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ROČNÍK 24   ČÍSLO 2    PRÁZDNINY 2019

Milí poutníci a farníci!
 V uplynulém měsíci červnu jsme měli před očima Ježíšovo Nejsvětější Srdce, zra-
něné našimi hříchy. Zdá se mi, že současná doba blahobytu, kdy se máme tak dobře, 
jak se o tom předchozím generacím ani nesnilo, svádí k pokušení boháče z evange-
lia. Bláhovému pocitu, že jsme zajištěni na mnoho let a můžeme si užívat radostí ži-
vota. Vystačit si sami bez Boha. Obraz Ježíšova Srdce odkazuje na zdroj všech darů 
a milostí, abychom nezapomněli, za jakou cenu jsme získali svobodu Božích dětí. Ně-
komu může připadat poněkud sentimentální, nehodící se do dnešní doby. Takové-
mu křesťanu bych nabídl pohled jiný: na známý obraz milosrdného Ježíše sv. Fausty-
ny Kowalské. Z probodeného boku vzkříšeného Pána vycházejí dva proudy milostí. 
Pro lásku je největším škůdcem lhostejnost. Ta už dokázala zničit celou řadu krás-
ných a nadějných vztahů. Nedopusťme, aby se lhostejnost a vlažnost vetřela do naše-
ho vztahu s Bohem. Proto se nespokojujme jen s plněním náboženských povinností 
a dodržováním přikázání. Láska žádá více. 
 Někdejší dlouholetý představený Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů) Pedro Arrupe 
v jednom dopise napsal: „Není nic lepšího než najít Boha, to znamená absolutně  
a s konečnou platností se zamilovat. To, co milujeme, a co ovládá naše myšlení, ovliv-
ňuje všechno. To rozhodne, kvůli čemu ráno vstáváme z postele, co děláme večer, jak 
trávíme víkend, co čteme, s kým se známe, co nás dojímá, co nás naplňuje radostí  
a vděčností. Zamilujme se a setrvávejme v lásce – to je rozhodující pro všechno.“    
 V následujících týdnech prázdnin a dovolených vám přeji, ať se na čas vymaní-
te ze svých běžných povinností, ale nerozejdete se s Bohem. Naopak kéž naše láska  
k němu stále roste. Boží ochranu na všech cestách vyprošuje     

P. Josef Pohanka



2                                                                                                                          HLAS od Panny Marie

Z poutního místa
Patnáctá pouť farnosti Slavkov u Brna do Žarošic

 Farní pouť pěší i autobusovou konáme každý rok 8. května. Je to památka Panny 
Marie, Prostřednice všech milostí, a určitě její zásluhou nás letos doprovázel vítr, ale 
i modré nebe a sluníčko. 
 41 pěších poutníků se sešlo ve slavkovském kostele, aby vyslechlo slovo na cestu  
a přijalo požehnání prostřednictvím pana kaplana, otce Stanislava Pacnera. Poté vy-
rážíme již po známé trase s malým křížkem vpředu, který hrdě nesou ministran-
ti. Nejmladší účastnice celého putování má asi 7 roků, nejstarší kolem pětapadesáti. 
Tedy celkem mladé osazenstvo.
 První zastávka je nad cihelnou ke svačině a k modlitbě, ve které předneseme Bohu 
některé úmysly pouti. Prosíme také za déšť, pokud možno až od zítřka… Další úsek 
k heršpické silnici putujeme v tichu, ve kterém se každý modlí za svoje úmysly.
 U heršpického kostela nás zastihne skoro poledne, zazpíváme tedy Vesel se nebes 
Královno. Na Jalový Dvůr se ti opatrnější vydávají po silnici, ti odvážnější zkratkou 
přes houští k rybníku. U Boží muky prosíme o přímluvu vyobrazené svaté.
 Na „Jalováku“ se potkáváme s poutníky z Rousínova, kteří sem přišli o něco dříve. 
Posílíme se na další cestu, přidávají se další poutníci. Poté vyšlapeme dlouhý kopec  
a na rovince se sešikujeme k modlitbě růžence. Jde to společně, když se v recitaci stří-
dáme muži a ženy.
 Podle plánu se setkáváme v 15 hodin ve Zdravé Vodě s poutníky, kteří přijeli auto-
busem. U kapličky zazpíváme Loretánskou litanii, přidáváme modlitbu za déšť a ob-
čerstvujeme se vodou od Panny Marie. Před Žarošicemi nás doslova předběhne otec 
Stanislav, který je zvyklý běhat dlouhé tratě.
 Žarošický poutní kostelík je zaplněný, ti poslední příchozí už musí jít do prvního 
patra. Na začátku mše sv. jsme přivítáni otcem Josefem Pohankou. Mši sv. slouží otec 
Stanislav Pacner spolu s rousínovským farářem otcem Andrzejem Wasowiczem. Po 
mši se znovu svěříme Panně Marii v litaniích.
 Někteří by rádi putovali pěšky i zpět, ale další den je den pracovní, tak se raději 
všichni svezou autobusem nebo auty.
 Děkujeme Panně Marii za vyslyšené prosby, zvlášť ten déšť byl v dalších dnech vi-
ditelný. Děkujeme otci Josefu Pohankovi a žarošickým farníkům za zázemí, které je 
na tomto poutním místě vybudováno pro nás všechny, kteří se do Žarošic rádi vracíme.

poutnice Anna Kotvrdová

Ze života farnosti 
Panama 

(pokračování z minulého čísla)

 Po týdnu stráveném ve městě Buena Vista jsme se vydali do hlavního města Pana-
my do Panama City. Po zbytek našeho pobytu v Panamě jsme byli ubytováni v malém 
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městečku Paraisó, vzdáleném 30 km od centra hlavního města. Po příjezdu z Buena 
Vista jsme se s menší skupinkou Čechů vydali prozkoumat Panamský průplav, jehož 
vody protékaly jen kousek za městečkem Paraisó. Navštívili jsme muzeum s vyhlíd-
kou na zdymadla a v přímém přenosu sledovali, na jakém principu průplav funguje. 
Po návratu ke kostelu v Paraisó, kde jsme se vždy všichni Češi společně už i se Slová-
ky shromažďovali, jsme slavili mši a po ní jsme byli rozděleni do rodin, kde jsme zů-
stali až do našeho odjezdu. Já jsem byla ubytovaná s dalšími 7 Čechy v pětičlenné ro-
dině v malém skromném domečku a rodina byla opět znovu velmi pohostinná. Sna-
žili se nám zajistit co největší pohodlí a komfort a přitom oni sami museli spát v ga-
ráži, aby pro nás uvolnili místo v domě. 
 Další dny jsme vždy dopoledne trávili v místním kostele, kde byl pro nás připra-
vený česko-slovenský program. Naskytla se spousta prostoru pro diskuzi, navázání 
nových přátelství a sdílení názorů mezi mladými lidmi, což bylo velice obohacující,  
a myslím, že každý si z těchto chvílí mohl něco odnést. Obědy a večeře jsme už ne-
měli v rodinách, ale každý dostal stravenky, které mohl uplatnit v Panama City v růz-
ných restauracích, nejčastěji ve fast-foodech. Před obědem jsme se tedy vždy vyda-
li do centra Panama City buď autobusem, nebo stopem. Místní byli opravdu velmi 
ochotní a několikrát se nám stalo, že nám někdo zastavil a nabídl odvoz, když nás 
viděl čekat na autobus. Po obědě jsme měli možnost poznat hlavní město. Vytvořili 
jsme si menší skupinky a navštěvovali různá místa a památky. Já jsem chodila v sed-
mičlenné skupince, v ní jsme se dříve vůbec neznali. Po pár dnech v Panama City se 
z nás stali dobří přátelé. Každý byl odjinud- z Prahy, Ostravy, Zlína, Českých Budě-
jovic, Brna a Příbrami. Prošli jsme si promenádu kolem moře, prozkoumali historic-
kou část města, vyjeli výtahem do 64. patra druhého největšího mrakodrapu v Pana-
ma City a vychutnali si z něj nádherný výhled na celé město. Večer jsme využili na-
bídky různých koncertů ve městě a při jednom z nich jsme byli dokonce svědky toho, 
jak hlavní zpěvák požádal svou přítelkyni o ruku. Do hlavního města se už sjížděli 
všichni poutníci z celého světa, a tak jsme na každém rohu potkávali věřící z různých 
národů, seznamovali se a učili se základní fráze v různých jazycích. 
 Ve čtvrtek jsme se hned po obědě vydali na Campo Santa Maria la Antigua, kde 
v podvečer proběhlo oficiální přivítání papeže Františka s poutníky. Cesta na Cam-
po byla dost náročná - všude bylo moc lidí, všichni se tlačili, někdy dokonce po sobě 
i šlapali. Asi po dvouhodinové cestě od nejbližší zastávky metra na Campo jsme se  
v pořádku dostali na místo a čekali na příjezd papeže. Ten kolem 17 hod. projel kou-
sek od nás, usmíval se a všem mával. Na pódiu měl potom promluvu a po skončení 
programu jsme ještě asi hodinu čekali na svých místech, než se uvolnila cesta k vý-
chodu, a poté už se vydali zpátky do rodin. 
 V pátek už nám sil ubývalo, únava stoupala a věděli jsme, že na sobotní vigilii mu-
síme být odpočatí, a tak jsme celý pátek strávili na pláži mimo hlavní město a užíva-
li si sluníčka. 
 V sobotu hned po snídani jsme se metrem vydali co nejblíže k náměstí s názvem 
Campo San Juan Pablo II., kde se konala vigilie a závěrečná mše s papežem. Od za-
stávky metra jsme šli pěšky asi 10 km a po cestě potkávali místní, kteří nám ukazo-
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vali cestu, nabízeli pití a někteří nás postříkávali vodou, což bylo v poledním horku 
velice osvěžující. Když jsme dorazili, našli jsme si náš přidělený sektor - všichni Češi 
byli v sektoru A1, který byl nejblíže pódiu hned za VIP zónou pro kněze a tisk, tak-
že jsme měli dobrý výhled.  Potom jsme si rozbalili karimatky a odpočívali do večera. 
Někdo si zdřímnul, opaloval se nebo hrál karetní hry. Kolem 18 hod. do areálu přijel 
papež a následoval program na pódiu - různá taneční a hudební vystoupení, svědec-
tví a nakonec papežova promluva. Všechny papežovy promluvy jsme měli k dispo-
zici vždy předem v češtině nebo jsme mohli přes rádio poslouchat anglický překlad. 
Po promluvě následovala animovaná adorace. Společně jsme se modlili nejen za naše 
nejbližší, za rodiny a za naši vlast, ale také za všechny chudé, hladové, umírající, osa-
mocené na celém světě. Bylo to nádherné a určitě tato společná adorace byla nejsil-
nějším duchovním zážitkem celého setkání. Po adoraci jsme si lehli do spacáků a na-
prosto vyčerpaní usnuli a ani nám skoro nevadilo, že kolem nás lezla spousta brouků, 
ještěrek a jiného hmyzu. 
 V neděli ráno v 6 hod. měli hlasitý budíček a v 8 hodin začala mše svatá. Na kon-
ci mše nám papež požehnal a vyslal nás do našich domovů. Také oznámil, že další 
světové setkání bude v roce 2022 v Portugalsku. Po skončení mše jsme si sbalili věci 
a vydali na zpáteční cestu, která nám trvala až do večera, neboť veškerá doprava váz-
la a na metro se čekaly dlouhé fronty. Nedělí končil oficiální program a já jsem z Pa-
namy odlétala ve středu, takže jsem využila dalších dvou dní k navštívení dalších za-
jímavých míst. V pondělí jsme jeli rybářskou lodí na malý ostrov Tabogu, kde jsme 
byli chvíli u moře a poté prozkoumali celý ostrov. V úterý jsme se vydali do pralesa, 
viděli například lenochody nebo opice, vyšplhali na rozhlednu a přesvědčili se, jak 
moc je vzduch v pralese vlhký. Ve středu jsme si sbalili, rozloučili se s rodinou a roz-
jeli se na letiště. Letěli jsme opět přes Amsterdam, kde jsme ještě zvládli asi dvouho-
dinovou prohlídku města, a pak už rovnou do Prahy. 
 Zážitků bylo opravdu mnoho a věřím, že z výletu do Panamy budu ještě dlouho 
čerpat. Poznala jsem spoustu nových lidí, novou zemi a duchovně se obohatila. Mys-
lím, že Světové dny mládeže jsou skvělou příležitostí vycestovat ze své země, poznat 
jinou zemi, její kulturu a místní obyvatele. Určitě bych chtěla povzbudit všechny mla-
dé, aby se nebáli, vydali se na další světové setkání a prožili tam nezapomenutelné 
chvíle.

Tereza Metelková

Víkend pro biřmovance na MAMRE 

 V pátek 5. 4. jsme se s biřmovanci vydali na MAMRE, což je centrum života mlá-
deže v Osové Bítýšce, které mimo jiné pomáhali zrekonstruovat naši rodiče. Většina 
biřmovanců nastoupila v Žarošicích a už v autobuse panovala skvělá nálada. Jedna  
z nás, Barča, nesla v obrovské tašce velké množství jídla pro všechny, neboť se obáva-
la, abychom neumřeli hlady. Už v té chvíli jsem věděla, že tento víkend bude nezapo-
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menutelným zážitkem. Za okamžik jsme byli v Brně a dále cestovali vlakem do Oso-
vé Bítýšky. Z vlakové zastávky nás na faru zavedli ti z nás, kteří už na MAMRE někdy 
byli. Sotva jsme vešli do fary, mile mě překvapila vstřícnost Hanky, jedné z týmaček, 
která nás vřele přivítala a ukázala nám, kde se můžeme ubytovat.
 Již dopředu jsme věděli, že víkend s námi mají trávit také biřmovanci ze Syrovic, 
s nimiž nás spojoval společný program. V 19 hodin nás čekala večeře a při ní jsme 
se seznámili s programem na celý víkend. Po večeři jsme hráli seznamovací hry, při 
nichž jsme se navzájem sblížili a poznali se s mladými ze Syrovic. Když se setmělo, 
vydali jsme se na křížovou výpravu s loučemi. Ve vzduchu se vznášela Boží atmosfé-
ra. Po návratu jsme postupně drželi stráž v kapli po celou noc. Našli se i takovíí nad-
šenci, kteří dobrovolně adorovali i déle, než se očekávalo. Třeba Tomáš strávil v kap-
li 6 hodin.

 I když jsme spali jen krátce, v sobotu ráno jsme byli zvědaví, co přinese nový den. 
Zamířili jsme do kaple, kde jsme začali den společnou modlitbou. Po ní následova-
la snídaně. Navštívil nás netradiční manželský pár, který nám povyprávěl svůj příběh, 
předal mnoho cenných rad do života a zodpověděl všechny naše otázky. Na oběd nás 
překvapil svojí přítomností o. Pohanka. I on se po obědě zapojil do snahy zvelebit 
areál centra MAMRE. Všichni jsme přiložili ruku k dílu, např. nosili jsme dříví, po-
máhali v kuchyni, umývali okna, …  Odpoledne nás zaujala hra v terénu. Při ní měli 
někteří měli zavázané oči a museli důvěřovat ostatním. I když jsme se hodně snaži-
li, mnohokrát došlo k chybě v komunikaci a někdo to odnesl malým pádem, či nára-



6                                                                                                                          HLAS od Panny Marie

zem do ostatních členů týmu nebo stromu. Další hra měla psychologický charakter  
a vyvolala bouřlivou diskuzi. Účelem hry bylo uvědomit si, že každý máme svůj ná-
zor a měli bychom ho vzájemně tolerovat. Následoval volný program, při kterém 
jsme si v čajovně užili improvizované amatérské hudební vystoupení a večerní mod-
litbu pod vedením jednoho z nás žarošických biřmovanců. Když mi bylo řečeno, že 
se při zpívaných chválách, jež byly ten večer na programu, obyčejně mává stužka-
mi, nebyla jsem si jistá, co si pod tím mám představit. Všichni jsme přišli do kaple  
a pohodlně se usadili. V ztemnělé kapli hořely jen svíčky a na vypouklém stropu kap-
le se začal promítat text první písně. Ihned jsem pocítila klid a uvolnila jsem se. Bok 
po boku jsme jednohlasně vzdávali hold Bohu. Přála jsem si, aby tento okamžik ni-
kdy nepřestal.
 V neděli, poslední společný den, jsme vstali brzy a dali se do úklidu. Po něm ná-
sledovala mše svatá s věřícími místní farnosti. Po mši jsme zhlédli velmi emotivní 
krátký film o muži, který se narodil bez končetin a i s tímto obrovským hendikepem 
si dokázal život užívat na maximum. S biřmovanci ze Syrovic jsme se navzájem po-
zvali na hody a doufáme v brzké shledání. Poobědvali jsme, rozloučili se a vydali se 
na cestu do svých domovů. Celý víkend byl plný milých překvapení a dlouho na něj 
budeme vzpomínat.

Adéla Sedlářová
  

Ještě o době postní a velikonoční v Násedlovicích

 I když jsme již na prahu prázdnin, chtěl bych vzpomenout a poděkovat násedlov-
ským farníkům, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu bohoslužeb v době 
postní a velikonoční, jak ve farním kostele v Žarošicích, ale také ve filiálním koste-
le v Násedlovicích. Po celou dobu postní se každou neděli odpoledne a také ve čtvr-
tek přede mší svatou konala pobožnost křížové cesty, které se účastnili naši duchovní  
otcové Josef a Jaroslav, za aktivní účasti ministrantů, mládeže i ostatních věřících. Na 
Květnou neděli jsme zahájili slavnostní bohoslužbu u kapličky sv. Jana Nepomucké-
ho u hasička a po vyslechnutí Božího slova a požehnání ratolestí jsme se průvodem 
přesunuli do kostela. Od roku 1994 se snažíme zpívat pašije, letošní rok podle sv. Lu-
káše.
 V následujícím Svatém týdnu se naši ministranti spolu se žarošskými účastnili ob-
řadů Zeleného čtvrtku, Velkého pátku i Velikonoční vigilie. Díky zajištěné autobuso-
vé dopravě přijíždějí na obřady i násedlovští farníci.
 Kromě toho se naše děti a mládež každoročně ujímají hrkání, kdy nahrazují zmlk-
lé kostelní zvony. V Násedlovicích se tento hezký zvyk udržuje po dlouhá desetiletí 
bez přestávky, a to i v době totality. Tehdy děti ještě musely na Velký pátek po ranním 
hrkání do školy, přesto se velmi těšily. První obchůzka začíná v pět hodin ráno, další 
následuje v poledne, ve tři hodiny odpoledne a v šest večer. Na Bílou sobotu se kon-
čí v poledne. Tento zvyk si děti organizují sami a patří jim za to velké poděkování.
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 Neděli velikonoční již slavíme v našem kostele sv. Martina za doprovodu našich 
zpěváčků spojených s dospělými zpěváky. Za čtrnáct dní po Velikonocích ještě ná-
sledovala první sobota v Žarošicích, při které měli násedlovští službu. Modlitbou rů-
žence a zpěvem tak přispěli ke slavení poutní mše svaté.
 Poděkování patří všem farníkům, kteří se bohoslužeb účastní, ale i těm, kteří již 
nemohou, ale v modlitbách myslí na všechny.     

fav

Farní pouť 2019
 Letošní farní pouť v první den měsíce května, či máje, nebo také mariánského mě-
síce, ale lze najít i jiné označení jako svátek práce a tak dále, až je nám dáno na výběr, 
co upřednostním, jak a co budeme slavit nebo zač či proti čemu budeme demonstro-
vat. My jsme si vybrali čas na ztišení, čas na modlitbu, čas na prosbu, čas na odpou-
tání se od každodenních starostí, čas na poznávání naší krásné vlasti, čas na setkání 
s úžasnými lidmi a tak dále a hlavně čas na radost. 
   Jako loni, tak i letos se sešel dostatek zájemců, abychom mohli naplnit dva auto-
busy poutníky ze Žarošic a okolí. Na dlouhou cestu jsme se rozjeli v pět hodin ráno, 
abychom po dálnici dojeli až k Praze a pak do Příbrami, nedaleko byl již cíl naší ces-
ty, a to poutní kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře, far-
nosti Maková - Smolotely. Autobusy nás až ke kostelu nedovezly, protože cesta se stá-
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le zužovala, a tak jsme zastavili u místního hřbitova. Zbytek cesty jsme došli v proce-
sí pěšky. Mládež zvolila dobrodružnější zkratku lesní stezkou a před kostelem jsme 
se všichni sešli. Tam nás již čekal místní duchovní správce ThDr. Jánem Andrejem, 
Ph.D. Po krátkém přivítání začala mše svatá. Všechny nás zaujalo kázání otce Jána 
Andreje, kterého již předem vyzval otec Josef Pohanka aby se tohoto úkolu ujal, pro-
tože jej zaujaly nahrávky jeho kázání umístěné na internetu. Po mši svaté jsme moh-
li vzdát hold Panně Marii, kdy svatou sošku, sejmutou z oltáře, držel v rukou otec Jo-
sef Pohanka. 

   Další naší zastávkou byla národní kulturní památka Svatá hora u Příbrami. Zde 
jsme s časem mohli volně naložit, vzhledem k tomu, že tato bazilika byla naším hlav-
ním cílem v roce 2012. Bazilika je opravena a opět nás nadchla svou krásnou výzdo-
bou a především stříbrným oltářem.
   Pak jsme se vydali do nedalekého trapistického kláštera Naší Paní nad Vltavou  
v obci Poličany, poblíž Neveklova, asi 60km jižně od Prahy. Tady jsme mohli ales-
poň trochu nahlédnout do života klášterní komunity sester trapistek. Klášter je nově 
vystavěn pro tuto komunitu, která byla založena v roce 2007 a rozhodně nám uká-
zal, že i dnes mohou vznikat církevní budovy, které nás osloví  nejen svou architek-
turou, ale ve srovnání s těmi co jsme dnes také navštívili i nynějším bohatým živo-
tem a ne jen vzpomínkou na zašlou slávou. Tento řád žije podle řehole sv. Benedikta 
jehož základním heslem je „Ora et labora“, tedy „Modli se a pracuj“. Co to v každo-
denním životě sester znamená, nám vysvětlila a na zvídavé dotazy odpověděla usmě-

Maková hora
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vavá řeholní sestra. Sestry pocházejí především z České republiky, ale jsou zde i sest-
ry původem z Itálie. Řeholnice skládají sliby stability v jedné mnišské komunitě, slib 
poslušnosti a obrácení mravů, v nichž je zahrnut i slib čistoty a chudoby.  Všechny 
kostely řádu jsou zasvěceny Panně Marii a zdejší kostel je také zasvěcen Panně Marii, 
Matce jednoty křesťanů, jejíž liturgická památka se slaví 18. ledna. Pak následuje tý-
den modliteb za jednotu křesťanů. Srdcem zasvěceného života je chvála Boží, jejímž 
středem je každodenní slavení Eucharistie. Sestry se sedmkrát za den schází v koste-
le ke zpívané liturgii. V poledne jsme se v místním kostele mohli zúčastnit zpívané li-
turgie hodin řádových sester. Kromě toho se sestry věnují duchovní rozjímavé četbě  
a osobní modlitbě. Řádové sestry si na živobytí vydělávají na poli pěstováním zeleniny,  
v ovocných sadech a chovem včel. Sestry vyrábí různé léčivé čaje a masti, kosmetické 
přípravky, ovocné marmelády, čokolády, sušenky, med atd. Kromě toho malují iko-
ny starodávnými uměleckými technikami byzantské tradice s použitím pravého zla-
ta.  My jsme komunitu sester podpořili nákupem jejich výrobků v místní prodejně. 
Mohli jsme tak přivést originální dárky z daleké cesty naším blízkým. Nedílnou sou-
částí kláštera je i dům prohozy, který je otevřený pro všechny, kteří touží prožít ně-
kolik dnů v tichu a klidu.
 Zjistili jsme, že naše nákupní aktivita narušila natolik časový rozvrh, že do Hrád-
ku u Vlašimi, kde jsme měli mít jen krátkou májovou pobožnost, jsme přijeli se zpož-
děním. Tak jsme na poslední chvilku místnímu duchovnímu správci, otci Jerzymu 
Cymanowskému, zcela zaplnili kostel sv. Matouše a zúčastnili se tak druhé mše sva-

Klášter trapistek v Poličanech
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té na naší pouti. A rozhodně jsme nelitovali. Jednak jsme slyšeli velmi poučné kázání 
a po mši jsme se blíže seznámili s poutním místem Navštívení Panny Marie. Dokon-
ce jsme si mohli prohlédnout i originál sošky Panny Marie s Ježíškem, jinak uschova-
nou v trezoru. Otec Jerzy Cymanowsky patří ke kongregaci kněží Mariánů, kteří mají 
vikariát v Brumově – Bylnici a zdejší farnost ve správě. Hlavní poutě se zde konají po 
tři červencové neděle.

      V obou kázáních nám bylo připomenuto, že první květen je také svátkem sv. Jo-
sefa dělníka, toho sv. Josefa, který není příliš často zmiňován, a přesto by Svatá rodi-
na bez něj nebyla úplná. Což o to, my jsme si tak nějak již zvykli na neúplné pozem-
ské rodiny, ale neúplnou Svatou rodinu – no, to snad nemůže nikdo ani myslet vážně!  
A přesto je ten sv. Josef jakési to „páté kolo u vozu“ nebo ne? Otec ne otec, otčím ne 
otčím, nebýt tohoto člověka, nebyl by Ježíš z rodu Davidova. No, nechme toho, čemu 
nerozumíme nebo spíše čemu rozumět ani nemůžeme a přidržme se toho, co víme. 
Nejen Panna Maria, ale i sv. Josef přijal boží vůli. Jeho tichý skromný a spokojený ži-
vot je náhle přerušen a on přijímá cestu dobrodružství, cestu zázraku, cestu spasení 
světa, kterého musí být svědkem a spolunositelem. Dobře ten příběh znáte a dobře 
víte, kdo je v popředí děje a kdo v pozadí. A také dobře víte, že bez úplné rodiny by to 
nezvládla ani ta Svatá rodina. A sv. Josef je nakonec vždy pokorný, poslušný a trpěli-
vý. Jeho síly jsou jen ty, co máme i my, nic víc nemá. Bez služebnictva, vojáků, úřed-
níků a dělníků jen se vzájemnou úctou a láskou s Marií a bezmeznou důvěrou v Boží 
záměr vše splnil a ustoupil Světlu Kristovu. Připomínám vám tohoto světce ne proto, 

Hrádek u Vlašimi
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abychom o něm všude slyšeli, ale proto, abychom si jej my sami sobě vždy připomí-
nali. Kdyby o něm bylo tolik chvál, tolik slov a oslav jako o ostatních, nebyl by to již 
on. On, který stojí za Kristem a drží nad ním své lidské ruce, aby nám mohl stát Kris-
tus za našimi zády a držel nad námi své božské ruce. A já vám také věřím, že to jako 
sv. Josef zvládnete i vy, protože vy jste si vybrali, jak jsem v úvodu uvedl, čas na ztiše-
ní, čas na modlitbu, čas na prosbu, čas na odpoutání se od každodenních starostí, čas 
na poznávání naší krásné vlasti, čas na setkání s úžasnými lidmi a hlavně čas na ra-
dost, že tak jak ve Svaté rodině není v božích rukou nikdo tím „pátým kolem u vozu“.
   Pak jsme se vydali na zpáteční cestu k domovu. Poděkování za bezpečnou cestu pa-
tří řidičům autobusů Tomášům Mokrým, otci a synovi, kteří se zdárně vypořádali se 
všemi nástrahami dlouhé cesty. Za duchovní vedení pak panu faráři Josefu Pohan-
kovi, kterému patří také největší poděkování za organizaci poutě, a panu vikáři Jaro-
slavu Laštovičkovi.  
  Omlouvám se všem,pokud jsem 
to pochopil špatně, protože tu mám 
pro někoho a nevím pro koho, od-
kaz, takové vidění. „Na poušti jde 
ztěžka shrbená postava muže a ná-
hle se k němu sbíhají hladoví psi. 
Už se na něj vrhají, když se vůd-
čí pes zastaví a s ním celá smečka. 
Vtom člověku poznávají proroka po 
čtyřicetidenním půstu a najednou 
jsou z nich hravá štěňata. V tom se 
ozvou první slova zkoušky „Jsi-li 
Syn Boží, řekni tomu kameni, ať je 
z něj chléb.“ V tu chvíli jsou psi na-
syceni a prorok odpovídá „ Je psá-
no: Člověk nebude živ jenom chle-
bem.“ A následuje druhá zkouška 

„Tobě dám všechnu moc i slávu těch 
království, poněvadž mně je dána  
a komu chci, tomu ji dám. Budeš-
li se mně klanět, bude to vše tvé.“  
A psi se s člověkem dostali všude. Od úrodných krajů, přes pouště, oceány až do ledo-
vých pustin severního a jižního pólu. Ba dokonce do vesmíru se dostali dřív než člo-
věk. Jen v prvním letu balónem je předběhli ovce, kohout a kachna. Prorok odpoví-
dá: „Je psáno; Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému a jeho jediného uctívat.“. Při 
poslední zkoušce na vrcholku chrámu po výzvě „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů, 
vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili a na ruce tě vezmou, 
abys nenarazil nohou svou na kámen.“ Odpovídá prorok - „Je psáno: Nebudeš po-
koušet Hospodina Boha svého.“ již sám.

Pavel Rektořík

Milostná socha Panny Marie Hrádecké
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Z kostelního kůru v Násedlovicích

 Říká se: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ Již několik let se podílí při bohoslužbách 
a slavnostech v Násedlovicích seskupení zpěváčků, zpěváků a hudebníků. Navazují 
tak na dlouholetou činnost chrámového sboru v naší obci. Tento sbor doprovází bo-
hoslužby zejména o svátcích vánočních a velikonočních, ale i při jiných slavnostních 
příležitostech. Většina dospělých zpěváků také zpívá při pohřbech našich spoluobča-
nů. Sbor čerpá z písní od svých předchůdců, ale díky mládeži obohatili svůj reperto-
ár o písně novodobější zpívané na různých setkáních mládeže. I když je složení sbo-
ru od těch menších až po starší, scházíme se rádi a těší nás, že můžeme bohoslužby 
takto obohatit. V neposlední řadě chceme poděkovat naší dlouholeté varhanici paní 
Pavle Snášelové ze Žarošic, která nám ochotně a ráda přinášela nové písně a dopro-
vázela nás.

násedlovští zpěváci a zpěvačky
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Vypsáno z matrik
(od 1. prosince 2019 do 31. května 2019) 

Z vody a Ducha svatého se ve svátosti křtu znovu narodili:

  3. února        Laura Emílie Plachá ze Žarošic
10. února        Tomáš Barva ze Žarošic
  5. května       Michal Plachý ze Žarošic
19. května       Dominik Rozkopal ze Žarošic

Branou smrti nás předešli:

  2. prosince     Josefa Fronková (1928) z Násedlovic 
17. prosince     Julie Kellnerová (1933) ze Žarošic
22. prosince     Marie Kellnerová (1949) ze Žarošic
  6. ledna          Anežka Měsíčková (1925) ze Žarošic
  6. dubna         Marie Pokorná (1951) ze Žarošic 
11. května        František Panáček (1933) z Násedlovic
  

K modlitbě

Provázej mne, vlídné Světlo,
tmou, která mne svírá -
ty mne provázej!
Noc temná je, domov vzdálený,
však ty mne provázej!
Veď mé kroky,
já neprosím, abych viděl do dálav -
osviť však první krok.
Dřív nebylo to,
dřív neprosil jsem tě o doprovod.
Rád měl jsem v rukou své volby
a cest svých běh.

Avšak nyní – ty mne provázej.
Rád měl jsem oslnivé dny,
však se strachem vládla jim pýcha -
ta léta jsou pryč.
Tvá moc již dlouho mi žehná
a vím, že stále mne provází
přes mé pustiny, močály,
řeky i útesy,
až dokud noc nepomine.
Než k ránu spatřím úsměv andělů,
které jsem kdysi miloval
a na chvíli ztratil.

bl. John Henry Newman
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Vzděláváme se
Karikatury Boha

 Vstupní branou do křesťanské modlitby je právě oslovení Boha jako Otce. Ježíšo-
vým posláním na této zemi nebylo jenom naše vykoupení. On nám chtěl zjevit Boha 
jako Otce, představit nám ho, jaký doopravdy je, zbavit jeho obraz v našich předsta-
vách všech nátěrů a masek, které jsme mu postupně nasadili.
 Jedna odnož teologie se nazývá negativní. Přistupuje k Bohu jako k neproniknu-
telnému tajemství. Je nemožné vyjádřit, jaký Bůh je. Snazší je pro nás uvažovat o tom, 
jaký Bůh není. Touto cestou se vydáme také my. Budeme přemýšlet nad tím, jaký ur-
čitě není Bůh, Otec Ježíše Krista, k němuž se smíme modlit. Představíme si falešné 
představy Boha, s nimiž se můžeme setkat v lidském vnímání Boha. Běžně se mluví 
o karikaturách Boha. Šikovný kreslíř karikatur si dobře prohlédne tvář zobrazované-
ho a pak jednoduchými tahy ji namaluje. Zjednodušením zkreslí skutečnou podobu. 
Vychází sice ze živého modelu, ale obraz je značně vzdálen skutečnosti.
 Od počátku (od ráje) jsme vystaveni ďáblově taktice, kterou se snaží nabourat naši 
představu Boha jako dobrého, milujícího Otce. Evě našeptává: „Jakže, Bůh vám zaká-
zal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Jinými slovy: „Lidi, copak to nechápete? Bůh to  
s vámi nemyslí dobře! On vás chce připravit o štěstí! To si necháte líbit?“ Sice je to lež 
jako věž. Eva ví, že mohou jíst ze všech stromů s výjimkou prostředního. Ale semín-
ko pochybností bylo zaseto. Důvěra v Boha prvních lidí byla nahlodána. Hříchem 
byl pak zasažen životně důležitý nerv důvěry a odevzdanosti v Hospodina pro všech-
ny Adamovy potomky. Jak je pro nás těžké v Boha doufat za všech okolností a jemu 
se cele odevzdat. Máme strach, že Bůh bude po nás chtít něco těžkého, že nám vez-
me pro život něco milého. Zkrátka, čas od času se vynoří pochybnost, zda Bůh přeje 
mému dobru. Opravdu mě miluje? 
 Představme si nejobvyklejší falešné představy Boha. Budu se držet terminologie 
Kateřiny Lachmanové z její knížky Karikatury Boha, kterou vřele doporučuji k bliž-
šímu seznámení s daným tématem.
 1. Přestárlý Bůh - Známe ho z francouzského filmu Stvoření světa, ale také 
z mnohých vyobrazení v našich kostelích. Bůh zde vystupuje jako ctihodný kmet. 
V minulosti tento Boží obraz v lidech probouzel představu moudrosti a postoj úcty. 
Dnes staří lidé u těch mladších vyvolávají pocity soucitu až opovržení: „Zaspali dobu. 
Ničemu nerozumějí.“ Takto vnímaný Bůh už do našeho světa nepatří.
 2. Vodič loutek - Kolik lidí je přesvědčeno, že jejich život je naprogramován, že 
o něm rozhoduje Boží vůle a oni se musejí jen trpně podřídit. Neberou vážně lidskou 
svobodu, kterou Bůh respektuje natolik, že svolil, aby se obrátila proti němu. Tako-
ví lidé pak obviňují Boha a činí ho zodpovědným za to, co způsobila zneužitá lidská 
svoboda. 
 3. Bůh policajt - Je chápaný jako udržovatel pořádku. I když třeba hned netres-
tá, všechno sleduje a pamatuje si. A jednou nám to spočítá.
 4. Bůh otrokář - Jeho přízeň si musíme zasloužit, odpracovat bezchybným vý-
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konem. Bůh nás bude mít rád a bude nám žehnat, když ho budeme poslouchat a ne-
dělat problémy.
 5. Bůh záchranář - Je to v podstatě pohanská představa Boha, kterého člo-
věk potřebuje, jen když se dostane do úzkých. Místo, aby člověk sloužil Bohu, on má 
sloužit člověku. V obchodním stylu: Dávám ti, abys ty dal mně.
 6. „Něco nad námi je.“  - Jedná se o velmi rozšířený přístup k duchovním sku-
tečnostem v našem národě. Tomáš Halík tvrdí, že Češi nejsou národem ateistů, ale 
převážně něcistů. Otázkou zůstává, zda v tomto případě lze mluvit o představě Boha, 
pokud ono „něco“ není osobní bytostí. Lidé rádi mluví o osudu, pozitivní energii, 
přírodě apod.
 7. „Kdosi kdesi nad námi.“ - V minulosti se používalo označení „Bůh spící“ či 
hodinář. Bůh Stvořitel daroval vesmíru zákonitosti, ale dál už se o něj nezajímá. Je za-
hleděný sám do sebe.
 8. Bůh jako wellness centrum - Bůh slouží jako obnovitel zdraví, klidu duše a 
harmonie. Lidé Boha hledají jen v takových případech, někdo sporadickou návště-
vou kostela (když má potřebu), jiný objímáním stromů v lese.
 9. Bůh „kámoš“ - Zdánlivě se jedná o správnou představu, ale vytratila se z ní 
podstatná vlastnost – bázeň Boží. Bůh není se mnou na stejné úrovni, můžeme si sice 
tykat, ale pořád zůstává mým pánem. Je mým přítelem, a proto ho musím brát vážně.
 10. Bůh trapič - Bytost, které dělá dobře působit utrpení (sadista).
Naštěstí s Karlem Rahnerem můžeme říct: „To, co si mnozí představují pod pojmem 
Bůh, naštěstí neexistuje.“  

P. Josef Pohanka

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích

 Svatá Rita (snad zkráceno z Margarita) z Cascie je velmi známá světice (v Itálii), 
ale zároveň velmi náročná ke krátkému pojednání. Se sv. Ritou je spojována symboli-
ka trnů a růží. Dohromady oba symboly spojují jak prožitek zranění od trnů, ale také 
naděje vyjádřená kvetoucí růží – naděje, že rány lze vyléčit. K její přímluvě u Boha se 
utíkají lidé sužovaní mnoha beznadějnými problémy, zvláště rodinnými.
 Rita žila v letech 1381–1447/1457 v městečku Cascie, tehdejší republice o sedm-
nácti tisících obyvatelích, jež svou geografickou polohou představovala obchodní  
a kulturní centrum důležitých středisek jako Florencie, Řím a Neapol.
 Rita  se provdala za místního mladíka Ferdinanda a měla s ním dva syny. Ferdi-
nand zemřel, když mu nastražili léčku u zámku Collegiacone, nedaleko jejich mlýna. 
Byla to úkladná vražda, jejíž příčinou snad byly tehdejší politické boje, ale mnohem 
pravděpodobnější je, že to byla odveta, protože jej manželka přesvědčila, aby ode-
šel z jakéhosi gangu, ke kterému se kdysi přidal. Zaplatil za to neúměrnou cenu, jak 
pro sebe, tak pro rodinu. Rodinný spor přirozeně motivoval syny, kteří chtěli otcovu 
úkladnou vraždu pomstít, k odplatě, která měla vyústit v další zabíjení. Dříve však, 
než ji mohli uskutečnit, zemřeli, zřejmě na mor, a Rita tak zůstala sama.
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 Požádala o přijetí do kláštera augustiniánských řeholnic sv. Marie Magdalény  
v Cascii. Jejímu přání nebylo snadné vyhovět, protože velmi pravděpodobně byly  
v klášteře řeholnice spřízněné s manželovými vrahy, a tak přijata nebyla. Nicméně 
Rita znovu zaklepala na klášterní fortnu a po opakovaném naléhání ji slíbili přijmout, 
ovšem s podmínkou, že nejprve usmíří svou rodinu s rodinou manželových vrahů. 
Od té chvíle začala Rita nově chápat křížovou cestu Páně. Musela oslovit manželovy 
vrahy, vyhledat je, setkat se s nimi, aby si vzájemně odpustili. Rita se dala cestou míru, 
která uzavírala úkladnou vraždu. Rita se tak stala symbolem usmíření. 
 Schopnost usmiřovat si nepochybně přinesla ze své rodiny Lotti-Manciniů. Její 
otec byl skutečným mírotvůr-
cem (dnes bychom řekli smír-
čím soudcem). Jeho dům ne-
ustále navštěvovali lidé, často  
i v noci, kteří žádali spravedl-
nost, ale zároveň se chtěli v ro-
dině či se sousedy smířit a za-
žehnat tak prolévání krve. Život 
mladé Rity navždy poznamena-
la stálá touha po míru. 
 K duchovnímu směřová-
ní svaté Rity přispěl přede-
vším blahoslavený Simon Fi-
dati, augustinián z Cascie. Jeho 
duchovní odkaz lze vyvozovat  
z jeho spisů o věrnosti Spasite-
lovu lidství. Tento teolog v roce 
1300 sjednotil smysl křesťanské-
ho života a úsilí teologie ve věr-
nosti Kristovu lidství, zejména 
pak v lásce k trpícímu Kristovi, 
který zemřel za pokoj mezi lid-
mi…
 Rita zemřela pravděpodob-
ně v roce 1457 (nebo 22. květ-
na roku 1447). Na sarkofágu je 
zvěčněná, jak napodobuje Ježíše 
Spasitele a předává jeho posleství druhým. V tom spočívá podstata úcty ke svaté Ritě. 
Jestliže se v příběhu obrácení a zavraždění jejího manžela a ve smrti jejích synů nepo-
chybně skrývá byť jen zlomek politického a sociálního násilí té doby, aktivita usmiřo-
vání ve vlastní rodině a v ostatních přičleněných rodinách přispěla k tomu, že se Rita 
z Cascie stala patronkou naléhavé prosby za rodinný a sociální mír. Její život a odkaz 
je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli, zdroji smíření s Bohem a mezi lidmi.
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K zamyšlení
Kněz učitel 

 Ve všech civilizovaných zemích chodí dnes děti do školy, dorůstají pod dohledem 
mnoha učitelů. Dříve mívali ve šlechtických rodinách učitele jednoho, pokud mož-
ná nejlepšího. Obojí způsob má své výhody i nevýhody. I Kristus vystupuje jako uči-
tel. Tak jej oslovovali: „Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy“ 
(Mt 22,16). Proč vlastně potřebuje člověk ke svému vývoji učitele? První poznání 
ovšem pochází z osobní zkušenosti, z toho, co jsme viděli na vlastní oči a o čem jsme 
sami uvažovali. Je to poznání živé, ale velmi omezené. Musí nám je doplnit zkušenost 
druhých. Žijeme ve společnosti kulturní, která posbírala zkušenosti a myšlení mili-
ónů jiných a stále se vyvíjí. Odborný učitel nám hlavní výsledky toho vývoje zpro-
středkuje, protože studoval, učil se dlouho a systematicky. Přesto však i on je omezen, 
specializuje se v jistém oboru. Proto se už dítě setkává s různými učiteli v různých 
oborech. Kdo má být naším učitelem v náboženství? Jde tu o poznání Boha a všeo-
becně řečeno rozlišení dobra i zla.
 I v tomto oboru je naším prvním učitelem vlastní zkušenost. Máme pro to i zvlášt-
ní smysl svědomí. To nám od počátku říká v srdci, co má pro nás platit jako dobré 
nebo zlé. U dětí se probouzí ten hlas velmi průzračně. Měl by tedy stačit k poznání 
Boha. Když byl Adam stvořen, v ráji neměl jiného učitele a přesto hovořil přímo s Bo-
hem, slyšel jeho hlas v ranním vánku (Gn 3,8). Bohužel se tento čistý pramen mrav-
ní zkušenosti hříchem zakalil, jeho světlost se zatemnila. Bůh však člověka ani po vy-
hnání z ráje neopustil. Některé lidi osvítil zvláštním světlem, stali se vidoucími, co je 
dobro a zlo. To osvícení nebylo jenom privilegium pro ně samé. Byli posláni, aby to, 
co sami viděli, řekli jiným, aby o tom prorokovali, stali se tedy proroky.
 Ve Starém Zákoně bylo proroků mnoho, existují ještě dnes? Svatý Pavel přeje 
všem křesťanům, aby měli, pokud je to možné, prorocký dar všichni: „Držte se lás-
ky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči...Ten, kdo má prorocký dar, 
mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení“ (1Kor 14,1n). 
Kdo to je pro nás dnes konkrétně? Pro dítě je to bezesporu matka. Od ní se má nau-
čit první modlitbičky a dostat napomenutí, když se pomýlí v tom, co se smí a nesmí. 
Vedle matky tu zastávají učitelskou funkci všichni dobří lidé, kteří tvoří lidské pro-
středí životní. Ale zvláštní prorockou funkci svěřil Kristus církvi, která se stala mat-
kou učitelkou všech věřících.
 Kde má základní školu, ve které vyučuje? Je to především kostel, ve kterém se 
slouží liturgie a kde se společně modlíme. Vyjadřuje se to tradicionálním principem: 
věříme to, co se modlíme. Liturgie mluví slovy a gesty, je jakoby viditelným kázáním. 
Zvláštní důraz na tu viditelnost víry dává především církev východní, Na Západě se 
spíš zdůrazňuje duchovní poučení kázáním. Obojí však patří k sobě. Již v prvních 
dobách křesťanských to vysvětlil Origenes takto: v eucharistické bohoslužbě sestupu-
je na oltář Kristus pod způsobou chleba a vína, v první části liturgie k nám sestupuje 
pod způsobou slova Božího. Máme tedy stálé školní vzdělaní v našich chrámech.
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 Je dobré, když si při této příležitosti připomeneme jako poznámku něco, co je pro-
blémem všech pedagogů dnešní doby. Mluví se o tom na různých odborných zasedá-
ních. Jde tu o otázku hodnoty hlásané pravdy. Dnešní mládež, konstatují pedagogo-
vé, si odnáší ze školy velké množství nových poznatků, ale nechápou, co si s tím mají 
počít v životě. Většinu z toho hledí co nejdříve zapomenout. Jak to udělat, aby to na-
učené mělo pro ně i životní hodnotu? Na jednom velkém kongresu propagovali pe-
dagogové tzv. pracovní metodu: nehlásat jenom pravdu, ale vytvořit takové prostředí, 
aby ji společně všichni hledali. K tomu také vybízí instrukce liturgické obnovy v círk-
vi. Nemá tu sloužit kněz sám a lidé jenom pasivně přihlížet, má tu být společná ra-
dostná účast všech. Druhá rada, která vyšla od pedagogů, je následující: pravou hod-
notu dostávají věci, když je přijímáme jako milý dar od osoby, kterou máme rádi. Při 
vyučování náboženství je tou osobou sám Kristus. Chápeme-li katechismus jako slo-
va od něho samého vyslovená přímo k nám, hned nabudou pravou hodnotu osobní.
Slova pochopená osobně mají okamžitě ohlas v životě. Jde zase o všeobecnou otáz-
ku o poměru nauky a praxe. To, co je jenom v hlavě a nepronikne do rukou, nic ne-
postaví. Proto studující techniky, lékařství, učitelství prodělávají na dokončení stu-
dia praktické kursy. Dobří katecheté zkoušejí tu metodu i v náboženství. Tak např. je-
den mladý kněz, který připravoval děti k prvnímu sv. přijímáni, to zařídil takto. Řekl 
jim toto: „Z oltáře přijde Kristus k vám se svými dary. Musíte mu darovat také něco 
i vy. Když uděláte nějaký dobrý skutek lásky, napište to na malý lísteček a vložíme jej 
do velké společné obálky.“ Stala se nakonec velmi objemná, lístečků v ní bylo mno-
ho a při mši, při které bylo první přijímání, dvě družičky přinesly tu obálku a polo-
žily ji před oltář. Přesto však je problém teorie a praxe jiný než v technice. Inžený-
ři musí nejdřív dobře ovládat zákony techniky a pak teprve je mohou uvést v praxi.  
V hudební nauce to nejde tak snadno. Kdo nikdy nezpíval a na žádný nástroj nehraje, 
těžko může studovat na hudební konzervatoři. V náboženství je to ještě těžší. Tu je 
hlavním zákonem láska. Kdo nikoho nemiluje, nikdy nepochopí, co láska je. Bůh je 
láska (1 Jan 4,8). Čistě teoretickým výkladem se tedy nauka o něm stává mrtvou lite-
rou, která toho pramálo poví o Boží pravdě. Proto už stará mnišská tradice stanovila, 
že v poznání Boha praxe předchází teorii. Nedivíme se tedy, že prostí lidé, kteří zbož-
ně žijí, jsou velmi účinnými učiteli náboženství spolu s odbornými kněžími. Všich-
ni v jednotě tvoří jednu církev. Ta pak ve své upřímnosti je schopna přemoci všech-
no pokrytectví světa. 

Tomáš kardinál Špidlík

Mluv málo a hodně naslouchej

 Když jsem byl v jezuitském noviciátu, každou neděli večer se naše komunita schá-
zela k „dělení se o víru“. Znamenalo to povídat si o našem duchovním životě: kde 
jsme se během všedních dní setkali s Bohem a jak se nám daří v životě modlitby. Pla-
tila přitom dvě pravidla. Za prvé, všechno bylo důvěrné. Za druhé to, co někdo o sobě 
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řekl, se nemohlo nijak komentovat, výjimkou byla otázka, kterou bylo možné položit, 
pokud zůstalo něco nejasného.
 První pravidlo bylo pochopitelné. Druhé znělo absurdně. Když lidé vyprávěli  
o tom, jak s něčím zápasí, měl jsem chuť říct: „Proč nevyzkoušíš tohle?“ Když někdo 
řekl, že mu chybí starý život, chtěl jsem říct: „Mně taky.“ Když někdo řekl, že se cítí 
osamělý, měl jsem chuť říct: „Zaklepej mi na dveře.“ Nechápal jsem, proč představe-
ný chtěl, abychom mlčeli. Postupně jsem na to přišel – proto, abychom se naučili na-
slouchat. Naslouchání je zapomenuté umění. Chceme naslouchat, chceme věřit, že 
nasloucháme, ale často jsme tak zaneprázdněni přípravou toho, co odpovíme, že při 
naslouchání ztratíme pozornost.
Jak nám řekl náš představený Gerry, v noviciátu bylo dost času na to, abychom si na-
vzájem poradili, abychom se podpořili a utěšili. Zmiňovaná praxe však byla echem 
jednoho z méně známých Ignácových výroků: „Mluv málo a hodně naslouchej.“ Dů-
vodem pro přísnou důvěrnost bylo to, aby se lidé při mluvení pokud možno uvolni-
li. Postupně jsem si sdílení víry oblíbil. Fascinovalo mě, když moji přátelé novici, ale 
i Gerry a jeho asistent David mluvili o svých zkušenostech s Bohem v předešlém týd-
nu. Bylo úžasné vidět, jak složité životy tito lidé vedli a jak se snažili růst ve svatosti, 
aby se stali lepšími lidmi a lepšími jezuity.
 Po nějaké době jsem byl nejen ohromen, jak Bůh pracuje v jejich životech, ale také 
tolerantnější k jejich slabostem. Když byl jeden novic výbušný, vzpomněl jsem si, že 
ho tíží složitá situace v rodině. Jiný byl zase mrzutý a já jsem si vzpomněl, že ho za-
městnává těžce řešitelný případ v dobrovolnické službě. Způsob, jak se vypořádáva-
li se světem, ovlivňovaly jejich zkušenosti. To mi připomenulo požadavek sv. Ignáce, 
že nemám lidi dopředu soudit.
 Mně pozorné a vnímavé naslouchání přátel noviců pomohlo v tom, že jsem se ne-
cítil tak mimo. Do té doby jsem měl dojem, že každý žije zdravě a vyrovnaně – kro-
mě mě. Při sdílení víry jsem poprvé pochopil, že život každého člověka obsahuje hoj-
nou míru radosti i trápení. A také to, že jsme všichni daleko složitější, než se na prv-
ní pohled zdá.

  Nepouštěj se s nikým do dlouhých zbytečných rozhovorů...
Věnuj však lidem svou pozornost a vyslechni je trpělivě,
aby si mohli ulehčit svému srdci. (Svatý Ignác z Loyoly)

James Martin

Pro zasmání
 Místní blázen 
 Kněz odslouží svoji první mši v nové farnosti. Na jejím konci se postaví u vchodu, 
aby se pozdravil s farníky. Všichni mu blahopřejí a nahlas chválí jeho kázání. Jen je-
den z nich neustále opakuje: „Pěkné kázání – ale nemělo hlavu ani patu.“
 Když se kněz vrátí do sakristie, zeptá se kostelníka, kdo ten zvláštní člověk je. Kos-
telník jen prohodí: „Ale toho si nevšímejte. To je místní blázen. Vždycky jen opaku-
je, co říkají ostatní.“
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 Doktor
 Jeden kněz kvůli naléhavým povinnostem požádá spolubratra o zástup na pohřbu. 
V telefonu si stačili říct jen to, že to byl vynikající doktor. Zastupující kněz načrtává  
z tohoto detailu portrét zesnulého. Od katafalku promlouvá k pozůstalým: 
 „Drazí věřící, všichni zůstáváme stát v úžasu nad velkodušnou a neutuchající služ-
bou našeho bratra. Pan doktor byl zářným příkladem pro nás všechny. Nikdy neopo-
menul vyhovět požadavkům pacientů. Často jim je dokonce četl z očí. Byl vždycky 
velmi zdvořilý, choval se k nemocným s neutuchajícím taktem. Utěšoval je, dodával 
odvahu a naději moudrým slovem, vlídností a klidem, který z něho vyzařoval. Uměl 
skutečně léčit, protože své povolání chápal něco víc než jen předepisování léků. Dě-
lal svou práci opravdu ze srdce a z lásky…“
 Pozůstalí na sebe vrhají poněkud rozpačité pohledy, někteří se dokonce pochech-
távají. Zesnulý byl vynikající doktor, ale po mši kněze upozornili, že to byl veterinář.

 Co říkal pan farář?
 Synek se vrací z nedělní mše svaté. Ještě nepřekročí práh domu a už se ho otec ptá: 

„Tak co dnes pan farář říkal v kázání?“
 „Opravdu to, táto, chceš slyšet?“

„Samozřejmě!“ 
„Říkal, že se mu nelíbí, když rodiče posílají do kostela děti samotné a sami se doma 
koukají na televizi!“



 HLAS od Panny Marie                                                                                                   21

Zadáno pro děti

Katechetický věstník č. 4/2003-04; vydalo © Biskupství brněnské 

JÁ JSEM DVEŘE 
 
Každá budova nebo místnost má dveře, aby se jimi dalo projít dovnitř 
i ven. Když jsou dveře otevřené, je jednoduché vejít. Pokud jsou zavřené, 
potřebujeme klíče, abychom se dostali dovnitř – do bezpečí, tam, kde na 
nás něco nebo někdo čeká. 

Skutečným klíčem a branou k životu je pro nás Ježíš Kristus, který o sobě 
řekl: „Já jsem dveře.“ Když pomocí klíče rozluštíme nápis na dveřích, 
dozvíme se ještě jednu důležitou větu, kterou Ježíš vyslovil. 
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Stále nás provází

Po celý rok v každém měsíci v kalendáři
tvůj svátek, Maria, jako maják září,
své dítky starostlivě stále provázíš,
v radostech, starostech o každém dobře víš.
Kéž naše srdce je vždycky připraveno
oslavovat tebe i tvé svaté jméno.

Již první den v roce jsi s námi, Maria, Matko Boží,
chceš, abychom se všichni křesťané sjednotili
a Bohu děkovali, chválili každou chvíli,
zavedeš nás k lurdské řece Gávě:

„Čiňte pokání a zpívejte radostné Ave, Ave!“ 

Anděl Gabriel navštívil tebe, Paní naše,
zvěstoval ti radostnou zvěst – Mesiáše,
přichází krásný květen plný vonných květů,
tvůj měsíc, Kněžno máje, Královno všech světů.

Jsi Panna Maria, Prostřednice všech milostí,
Fatimská růžičko, pějem ti s radostí,
slyš naše hlasy, modlitby, Matičko milá,
která jsi v naději svatou Alžbětu navštívila.

Oslavujem tvé srdce neposkvrněné, čisté,
tvé svaté tělo nanebevzaté,
překrásná Královno na svatém Hostýně,
zůstaň Matkou lidu svému,
Maria, žehnej lidu moravskému.

Matičko, tvé svaté narození
naši žarošickou farnost v zlato mění,
davy poutníků z daleka přicházejí,
tvoji lásku, milosti odnést si chtějí.

Vypros nám, Matičko,
u Krále nebe i země,
aby se smiloval a dal nám vláhy, deště,
ať nežízní tvoje plémě.
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Bolestná Panno Maria – Matko bolesti,
pomoz nám tíhu života unésti,
k tobě, Madono Šaštínská, každý rok putujeme,
s růžencem v rukou prosit o milosti chceme.

K tobě, Neposkvrněnému Početí,
se všichni s důvěrou utíkáme,
vedeni Duchem svatým hledáme Kristovu lásku,
hledáme, pomoz nám, Maria, najít pokoj
a porozumění pro celou naši zemi,
aby lidstvo v míru a lásce žilo,
aby tvé Neposkvrněné Srdce vždy vítězilo! 

Jarmila Urbánková 
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Zlatá sobota v roce 2019 připadá na sobotu 14. září.

Hlas od Panny Marie, farní občasník
Vydává Římskokatolická farnost Žarošice

Žarošice 51, 696 34
www.zarosice.estranky.cz

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna – č. ú. 181645720/0300
Uzávěrka dalšího čísla bude 4. srpna 2019.

Uzávěrka příštího čísla 17. března 2019.

Příležitost ke svátosti smíření během poutních slavností.
Na Zlatou sobotu zveme krojovaná procesí s mariánskými sochami!

13.00  žehnání pramene ve Zdravé Vodě
17.00  růženec 
17.30  poklona Panně Marii
18.00  mše svatá (R. D. Marian Rudolf Kosík OPraem, opat novoříšský)
 průvod, svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

17.30  pobožnost u kaple na Silničné a průvod do Žarošic
19.00 mše svatá a novokněžské požehnání 

18.30  růženec
19.00  mše svatá (P. Leoš Ryška SDB, ředitel Televize Noe) 
             a světelný průvod

  7.00  mše svatá
11.00  mše svatá ve slovenštině
13.00  žehnání pramene ve Zdravé Vodě a průvod do Žarošic
14.30  modlitba růžence 
15.00  korunka Božího milosrdenství
15.15  křížová cesta
16.00  mše svatá 
17.15  poklona Panně Marii
18.00  hlavní mše svatá  (Mons. Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup 
   – sekretář Kongregace pro východní církve)
 průvod se sochami a svátostné požehnání 
 po skončení v kostele mše svatá ve slovenštině 
22.00  v kostele žarošské poutní zpěvy a modlitby  
24.00  půlnoční mše svatá – kostel otevřen přes celou noc

6.00 ranní chvály
7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.15 mše svaté
14.30 litanie a svátostné požehnání

7. září     První mariánská sobota – malá pouť

11. září     Domácí pouť

13. září     Mariánská pouť

14. září    Zlatá sobota – hlavní pouť

15. září

ZLATÁ SOBOTA
U STARÉ  MATKY BOŽÍ V ŽAROŠICÍCH 2019


