moravou a Váhem, na hře-
benech i v údolích boubelatých Beskyd, 
strmých Javorníků nebo Hostýnských vr-
chů, unikátních Bílých Karpat i stále pa-
nenských Strážovských vrchů.

Betlém je provozován jako celoroč-
ní expozice, je otevřen každý den kromě 
pondělí.

HORA BUTKOV 
Kříž Butkov a sakrální stavby na okra-

ji kamenolomu u obce Ladce, nejmladší 
poutní místo na Slovensku, které vzniklo 
v roce 2013. Je situováno pod kopcem 
Butkov ve Strážovských vrších s krás-
nými výhledy na Pováží. Na hoře, v nad-
mořské výšce 584 m.n.m., je postaven 
monumentální 12 m vysoký kříž spolu se 
skálou, ve které je ukotven. V jeho srdci 
jsou umístěny vzácné relikvie dřeva Sva-
tého kříže a v otvoru do skály (relikviá-
ři) ze strany do údolí Pováží zase kamí-
nek z Baziliky Božího hrobu v Jeruzalé-
mě, což je dar pro kříž na hoře Butkov 
od arcidiecéze v Košicích. 

Generální ředitel Považskej cementár-
ně v Ladcoch, Anton Barcík konstantoval: 

„Každodenní realita potvrzuje, že sna-
ha vyhnout se kříži nikde nevede, jen 
na scestí. Každý z nás ve svém životě na-
ráží na překážky a těžkosti a to bez ohle-
du na to, kde se v lidské hierarchii na-
chází, tj. zda je vedoucí či podřízený, zda 
je za katedrou nebo v lavicích, resp. zda 
je za oltářem anebo před ním atd. Život-
ní kříže patří ke každodenním zkouškám 
každého z nás. Neumíme však objektiv-
ně posoudit, zda má ten či onen lehčí či 
těžší kříž, pokud nejsme s konkrétními si-
tuacemi osobně konfrontováni, resp. po-
kud konkrétní kříž sami neneseme. Větši-
na se ke kříži utíkají, až když se dostanou 
na životní křižovatky a to často pouze taj-
ně. Při blížícím se konci života se ke kříži 
jako k naději záchrany obrací i tací, kteří 
ho ve svém životě ignorovali.“

Vedle kříže je obraz sv. Jana Pavla II. 
a obraz apoštolky Božího milosrdenství 
sv. sestry Faustiny vytvořené technologií 
nanotisku na sklo, která je odolná vůči 
povětrnostním podmínkám. Nachází se 
zde také Kaple Božího milosrdenství, kte-
rá svým tvarem připomíná malou skalní 
jeskyni, ve které je oltář pro slavení nej-
světější oběti mše svaté. Přibližně 500 m 
od parkoviště pod chatou Mufl onka začí-
ná Křížová cesta, jejíž délka je 900 m.

Hlavním centrem Skalního sanktuá-
ria je Mariánský areál, kde se nachází 
socha Panny Marie. Je vysoká 6 m a sto-
jí na 3 m vysokém podstavci, na kterém 
je znázorněn růženec a text: JSEM NEJEN 
KRÁLOVNOU NEBE, ALE I MATKOU MILO-
SRDENSTVÍ A TVOU MATKOU. Socha má 
hmotnost cca 22 tun. V pravé zdi marián-
ského areálu jsou kaple 5 světců ( Sva-
tý Šimon Stock, Svatá Filoména, Svatý 
Ludvík Maria Grignion De Montfort, Svatá 
Rita a Svatý Dominik Guzmán ). Areál je 
celoročně volně přístupný a během roku 
se zde konají různé akce a poutě.

Převzato z internetu

TIPY NA VÝLETY
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