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ROČNÍK 23 ČÍSLO 1   VELIKONOCE 2018

Milí poutníci a farníci!

	 Myslím,	že	všichni	bez	rozdílu	věku	se	 těšíme	na	příchod	 jara.	Paprsky	
hřejícího	 slunce,	 radostné	 švitoření	 ptáků,	 pučící	 keře	 a	 kvetoucí	 jarní	 květiny	
dokážou	 každému	 dodat	 radostnou	 náladu	 a	 chuť	 do	 života.	 A	 jak	 moc	 je	
potřebujeme.
	 Od	politiků	a	ekonomů	slyšíme,	jak	si	naše	ekonomika	vede	dobře.	Patříme	
k	nejrychleji	se	rozvíjejícím	státům,	je	u	nás	bezpečno,	velmi	nízká	nezaměstnanost,	
rostou	platy	i	důchody…	A	přece	je	kolem	nás	i	v	nás	samotných	tolik	nespokojenosti.	
Jaksi	se	nenaplnila	očekávání	některých	polistopadových	politiků,	že	je	potřebná	
ekonomická	 transformace,	 aby	 se	 naše	 společnost	 vyrovnala	 západní	 polovině	
Evropy.	 Tenkrát	 se	 naprosto	 podcenila	 i	 odsunula	 mravní	 obnova	 společnosti 
a	myslím,	že	důsledky	nyní	trpce	sklízíme.
	 Na	 počátku	 jara	 slavíme	 Velikonoce,	 největší	 křesťanské	 svátky.	
Potřebujeme	 je,	 poněvadž	 dávají	 smysl	 lidským	 dějinám.	 V	 jedné	 promluvě	 si	
papež	Benedikt	XVI.,	 ještě	 jako	kardinál	Ratzinger,	položil	otázku:	 „Jaké	by	 to	
bylo,	kdyby	se	Velikonoce,	Ježíšovo	zmrtvýchvstání	neuskutečnilo?“	Sám	si	na	ni	
odpovídá:	„Kdyby	nebylo	zmrtvýchvstání,	tak	by	Ježíšův	příběh	skončil	Velkým	
pátkem.	Rozpadl	by	se,	proměnil	by	se	v	prach,	byl	by	minulým,	 tím,	který	byl 
a	už	není.	To	by	ale	znamenalo,	že	Bůh	nezasahuje	do	dějin,	že	není	schopen,	nebo	
nechce	získat	tento	náš	svět,	náš	lidský	život	a	smrt.	A	to	by	pak	zase	znamenalo,	že	
láska	je	na	nic,	nicotná,	jakýmsi	prázdným	a	zbytečným	slibem.	To	by	znamenalo,	
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že	neexistuje	žádný	soud	a	že	neexistuje	ani	žádná	spravedlnost.	To	by	znamenalo,	
že	rozhoduje	pouze	okamžik	a	že	pravdu	mají	mazaní	a	prohnaní,	vychytralí	a	lidé	
bez	svědomí.“
	 S	radostí	vyznáváme,	že	Pán	Ježíš	třetího	dne	vstal	z	mrtvých.	On	je	Pánem	
vesmíru,	 Vládcem	 dějin	 a	 Soudcem	 světa.	 Dějiny	 mají	 smysl	 a	 svoje	 naplnění.	
Právo,	láska	a	pravda	nejsou	prázdnými	pojmy,	ale	opravdovou	skutečností.
	 Přeji	nám	všem	dobře	prožité	velikonoční	svátky,	abychom	z	jejich	obsahu	
čerpali	 naději	 do	 dalších	 dnů	 a	 byli	 tvůrčími	 lidmi,	 kteří	 se	 nenechají	 udolat 
a	otrávit	nespokojeností	a	blbou	náladou.							

  P. Josef Pohanka
 

Ze života farnosti 
Tříkrálová	sbírka

 Také	v	 naší	 farnosti	 první	 lednový	víkend	vyrazily	 do	 ulic	 našich	 obcí	
skupinky	 tříkrálových	 koledníků.	 Se	 zpěvem	 na	 rtech	 koledníci	 navštěvovali	
naše	domácnosti	a	požehnanou	křídou	označovali	vchody	a	vyprošovali	domácím	
Boží	 požehnání	 a	 ochranu	pro	následující	 rok.	Do	pokladničky	 s	 logem	Charita	
ČR	 jsme	 mohli	 podpořit	 dílo	 této	 organizace,	 která	 pomáhá	 potřebným	 v	 naší	
vlasti	i	v	zahraničí.	V	celé	republice	byl	výsledek	sbírky	rekordní.	Vybralo	se	přes	
112	milionů	korun,	 o	 13	milionů	více	než	 loni.	Ani	 naše	obce	nebyly	výjimkou.	
V	Žarošicích	se	vykoledovalo	47.691,-	Kč,	v	Násedlovicích	28.750,-	Kč.	Pán	Bůh	
odplať	všem	štědrým	dárcům,	obětavým	koledníkům,	jejich	průvodcům	i	dalším	
nezištným	dobrovolníkům.                                                                                   JoP    

Tříkřálová	sbírka	v	Násedlovicích
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Pouť do Filipova 2018
  Opět	 jsme	 se	 vydali	 i	 letos	 na	 nelehkou	 a	 dalekou	 cestu	 do	 severočeského	
Filipova	prosit	o	přímluvu	Pannu	Marii,	pomocnici	křesťanů,	u	našeho	pána	Ježíše	
Krista.	Očekáváme	milost	a	pomoc	v	 soužení,	které	 trápí	nás	 i	naše	blízké.	Ale	
nezapomínejme,	čí	pomoc	očekáváme.	Rozhodněte	se	moudře,	neboť	jak	se	praví	
v	žalmu:	„Počátek	moudrosti	je	bát	se	Hospodina;	velice	prozíraví	jsou	všichni,	kdo	
tak	činí.	Jeho	chvála	trvá	navždy!“

	 	 	Tentokrát	 jsme	vyjeli	 v	 pátek	 12.	 ledna	 autobusem	z	Násedlovic,	 kde	 nasedli	
první	 poutníci	 později	 než	 obvykle.	 Příčinou	 bylo	 první	 kolo	 volby	 prezidenta	
České	republiky.	Abychom	nemuseli	volit	mimo	naše	bydliště,	byl	odjezd	posunut	
až	po	otevření	volebních	místností	ve	14	hodin.	Následkem	toho	nezbyl	již	v	první	
den	poutě	čas	na	návštěvu	některého	z	pamětihodných	míst	křesťanství	v	naší	zemi.	
Přesto	jsme	do	cíle	naší	páteční	cesty,	do	Šluknova,	dorazili	před	23.	hodinou,	tak	
akorát	abychom	beze	spěchu	mohli	využít	pohostinnosti	místního	faráře	otce	Pavla	
Procházky	a	jeho	farníků.	Nejdříve	jsme	zašli	do	místního	kostela	sv.	Václava,	kde	
jsme	se	setkali	s	otcem	Pavlem	a	také	s	poutníky	ze	Slovenska,	kteří	tentokráte	přijeli	
i	 se	 svým	duchovním	 správcem.	Ke	 společným	modlitbám	 se	 přidal	 i	 pomocný	
českobudějovický	biskup	Pavel	Posád,	a	 to	netradičně	pomocí	mobilu,	který	otci	
Pavlovi	 zapůjčil	 otec	 Josef	 Pohanka.	 Pak	 jsme	 si	 prohlédli	 každoročně	 znovu	
sestavený	 vyhlášený	 šluknovský	 betlém,	 na	 který	 jsou	místní	 farníci	 oprávněně	
hrdí.	 Po	 duchovní	 posile	 přišla	 řada	 i	 na	 tradiční	 pohoštění	 na	 šluknovské	 faře,	

Křešov	-	průčelí	baziliky	Panny	Marie
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kde	byl	podáván	také	již	obvyklý	guláš,	tentokrát	s	odborným	výkladem	o	stavu	
myslivosti	v	šluknovském	výběžku.	Také	zde	jsme	si	mohli	prohlédnout	výstavu	
betlémů	a	obrazů,	které	byly	na	faru	zapůjčeny.	Po	půlnoci	s	požehnáním	na	cestu	
jsme	 se	 vydali	 na	 pěší	 pouť	 do	 asi	 13km	 vzdáleného	 Filipova.	 Jako	 vždy	 jsme	
čekali,	čím	nás	potrápí	lednové	počasí	v	severních	Čechách.	Letos	byly	podmínky	
hodně	podobné	 loňským.	Jenom	toho	sněhu	nebylo,	ale	v	mrholení	a	mlze	se	 to	
srovnalo. I	tentokrát	jsme	přišli	včas,	mohli	jsme	tak	zpěvem	a	modlitbou	pozdravit	
Filipovskou	Pannu	Marii,	pomocnici	křesťanů,	a	po	únavné	cestě	se	připravit	nejen	
na	 slavnostní	 bohoslužbu,	 ale	 i	 na	 souboj	 s	 únavou	 a	 chladem.	 Slavnostní	 mši	
svatou	k	poctě	mariánského	zjevení	a	zázračného	uzdravení	celebroval	litoměřický	
biskup	Mons.	Jan	Baxant.	Jako	tehdy	v	roce	1866,	kdy	se	při	zjevení	Panny	Marie	
uzdravila	Magdalene	Kade,	přidali	jsme	se	i	my	se	svými	prosbami	a	modlitbami	 
k	mnoha	poutníkům	z	Čech,	Moravy,	Německa,	Slovenska	a	Rakouska.	

					Na	zpáteční	cestě	jsme	zavítali	do	města	Jilemnice	v	západním	podhůří	Krkonoš.	
Právě	zde	jsme	uviděli	na	vrcholcích	Krkonoš	sníh,	který	u	nás	tak	nějak	zapomněl	
vykreslit	zimní	krajinu.	V	Jilemnici	jsme	navštívili	Krkonošské	muzeum,	umístěné	
ve	zdejším	zámku,	který	patřil	významnému	šlechtickému	rodu	Harrachů.	Z	bohaté	
nabídky	výstav	nás	zaujaly	betlémy,	tematicky	jsme	tak	navázali	na	výstavu	betlémů	
v	Šluknově.	Především	nás	upoutal	velký	mechanický	betlém	Jana	Metelky,	který	
je	zde	vytaven	ke	zhlédnutí	po	celý	 rok.	Tento	betlém	vytvořil	v	 letech	1883	až	
1913	ředitel	dívčích	škol	Jan	Metelka.	Na	140	mechanických	figurek	vytváří	350	
různých	velmi	přirozených	pohybů.	To	vše	pohání	jeden	mechanický	stroj	s	jedním	

Křešov	-	interiér	baziliky	Panny	Marie
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závažím.	Další	 tři	 závaží	 jsou	určena	pro	vytváření	 zvukových	efektů.	Přestože	
má	za	sebou	již	sto	let	provozu,	stále	dobře	funguje.	Dalším	zajímavým	exponátem	
je	 zde	 vystavená	 kopie	 „Turínského	 plátna“.	Traduje	 se,	 že	 v	 originálním	plátně	
vystaveném	v	 italském	Turíně	bylo	 zavinuto	 tělo	 Ježíše	Krista	po	 jeho	umučení.	
Na	plátně	 se	 tak	 otiskla	 podoba	mužského	 těla	 a	 tváře.	Další	 výstavy	muzea	 se	
věnovaly	zdejší	tradiční	výrobě	sukna,	sklářství,	pivovarnictví,	ale	také	i	lyžařství	
a	dalších	témat.	Hlavní	expozici	tvoří	exponáty	mající	vztah	k	rodu	Harrachů,	za	
jejichž	působení	doznala	Jilemnice	největšího	hospodářského	rozmachu.

							Poprvé	při	této	pouti	jsme	zavítali	do	Polska,	a	to	do	obce	Krzeszów	v	Dolnoslezském	
vojvodství	nedaleko	od	našich	hranic.	Počátky	zdejšího	cisterciáckého	klášterního	
komplexu	sahají	až	do	roku	1242.	Současná	podoba	je	z	počátku	osmnáctého	století.	
My	jsme	navštívili	baziliku	Nanebevzetí	Panny	Marie	s	krásným,	bohatě	zdobeným	
interiérem,	 ještě	 s	 vánoční	 výzdobou	 a	 betlémem.	 Obdivovali	 jsme	 především	
bohatou	 sochařskou	 výzdobu	 baziliky	 uvnitř	 i	 na	 hlavním	 průčelí.	 Autorem	
těchto	soch	 je	významný	pražský	sochař	Ferdinand	Maxmilián	Brokoff.	Protože	
toto	území	Slezska	bylo	několik	století	součástí	českého	království,	 je	vliv	české	
či	rakouské	kultury	viditelný	dodnes.	Místní	průvodce	nám	podal	výklad	historie	
tohoto	kláštera.	Pak	 jsme	navštívili	 i	 farní	kostel	sv.	Josefa,	který	má	zajímavou	
výzdobu	malbami	s	tématy	ze	života	sv.	Josefa,	které	jsou	pojaty	„lidově“.	Nakonec	
jsme	navštívili	i	mauzoleum	Piastovců,	jehož	stavba	stylově	navázala	na	baziliku	 
a	 oplývá	 také	 bohatou	 sochařskou	 výzdobou.	 Stavba	 mauzolea	 byla	 ukončena	
kolem	roku	1738.	Na	závěr	návštěvy	kláštera	jsme	se	občerstvili	v	místní	restauraci	
a	měli	jsme	možnost	nakoupit	i	upomínkové	předměty.

Křešov	-	mauzoleum
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								Návštěvou	polského	Krzeszówa	jsme	vyčerpali	letošní	program	naší	poutě	a	čekala	
nás	již	jen	nekonečná	cesta	k	domovu.	Modlitbou	jsme	poděkovali	za	boží	ochranu	
na	tak	dlouhé	cestě.	Poděkovali	jsme	za	bezpečnou	jízdu,	a	to	i	na	úzké	lesní	cestě,	
našim	řidičům	Tomášům	Mokrým.	Velké	poděkování	patří	především	organizátoru	
pouti	 otci	 Josefu	Pohankovi.	Otec	 Josef	 nás	 ke	 konci	 cesty	 prozkoušel	 několika	
hádankami,	a	tak	i	já	si	na	závěr	dovoluji	přidat	ještě	jednu.	Berte	ji	s	nadhledem	 
a	pro	pobavení.	

	 	 Jistě	 je	 vám	 dobře	 znám	příběh	 z	 evangelia,	 kdy	 se	 farizeové	 snaží	 dostat	 do	
úzkých	Ježíše	dotazem,	zda	mají	židé	platit	daně	Římanům,	tedy	okupantům.	Ježíš	
si	nechal	podat	minci	a	zeptal	se	přítomných,	kdo	 je	na	ní	vyobrazen.	Když	mu	
odpověděli,	 že	 římský	 císař,	 řekl	 jim,	 že	mají	 dát	 císaři,	 co	 je	 císařovo,	 a	 bohu	
to	 co	 jemu	 náleží.	 Tím	 ale	 nepřímo	 rozdělil	 lidi	 na	 tři	 skupiny.	 Jedni	 nařizují	
ostatním,	 co	 je	 císařovo	 (státu),	 a	 dohlíží,	 aby	 císař	 (stát)	 dostal	 to,	 co	mu	patří.	
Druzí	 vysvětlují	 ostatním,	 co	 je	 boží,	 a	 dohlíží,	 aby	 to	 bylo	 bohu	 poskytnuto.	 
A	všichni	ostatní	mají	držet	hubu	a	platit	řádně	daně.	Protože	jak	Ježíš	říká,	teprve	
podle	 ovoce	 poznáte	 strom	 a	 každý	 má	 řádně	 zúročit	 ty	 hřivny,	 které	 dostal.	 
A	dobrého	občana	poznáte	podle	toho,	zda	řádně	a	bohabojně	platí	daně.	A	nyní	jste	
již	připraveni	k	tomu,	abyste	mohli	správně	odpovědět	na	otázku:	„Proč	je	ironií	
osudu,	že	se	u	nás	na	základních	školách	začaly	vyučovat	v	matematice	množiny	
až	za	socialismu?“	Pokud	ovládáte	počty	s	množinami,	 jistě	 již	víte,	že	 ty	první	 
i	druhé	skupiny	(množiny)	lidí	jsou	jen	podmnožinami	té	skupiny	(množiny)	třetí,	
a	 odpověď	na	otázku	 již	 hravě	 zvládnete	 sami.	Nyní	 již	 jen	doufám,	 že	vám	 to	
bude	ku	prospěchu	při	rozhodování	se	v	dalších	volbách,	aby	se	vaše	volba	zúročila	
v	rozkvětu	našich	obcí,	měst,	krajů,	republiky	i	celé	Evropské	unie,	aby	již	na	tomto	
světě	všem	bylo	líp.

        Ing. Pavel Rektořík

Jarní prázdniny
	 Ve	dnech	od	4.	do	8.	února	se	uskutečnily	jarní	prázdniny	na	faře	v	Želeticích.	
I	když	nás	nebylo	tolik	jako	jindy,	užili	jsme	si	je	maximálně.	Prázdninami	nás	po	
celou	dobu	provázelo	téma	severního	pólu	a	v	úterý,	když	začalo	pořádně	sněžit,	
jsme	měli	pocit,	že	na	severním	pólu	opravdu	jsme.	Hledali	jsme	pravý	eskymácký	
kmen,	 zúčastnili	 se	 talentové	 soutěže,	měli	 jsme	 táborák,	 vyráběli	 jsme	 nanuky	
a	 také	 toto	 polární	 jídlo	 ochutnali.	Navštívili	 jsme	místní	muzeum	 a	 tělocvičnu.	
Nechyběla	ani	honička	ve	sněhu	a	stavění	sněhuláka.	Když	byla	venku	velká	zima,	
v	teple	na	faře	jsme	si	vyráběli	vlastní	plátěné	tašky.	Zdobili	jsme	je	speciálními	
fixy	 a	 barvami	 na	 textil,	 barvy	 jsme	 všelijak	 rozpíjeli,	 psali	 na	 ně	 různé	 citáty	 
a	využívali	dalších	technik.	Práce	nás	bavila	a	všechny	tašky	byly	velmi	povedené 
a	každá	se	stala	naprosto	jedinečnou.	Večer	pro	nás	měli	vždy	eskymáci	připravenou	
nějakou	 vtipnou	 scénku,	 po	 které	 se	 nám	 	 dobře	 a	 s	 úsměvem	na	 rtech	 usínalo.	
Poslední	 večer	 jsme	 uspořádali	 diskotéku.	 Tančili	 jsme,	 hráli	 přitom	 různé	 hry	
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a	 také	 jsme	 soutěžili	 v	 rychlém	 jezení,	 do	 soutěže	 se	 děti	 vrhly	 s	 neskutečnou	
odvahou.	Prázdniny	uběhly	hrozně	rychle	a	děti	je	hodnotily	velice	pozitivně.

Tereza Metelková 

K modlitbě
Modlitba	za	vlast

	 Svatý	Václave,	kníže	náš,	věrný	zástupce	náš,	k	tobě	Čechové	
voláme,	pomoci	žádáme.	Ó	dědici	české	země,	vzpoměň	na	své	plémě,	v	těžkých	
bídách	postavené,	ze	všech	stran	soužené. 
	 Svatý	Václave	nám	milý,	vůdce	náš	spanilý,	zažeň	naše	nepřátele,	k	
naší	zhoubě	smělé.	Svatý	náš	orodovníku,	Boží	milovníku,	oroduj	za	svou	milou	
vlast,	odvrať	všelikou	strast.	 
	 Jediné	máme	doufání	v	tvé	orodování,	lid,	jejž	jsi	chránil	na	zemi,	chraň	
teď,	když	jsi	v	nebi.

Vzděláváme se
Co	je	modlitba?

Modlitba,	půst,	almužna.	Tato	trojice	základních	prvků	duchovního	života	
je	 nám	 každoročně	 připomenuta	 Pánem	 Ježíšem	 v	 evangeliu	 Popeleční	 středy	 
s	návodem	jak	je	užívat,	respektive	neužívat.	

Co	 je	 vlastně	 modlitba?	 Předpokládám,	 že	 většina	 z	 pravidelných	
návštěvníků	kostela	by	bez	dlouhého	přemýšlení	odpověděla:	„Rozhovor	člověka	
s	Bohem.“	Tak	 jsme	 se	 to	 učili	 v	 náboženství,	 běžně	 se	 to	 říká.	Cítíme,	 že	 tato	
definice	má	svoje	slabiny.	Řada	z	nás	asi	namítne:	„Já	sice	při	modlitbě	mluvím,	ale	
Boha	neslyším.“	Další	zádrhel	je	v	tom,	že	s	Bohem	nehovořím	jako	s	rovnocenným	
partnerem.	On	je	můj	Pán,	kterému	se	klaním	a	sloužím.

Křesťanské	 modlitbě	 se	 věnuje	 poslední,	 čtvrtá	 část	 Katechismu	
katolické	 církve.	 Podává	 jako	 první	 odpověď	 na	 otázku,	 co	 je	 modlitba,	 větu 
z	Autobiografických	spisů	sv.	Terezie	z	Lisiuex:	„Pro	mne	je	modlitba	vzlet	srdce,	je	
to	prostý	pohled	k	nebi,	je	to	zvolání	vděčnosti	a	lásky	ve	zkoušce	i	radosti.“	Světice	
duchovního	dětství	představuje	modlitbu	 jako	existenciální	projev	Božího	dítěte,	
které	hledá	a	potřebuje	Boha.	Napadá	mne	příměr,	jako	když	kojenec	se	dožaduje	
maminčina	prsu.	Křičí,	pláče,	ale	jakmile	je	u	maminky,	zklidní	se	a	je	spokojený.	
Pokora	 je	 základem	 modlitby.	 Pyšný,	 sebestředný	 člověk	 se	 bude	 těžko	 modlit.	
Snad	jen	jako	ten	farizej	v	chrámě.	Ten	se	modlil	sám	u	sebe.	Boha	potřeboval	jen	
jako	diváka	své	domnělé	dokonalosti.			

Dále	 Katechismus	 katolické	 církve	 cituje	 větu	 sv.	 Jana	 Damašského:	
„Modlitba	je	povznesení	duše	k	Bohu	nebo	prosba	k	Bohu	o	vhodná	dobra.“	Každé	
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hnutí	duše,	mysli	i	srdce	k	Bohu	je	už	modlitbou.	Dovolím	si	malé	zjednodušení,	
jak	 to	 vysvětluji	 dětem.	 Když	 si	 vzpomenu	 na	 toho,	 koho	 mám	 rád	 (třeba	 dítě	
během	pobytu	na	 táboře	 vzpomíná,	 co	 dělají	 rodiče	 doma;	 zamilovaní	myslí	 na	
svůj	protějšek,	když	nemohou	být	spolu).	To	je	podstatou	modlitby.	Naše	duše	touží	
být	se	svým	Miláčkem,	s	Bohem.	Každá	myšlenka,	vzpomínka	na	něj,	každý	úkon	
lásky	se	stává	modlitbou.	

Modlitba	 nemá	 jenom	 ústní	 podobu.	Není	 jenom	 pouhým	 odříkáváním	
naučených	modliteb!	Bohužel	řada	křesťanů	uznáváá	takový	úzký	pojem	modlitby.	
Pak	se	vyznávají,	že	se	nemodlí.	Kdo	se	nemodlí	(nevzpomene	si	na	Boha	a	netouží	
po	něm),	může	vůbec	 tvrdit,	že	 je	 ještě	věřící?	Nedělní	bohoslužba	se	pak	stane	
prázdným	rituálem,	který	nemá	odezvu	v	každodenním	životě.	Kdysi	se	mi	svěřila	
jedna	starší	žena,	že	 je	 špatná	křesťanka,	poněvadž	se	nemodlí.	Příliš	 jsem	 jí	 to	
nevěřil	a	po	chvíli	se	přesvědčil,	že	jsem	se	nemýlil.	Paní	povídá:	„Víte,	já	si	během	
dne	 s	 Pánem	 Bohem	 jen	 tak	 povídám.	 A	 taky	 ráda	 zpívám	 kostelní	 písničky.“	
Pokládala	 si	 za	 hřích,	 že	 se	 nemodlí,	 když	 se	 nedokázala	 modlit	 naučenými	
modlitbami.

Můžeme	se	tedy	zamyslet,	 jak	pozvedáme	svoji	duši	k	Bohu?	Přicházejí	
během	dne	vzpomínky	na	něj?	Tíhne	moje	srdce	k	němu?	Umím	se	podělit	o	své	
zážitky,	 radosti,	 starosti,	bolesti	 s	Bohem?	Poslouží	mi	vyslovované	Boží	 jméno	
jako	 navigace	 k	 navázání	 spojení	 s	 ním?	Mohu	 říct,	 že	 čím	 jsem	 starší,	 tím	víc	
toužím	po	Bohu?

Během	trhu	ve	městě	se	jeden	vesničan	zastavil	na	jídlo	v	místním	hostinci.	
Dřív,	 než	 se	 do	 něho	 pustil,	 povstal,	 udělal	 znamení	 kříže	 a	 potichu	 se	 modlil.	
Ostatní	ho	pozorovali	s	úsměškem	a	jeden	z	hostů		se	pak	zeptal:	„U	vás	se	ještě	
modlíte?“	Muž,	který	už	začal	jíst,	mu	odpověděl:	„U	nás	se	taky	všichni	nemodlí!“	
Mladík	se	ušklíbl:	„Ach	ták!	A	kdo	se	nemodlí?“	„No“,	pokračoval	vesničan,	„tak	
například	moje	krávy,	můj	osel	a	moje	prasata...“						

     
 P. Josef Pohanka

K zamyšlení
Otče	náš
 

 Potkal	jsem	jednoho	katolického	řeholníka.	Právě	se	vrátil	z	Indie.	„Co	
vás	přimělo	k	tak	daleké	cestě?“	„Bylo	tam	setkání	křesťanů	a	hinduistů	o	

modlitbě.“	„Bylo	to	zajímavé?“	„Značně	i	málo,	podle	toho,	jak	se	k	otázce	někteří	
postavili.“	-	Takové	diskuse	nejsou	dnes	ojedinělé.	Způsoby	modliteb	převzaté	z	
dalekého	východu	dnes	někteří	doporučují	i	pro	katolické	řeholníky.	Pochopitelně	

se	ptáme,	co	z	těch	metod	můžeme	přijmout	a	co	je	nám	křesťanům	vlastní. 
	K	tomu	poslouž 

i	krátká	úvaha	o	historii	modlení.	
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	 Nechoďme	tuze	daleko.	Začněme	tím,	co	přímo	předcházelo	biblické	
zjevení.	Jak	se	modlily	staré	semitské	národy?	Odhadují	to	ze	slov,	kterými	
modlitbu	označovali.	Vynikne	tím	několik	základních	prvků.	Zaprvé	si	lidé	
uvědomují,	že	existují	ve	světě	vedle	nich	nějaké	vyšší	bytosti,	bohové.	Mohou	
zasahovat	do	našeho	života.	Je	tedy	záhodno,	abychom	s	nimi	navázali	nějaký	
styk.	Abychom	si	je	naklonili,	je	užitečné	dát	jim	nějaký	dar,	oběť	a	oslavovat	
je	nějakými	chvalořečmi	a	písněmi.	Tím	je	snad	přilákáme	k	nám	blíž	a	pak	
se	odvážíme	je	o	něco	prosit.	Kdo	má	takové	modlitby	přednášet?	Ve	staré	
společnosti,	jak	se	zdá,	byl	kult	výhradně	veřejný.	V	Mezopotámii	přistupoval	 
k	bohoslužbě	král	nebo	královna	a	slova	modlitby	předčítal	jejich	písař.

	 Bývaly	tyto	modlitby	vyslyšeny?	Málo	o	tom	víme.	Ve	škole	jsme	se	
učili	mnoho	o	bozích	Řeků,	ale	to	jsou	mytologie	víc	básníků	než	náboženské	
zprávy.	Řečtí	bohové	bydleli	na	Olympu	a	mnoho	se	o	svět	nezajímali.	Lid	se	však	
nejvíc	bál	bohyně	spravedlnosti,	Nemesis,	která	stihne	každého	i	skrytého	viníka.	
Protože	bohové	znají	budoucnost,	chodily	zástupy	do	Apollónovy	věštírny	v	
Delfách	ptát	se	na	radu	při	velkých	rozhodnutích.	Jinak	se	však	předpokládalo,	že	
svět	řídí	přírodní	zákony	a	bohové	tu	nemají	mnoho	místa.

	 Židé,	jak	je	známe	ze	Starého	zákona,	navazují	na	semitské	prostředí,	
ze	kterého	vyšli.	Ale	postoj	náboženský	se	nesmírně	prohlubuje.	Stará	
náboženství	věřila,	že	bohové	někdy	zasahují	do	našeho	života,	ale	děje	se	to	
zřídka,	výjimečně.	Bible	naopak	učí	od	první	stránky,	že	je	svět	a	všechen	život	
od	Boha,	že	se	bez	něho	nic	nehne.	Ze	zkušenosti	to	Židé	poznávali	z	osudů	
vlastního	národa.	Jeho	dějiny	se	nedají	vysvětlit	jinak	než	stálým	vedením	Božím.	
Zapomenout	na	Boha	vede	vždycky	ke	katastrofě.	Obracet	se	k	Bohu	v	modlitbě	
patří	k	identitě	života.	Písmo	přirovnává	poměr	člověka	k	Bohu	k	manželství.	
Musí	tu	tedy	být	stálý	rozhovor,	o	všem	je	potřeba	rozhodovat	společně.	

	 Pohané	se	snažili	božstvu	přiblížit	a	nějak	si	je	naklonit.	Židé	poznali	
z	vypravování	o	babylónské	věži,	že	je	to	marný	pokus.	Ale	je	také	nepotřebný,	
protože	Bůh	sám	stále	z	nebeských	výšin	sestupuje	ke	svému	lidu	a	prokazuje	mu	
dobrodiní.	Proto	první	modlitba	zbožných	není	prosba	o	něco,	ale	děkování	za	
všecko	dobré,	co	dostávají.	Modlitby	v	synagogách	tedy	začínaly	připomínáním	
všeho	dobrého	z	minulosti	a	pak	teprve	se	přidávala	prosba,	aby	Hospodin	
pokračoval	ve	své	péči	o	svůj	lid	a	o	každého	jednotlivce	zvlášť.	Za	jednu	věc	
však	bylo	potřeba	prosit	konkrétně:	za	odpuštění	hříchů,	za	to,	že	tak	často	na	
Boha	zapomínáme	a	obracíme	se	jinam.	Takový	hřích	proroci	přirovnávají	k	
manželské	nevěře,	ale	ujišťují,	že	Bůh	je	vždycky	ochoten	nevěrnou	duši	přijmout	
znovu	do	svého	náručí.

	 V	tomto	duchu	byli	vychováváni	a	žili	tzv.	spravedliví	Starého	zákona.	
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Jedním	z	posledních	je	sv.	Josef,	pěstoun	Krista.	O	něm	to	dosvědčuje	evangelium	
(Mt 1, 19).	On	učil	prvním	modlitbám	i	hocha	Ježíše.	Jak	se	modlil	Ježíš	později?	
Zachovával	tradici	svého	národa,	měl	v	úctě	chrám,	navštěvoval	synagogy.	Ale	
vedle	toho	víme,	že	se	modlíval	často	o	samotě,	občas	i	celé	noci.	Málo	o	tom	
můžeme	povědět.	Ale	z	toho,	co	čteme	o	jeho	křtu	v	Jordáně(Mk 1, 9-11)	a	o	
proměnění	na	hoře	Tábor	(Mk 9, 2-8)	se	dozvídáme,	že	nemluví	jenom	on	k	Bohu,	
ale	že	nebeský	Bůh	mluví	k	němu	jako	Otec,	ujišťuje	ho,	že	je	jeho	milovaný	Syn.	
Proto	se	Ježíš	obrací	k	Bohu	oslovením	„Otče“.

	 Vědomí	božího	synovství	je	pro	Krista	zdroj	velké	útěchy	v	modlitbě.	Je	
si	jist,	že	za	cokoli	prosí,	Otec	jej	vždycky	vyslyší.	Ale	on	ze	své	strany	nechce	
žádat	nic	jiného	než	to,	co	je	vůle	Otce.	Je	to	pro	něho	zdroj	velké	útěchy,	ale	také	
zkoušky	a	oběti,	jak	to	dosvědčuje	jeho	modlitba	před	utrpením	v	Getsemanské	
zahradě.	Tam	nad	všemi	ostatními	city	převládne	slovo,	zachované	v	Ježíšově	
mateřštině:	„Abba,	Otče“.

	 Jak	tedy	máme	v	této	souvislosti	vysvětlit	bolestný	výkřik	Krista	na	
kříži:	„Bože	můj,	proč	jsi	mne	opustil?“	(Mk 15, 34).	Vtělení	předpokládá,	že	Bůh	
přijal	na	sebe	lidskou	slabost,	tedy	i	úzkost	smrti.	Ježíš	tu	cituje	slova	žalmu,	která	
to	vyjadřují	(Ž 22, 2).	Ale	to	opuštění	od	Boha	je	vyrovnáno	prvním	oslovením:	
„Bože	můj,	Bože	můj“.	Ježíš	i	zde	cítí	Boha	jako	svého	Boha,	od	kterého	se	
odloučit	nemůže.

	 Svou	vlastní	zkušenost	předává	Ježíš	i	svým	učedníkům,	které	učí	modlit	
se	„Otče	náš“.	To	ovšem	předpokládá	mít	k	Bohu	úplnou	důvěru	a	modlit	se	v	
souhlasu	s	jeho	vůlí.	Sami	bychom	toho	nebyli	schopni,	proto	nás	vybízí	Ježíš,	
abychom	se	modlili	jeho	jménem	a	spolu	s	nim.	Církevní	modlitby	tedy	končí	
typickým	závěrem.	Za	cokoli	prosíme,	je	to	vždycky	„skrze	našeho	Pána	Ježíše	
Krista,	který	s	Bohem	žije	a	kraluje	po	všechny	věky	věků“.

	 V	této	souvislosti	teď	můžeme	odpovědět	na	otázku,	kterou	jsme	si	
položili	na	počátku	o	užitečnosti	diskusí	o	modlitbě	s	členy	jiných	nekřesťanských	
náboženství.	Modlitba,	jak	jsme	konstatovali,	může	užívat	různých	slovních	
výrazů	a	gest	podle	mentality	různých	národů.	Jsou	různé	metody,	jak	se	na	
modlitbu	soustředit	tak,	aby	vycházela	z	celého	srdce.	To	všecko	můžeme	přejímat	
od	jiných,	je-li	to	lepší.	Ale	nikdy	nemůžeme	ustoupit	od	toho,	co	je	typicky	
křesťanské,	tj.	abychom	se	modlili	skrze	našeho	Pána	Ježíše	Krista	k	Bohu,	který	
je	naším	otcem.	

Tomáš kardinál Špidlík



 HLAS od Panny Marie                                                                                                   11

Jestli trpíš...

jestli	jsi	v	průšvihu,	jestli	se	ti	nic	nedaří,	jestli	tě	tvoje	láska	opustila,	jestli	tě	
tvůj	nejlepší	přítel	zradil,	jestli	jsi	nemocný,	jestli	jsi	postižený,	jestli	jsi	osamělý,	
jestli…	tak	si	spolu	projděme	Křížovou	cestu. 
 
Jestli	se	ti	všechno	daří, 
jestli	máš	lásku	a	práci, 
jestli	úžasně	vypadáš, 
jestli	se	tvá	budoucnost	vyjasňuje, 
jestli	je	tvůj	život	pohádkou, 
 
prosím	tě,	projděme	si	spolu	Křížovou	cestu. 
 
Nejsi	natvrdlý.	Dobře	víš,	že	utrpení	tě	může	postihnout	kdykoli	a	kdekoli. 
 
Prožívej	tuto	Křížovou	cestu	se	všemi	těmi,	kteří	nemají	to	štěstí	jako	ty. 
 
Utrpení,	to	znám… 
 
Díky	mému	povolání	vychovatele	a	poslání	kněze	se	již	třicet	dva	let	nacházím	v	
samém	srdci	utrpení	a	jsem	za	to	velmi	rád. 
 
„Ten	chlap	není	normální,“	řekneš	si. 
„Ne,	tak	to	vůbec	není.“ 
 
Protože	stále	vidím	zjevující	se	záři	Vzkříšení. 
 
A	vím,	že	musím	utrpením	projít. 
Je	to	naprosté	tajemství,	v	první	řadě	pro	mě. 
 
Mým	povoláním	vychovatele	je	utrpení	ulehčovat. 
 
Mým	posláním	kněze	je	udělovat	Kristovo	odpuštění,	které	veškeré	utrpení	
odstraňuje,	povznáší	a	očišťuje. 
 
Odtud	pramení	má	radost! 
 
Mou	nepřekonatelnou	silou	je,	že	víc	než	v	cokoli	jiného	věřím,	že	on	trpěl	daleko	
víc,	než	si	lze	vůbec	představit,	pro	mě,	pro	tebe. 
 
To	mě	drží. 
To	mě	vždycky	znovu	postaví	na	nohy. 
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To	mi	dodává	životní	sílu,	která	křísí	mé	šedesát	dva	let	staré	kosti. 
 
Neexistuje	nic,	co	by	mi	na	této	dlouhé	cestě,	na	této	neustálé	Křížové	cestě	vzalo	
odvahu.	Církev	mě	na	ní	požádala,	abych	žil	v	kontaktu	s	mladými,	kteří	trpí	víc,	
než	je	vůbec	možné. 
 
Křesťan	musí	v	utrpení	a	zkouškách	najít	důvody	pro	to,	aby 
šel	ještě	výš, 
ještě	dál, 
ještě	hloub.	S	Kristem. 
 
Kříž	je	symbolem	každého	křesťana. 
 
„Odporné,“	říkají	ti,	kdo	vidí	pouze	umučeného	chlapa,	který	skončil	svůj	život	v	
hrozných	mukách. 
 
Vznešený	kříž,	který	mi	dává	každý	den	sílu	k	tomu,	abych	překonával	sám	sebe. 
Kráčet	vpřed	a	nepřestávat	vidět	v	sobě,	v	tobě,	toto	světlo	Vzkříšení,	které	mě	
čtyřiadvacet	hodin	denně	vybízí	dávat	vše,	aby	se	již	zde	na	zemi,	uprostřed	
nesčetných	křížů,	budoval	ráj	lásky. 
 
Jdu	do	toho,	ty	taky. 
Jdeme	do	toho	všichni. 
Křížová	cesta	nám	v	tom	pomůže. 
 
Byl	jsem	na	koupališti	s	jedním	z	mých	darebáků,	pěkně	svalnatým.	Najednou	si	
všimnu,	že	má	na	svých	svalnatých	zádech	vytetovaný	nádherný	úryvek	evangelia. 
 
Kolem	kříže,	který	byl	přes	celé	jeho	apollónské	svaly,	se	dalo	zřetelně	číst: 
„On	trpěl	dřív	než	já.“ 
 
Nikdy	jsem	s	ním	o	tom	nemluvil. 
Znal	jsem	jeho	strašnou	životní	cestu,	na	níž	jsem	ho	v	jeho	bojích	doprovázel	z	
vězení	do	vězení.	A	najednou	jsem	chápal,	že	si	skrze	příšerné	dětství	a	dospívání	
uvědomil,	že	jeho	utrpení	nikdy	nebylo	zbytečné.	Protože	je	snášel	s	tím,	kdo	mu	
řekl,	určitě	ve	skrytu	jeho	srdce	a	vězeňské	cely,	že	je	láska	a	že	s	ním	je	vždy	–	
když	trpí,	když	si	zoufá	a	když	už	nemůže	dál.	A	právě	tehdy	úplně	nejvíc. 
 
Cílem	Křížové	cesty	není	nic	jiného	než… 
…	následovat	Krista	na	jeho	kalvárii. 
…	a	proniknout	do	hloubky	tohoto	nesnesitelného	utrpení. 
Pronikněme	do	něj	společně. 
A	na	konci	uvidíš	světlo,	které	tě	zcela	promění…
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Naše velikonoční víra 

	 Proč	jsme	tak	často	zbabělí	a	rezignujeme?	Proč	bojujeme	často	tak,	jako	
kdybychom	tajně	přiznanou	porážku	chtěli	vnějším	jednáním	jen	oddálit?	Proč	
se	ve	službě	Kristově	angažujeme	jen	málo,	jako	kdyby	pro	nás	bylo	příliš	nejisté	
odvážit	se	angažovat	celým	svým	životem,	všemi	silami	a	poslední	kapkou	krve?	
Vstal	Kristus	z	mrtvých	nebo	ne? 
 
	 Věříme	v	jeho	vzkříšení!	Je	to	pravda?	Věříme	v	to,	co	tato	víra	obsahuje: 
 
	 Kristus	je	živý.	Je	vítězem	nad	hříchem	a	smrtí.	Nevstoupil	na	nebe,	
aby	zmizel	z	dějin	světa,	jako	by	zde	nikdy	nebyl.	Vstoupil	na	nebe	poté,	když	
sestoupil	do	poslední	hlubiny	hříchu,	smrti	a	ztraceného	světa	a	z	tohoto	jícnu,	
který	nikoho	nepropouští,	vyšel	živý.	A	ještě	víc:	tam,	v	konečné	ztracenosti,	kde	
pramení	veškerá	neřestnost,	kde	mají	svůj	původ	všechny	potoky	slz,	kde	má	svůj	
počátek	všechna	nenávist	a	sobectví,	tam	zvítězil.	Nezvítězil	tím,	že	odvrhl	tento	
svět	od	sebe	a	vytrhl	se	z	něho,	ale	tím,	že	vtrhl	do	jeho	nejvnitřnějšího	středu,	
ztráceje	sama	sebe,	do	středu,	z	něhož	pramení	celý	osud	světa.	Tento	střed	zaujal	
a	na	věky	přijal.	A	tak	už	proměnil	svět.	Zvítězil	nad	ním	tak,	že	jej	změnil.	Tím,	
že	se	stalo	srdcem	světlo,	jeho	konečnou	entelechií,	jeho	nejtajnější	a	nejvnitřnější	
silou.	Proto	při	svém	vzkříšení	od	nás	neodešel.	Při	něm	teprve	vlastně	přišel,	
aby	u	nás	zůstal	po	všechny	dny.	Jeho	postavu	již	nevidíme.	Zazářila	opravdu	jen	
krátce,	aby	nám	ukázala,	že	je	s	námi	navždy.	Nikoliv	zde	a	nyní	„v	těle“,	ale	 
v	Duchu,	tedy	všude,	a	to	až	do	posledního	dne.	Je	u	nás	se	svým	božským	
Duchem,	který	se	stal	tajemným	Duchem	světa,	od	doby	smrti	a	vzkříšení	
Krista	se	světem	nerozlučně	spojený,	nikdy	víc	z	něho	neustupující,	protože	On	
je	nerozlučně	spojen	s	onou	částí	světa,	kterou	nazýváme	proměněné	lidstvo	
Kristovo,	jež	se	samo	skrze	smrt	a	vzkříšení	stalo	„otevřené“	vůči	celému	světu. 
 
	 Kristus	ve	svém	Duchu	již	přebývá	uprostřed	všech	věcí	jako	jejich	
nejvlastnější	a	opravdové	bytí	a	srdce:	v	toužebném	očekávání	veškerého	stvoření,	
aby	se	účastnilo	na	proměněném	těle	Kristově;	v	slzách	jako	skrytý	jásot;	 
v	žebráku,	kterého	obdarujeme,	jako	věčné	bohatství,	které	je	nám	přiděleno;	
v	bezmoci	jako	Boží	síla;	v	„bláznovství	kříže“	jako	moudrost;	ve	smrti	jako	
život,	kterému	již	nehrozí	žádná	smrt;	v	prostoduchých	prohrách	Kristových	
služebníků	jako	vítězství,	které	patří	jedině	Bohu,	a	dokonce	i	uprostřed	hříchu	
jako	smilování	věčné	lásky	ochotně	působící	až	k	samému	konci.	Kristus	je	
přítomen	i	ve	lhostejnosti	a	netečnosti	mnohých	lidí	k	našemu	poselství,	aby	
nás,	své	služebníky	neužitečné,	tím	káral	za	naši	vlažnost	nebo	nám	dal	účast	na	
svém	neúspěchu,	kterým	spasil	svět.	Je	u	nás	jako	světlo	dne	a	vzduch,	jichž	si	
nevšímáme,	jako	tajemný	zákon	určitého	pohybu,	který	přesně	nechápeme,	neboť	
prožíváme	z	tohoto	pohybu	jen	velmi	malou	část,	do	které	jsme	vtaženi.	Je	zde	
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jako	nejvnitřnější	struktura	tohoto	světa,	která	ještě	triumfuje	a	prosazuje	se,	když	
se	zdá,	že	všechny	řády	tohoto	světa	se	rozpadají.	Je	u	nás,	kteří	zvěstujeme	jeho	
vzkříšení:	v	našem	slovu	-	dokonce	i	když	nám	samým	zní	toto	slovo	prázdně 
a	dutě,	-	v	našem	požehnání	-	i	když	nám	vychází	z	úst	jen	s	námahou 
a	vyprahlostí,	-	v	našich	svátostech	-	i	když	se	zdá,	že	již	v	sobě	neskrývají	vůbec	
žádnou	sílu.	Když	lidé	zavřou	dveře	před	námi,	jeho	posly,	před	ním	samotným	je	
zavřít	nemohou.	Vstupuje	do	všech	srdcí,	aby	je	vždy	znovu	znepokojoval	hladem	
po	spravedlnosti	a	lásce,	touhou	po	životě	a	pravdě;	hladem	a	touhou,	jež	mu	
přísluší,	neboť	je	láska	a	spravedlnost,	život	a	pravda.	A	tam,	kde	se	zdá,	že	se	
svět	proměňuje	v	nesmírný	chaos,	kde	se	zdá,	že	praskly	všechny	přehrady,	tam	
je	toto	zdání	ve	skutečnosti	přece	jen	znamením,	že	Kristus	je	uprostřed	tohoto	
rozevírajícího	se	vulkánu	a	že	jeho	den	je	blízko.	Je	v	loďce	času	a	současně	stojí	
na	břehu	věčnosti.	Bouře,	která	hrozí	loďku	pohltit,	je	jen	znamením,	že	chce	
právě	povstat	-	„a	zavládlo	ticho“	-	nebo	že	bouře	času	loďku	jemně	pozdvihne	
na	břeh	věčnosti.	V	každém	století	prohlašuje	svět,	že	Kristovo	království	již	
nyní	v	důsledku	sešlosti	věkem	definitivně	zaniklo	a	že	je	teď	možno	klidně	přejít	
k	jiným	záležitostem.	A	přesto	vždy	znovu	propuká	záchvat	zběsilosti	tohoto	
samého	světa	proti	Kristu	jako	znamení	(jež	slepí	nevidí)	toho,	že	Kristus	ještě 
v	tomto	světě	stále	přebývá. 
 
	 Vstal	z	mrtvých.	A	svět	s	ním.	S	ním	je	již	proměněn	a	brzy	-	rychle	 
a	stále	rychleji	-	zaznamená	i	otupělé	tělo,	co	se	již	stalo.	Jen	pro	nás	okamžik	
mezi	změnou	světa	a	tím,	kdy	tato	změna	bude	obecně	zjevena,	trvá	dlouho	a	je	
hořký.	Tento	okamžik	nazýváme	dějiny	světa	po	Kristu	nebo	náš	život.	Chováme	
se	tak,	jako	učedníci	mezi	Velkým	pátkem	a	Velikonocemi:	„...	my	jsme	však	
doufali...“	Ach,	my	ještě	doufáme	tam,	kde	již	došlo	k	tomu,	v	co	my	doufáme.	
Jsme	ještě	v	očekávání	výsledku	boje,	kde	se	ve	skutečnosti	již	před	očima	-	
kdybychom	měli	oči	víry	-	viditelně	formuje	triumfální	průvod,	kterým	mají	
vstoupit	přirozenost	a	dějiny	jako	Kristovo	vítězství	do	věčného	království	Otce.	
Bědujeme,	když	nás	jeho	tvrdá	ruka	popadne	a	když	do	říše	světla	a	nekonečné	
dálky	svého	Otce	vrhne	tmavou	a	úzkou	branou	i	nás.	Bědujeme	a	toto	naše	
bědování	nás	usvědčuje,	že	důvěřujeme	zasmušilému	soumraku	tohoto	světa	více	
než	světlu	Vzkříšeného.	On	se	však	nestará	o	naše	ubohé	fňukání.	Bere	nás	 
s	sebou:	Až	se	stane,	co	se	již	stalo,	pak	to	pochopíte	i	vy! 
 
	 Sestoupil	však	Zmrtvýchvstalý	i	do	toužebně	čekajícího	předpeklí	mého	
srdce,	aby	i	tam	zvěstoval	vykoupení,	aby	i	tam	všechno	proměnil?	Kéž	bych	měl	
úplnou	velikonoční	víru,	jež	všechno	ostatní	přemáhá!	Pak	bych	cítil,	že	bych	
vůbec	neupadl,	kdybych	se	vzdal	svého	křečovitého	násilného	strachu	o	sebe 
a	o	úspěch	svého	poslání;	nebyl	bych	také	vůbec	zoufalý,	kdybych	si	konečně	
zoufal	nad	sebou	a	svými	silami.	Pak	bych	náhle	pocítil	-	jako	zázrakem,	který	
se	denně	musí	obnovovat-	že	On	je	u	mne.	On,	Zmrtvýchvstalý.	Pak	bych	si	
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uvědomil,	že	ho	vůbec	nemusím	hledat	teprve	v	nebi,	protože	ve	mně	žije	a	ve	
mně	prožívá	svůj	návrat	k	Otci.	Pak	bych	zakoušel,	že	já	sám	nežiji	dostatečně	
plně	(ačkoliv	bych	mohl)	z	již	proměněného	středu	svého	srdce,	že	já	sám	-	nikoliv	
On	-	jsem	si	vzdálen.	Kéž	bych	měl	plnou	velikonoční	víru! 
 
	 A	proč	bych	ji	neměl	mít?	Mám	ji,	protože	jeho	milost	je	ve	mně,	protože	
jsem	pokřtěn	a	zasvěcen.	Ve	křtu	jsem	s	ním	zemřel	a	byl	vzkříšen.	Při	svěcení	
jsem	přijal	jeho	Ducha,	abych	vyzařoval	velikonoční	vítězství	do	jeho	světa.	Chci	
se	proto	zasadit	o	to,	abych	prožíval	tuto	víru.	Každý	den	si	chci	nechat	říci	od	
Pavla	(2	Tim	2,	8-11):	„Mysli	na	Ježíše	Krista,	Davidova	potomka,	který	byl	
vzkříšen	z	mrtvých.	To	je	moje	evangelium.	Právě	kvůli	němu	trpím,	dokonce	
jako	zločinec	v	poutech.	Ale	Boží	slovo	spoutáno	není.	Proto	kvůli	vyvoleným	
snáším	všecko,	aby	také	oni	došli	spásy	a	věčné	slávy	skrze	Ježíše	Krista.	Tohle	je	
jisté:	Když	jsme	s	ním	umřeli,	budeme	s	ním	(také)	žít.“

        Karl Rahner

 Tajemství šťastného manželství
	 „Synu,	 lidé	 se	 berou	 z	 mnoha	 důvodů.	 Tím	 nejčastějším	 a	 také	
nejnebezpečnějším	je,	aby	byli	šťastní.	Brát	se	proto,	abychom	byli	šťastní,	 je	 ta	
nejjistější	cesta	k	rozvodu.	Vydařená	manželství	existují,	ale	nejsou	taková	proto,	že	
se	v	nich	hledá	štěstí.	Jsou	taková	proto,	že	se	v	nich	hledá	něco	jiného.	Manželství	
je	krásné,	když	dva	lidé	přijmou	každodenní	oběť	svého	ega.
		 Ego.	 Možná	 to	 slovo	 slyšíš	 poprvé.	 Připadá	 ti	 trochu	 nejasné	 a	 divné.	
Povím	ti,	co	znamená	pro	mne:	ego	je	ta	část	tebe,	která	udržuje	tvoje	srdce.	Narodil	
ses	s	krásným	a	dobrým	srdcem	a	nikdy	o	něj	nepřijdeš.	Ale	když	jsem	třeba	k	tobě	
byl	trochu	tvrdý	nebo	když	si	tě	kamarádi	dobírali,	trpěl	jsi	a	tvoje	mysl	začala	na	
obranu	stavět	kolem	tvého	srdce	zeď.	To	se	stává	nám	všem.
	 Nejprve	budeš	tuhle	zeď	používat,	aby	sis	udržel	 lidi	od	těla.	Jak	budeš	
růst,	nebudeš	se	už	chtít	skrývat	a	začneš	myslet,	že	nejlepší	obrana	je	útok.	Tak	
někteří	 lidé	vytahují	na	 své	hradby	kanony	a	 střílejí.	U	některých	se	 to	 jmenuje	
hněv,	jiní	mají	místo	projektilů	pomluvy,	soudy	nebo	hádky.	Mým	nejoblíbenějším	
střelivem	je	myslet	si,	že	všichni	za	zdí	se	mýlí.	Střílel	jsem	tím	i	po	tobě	a	to	je	mi	
líto.
	 Muži	 i	 ženy	 mají	 své	 hradby	 a	 svá	 těla.	 Mnozí	 z	 nich	 si	 zvolí	 jistotu 
	a	ochranu	se	silnou	zdí,	protože	se	cítí	zranitelní	a	mají	strach.	Když	se	lidé	berou,	
znamená	to,	že	souhlasí	s	tím,	že	zeď	cihlu	po	cihle	zbourají.	
	 Mnozí	lidé	ti	řeknou,	že	tajemstvím	šťastného	manželství	je,	když	postaví	
Boha	do	svého	středu,	ale	ty	si	pamatuj,	že	Bůh	v	Ježíši	Kristu	je	zranitelný	a	do	své	
náruče	přijímá	všechny	lidi,	i	ty	odepsané.	Náš	Bůh	je	připraven	obětovat	všechno	
za	 pokoj	 a	 smíření.	 Jestli	 je	 on	 tvůj	 Bůh,	 bude	 umět	 proměnit	 tvé	 manželství	 
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v	posvátnou	půdu.	Tajemství	šťastného	manželství?	Vezmi	si	někoho,	kdo	s	tebou	
sdílí	tento	důvod:	umírat	po	tvém	boku,	ne	za	padesát	let,	ale	každý	den,	bouráním	
své	i	tvé	zdi	ega.
	 Někoho,	 kdo	bude	 věrnější	 tobě	 než	 svému	bezpečí.	Někoho,	 kdo	uvítá	 
s	 otevřenou	 náručí	 krásu	 oběti,	 odevzdání	 síly,	 nebezpečí	 zranitelnosti.	 Jinými	
slovy	člověka,	který	chce	strávit	svůj	život	jen	proto,	aby	rostl	v	této	své	bláznovské	
a	nebezpečné	lásce	s	tebou	a	jen	s	tebou.
	 S	celou	mojí	zbořenou	zdí,	

tatínek

 Jeden muž prohlásil po bouřlivé diskusi s manželkou: „Proč nedokážeme 
žít v klidu jako ti naši psi, co se nikdy nehádají?“
 „To je pravda, že se nehádají,“ připustila žena. „Ale zkus je k sobě svázat 
a uvidíš, co se bude dít!“    

Bruno Ferrero

Pro zasmání
 
 Vejce natvrdo
	 Dominikán,	benediktin	a	kapucín	se	ocitli	sami	na	opuštěném	ostrově.	
Jediné,	co	měli	k	jídlu,	bylo	jedno	vejce	natvrdo.	Ale	jedno	vejce	je	pro	tři	muže	
hodně	málo,	i	když	jsou	ti	muži	řeholníci.	Rozhodli	se	tedy,	že	vejce	dostane	ten,	
kdo	pro	jejich	situaci	najde	nejpříhodnější	citát	z	Bible.	
	 Dominikán	vzal	vejce,	oloupal	skořápku	a	řekl:	„Svlečte	člověka	starého.“		
Benediktin	vzal	vejce,	posolil	ho	a	pronesl	biblický	citát:	„Vy	jste	sůl	země.“	
	 Kapucín	vzal	vejce,	snědl	ho	a	uzavřel:	„Pojďte	snídat!“

 Zázrak
	 Ira,	který	se	vrací	domů	z	pouti	z	Lurd,	kontaktují	na	hranicích	celníci.	
„Co	je	tady	v	této	láhvi?“	ptá	se	ho	celník.
	 „To	je	svatá	lurdská	voda,“	odpoví	poutník.
		 Podezíravý	celník	láhev	otevře,	přičichne	a	potom	ochutná:	„Ale	to	je	
koňak!“	říká	rozhořčeně.
	 „Zázrak!	Zázrak!“	křičí	Ir.	„Díky,	svatá	Panno!“

 Žehnání jídla
	 Od	neděle	do	čtvrtka	muž	žehná	jídlo	dříve,	než	ho	začne	jíst.	Ale	v	pátek	
se	do	něho	pustí,	aniž	by	ho	požehnal.
	 Jeho	žena	se	ptá:	„Proč	jsi	nepožehnal	také	toto	jídlo,	jak	to	děláš	každý	
den?“
	 Muž	se	rozhlédne	po	stole	a	odpoví:	„Dnes	nevidím	nic,	co	by	nebylo	v	
uplynulém	týdnu	minimálně	jednou	nebo	dvakrát	požehnáno,	když	dnes	dojídáme	
jenom	zbytky.
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  Zadáno pro děti

DUCH SVATÝ A MY
Kdo je Duch Svatý? Jaký k němu máme vztah? Jaký má Duch Svatý 
vztah k nám? Svatý Pavel říká v 1. listu Korinťanům, že… (tajenka).

TAJENKA: ________________________________________________

__________________________________________________________

Objevte a vyškrtejte v osmisměrce
všechny dary Ducha a také ovoce 
Ducha. Zbylá písmena – čtena po 
řádcích – tvoří tajenku.

DARY DUCHA: OVOCE DUCHA:
MOUDROST LÁSKA
ROZUM RADOST
RADA POKOJ
SÍLA SHOVÍVAVOST
UMĚNÍ VLÍDNOST
ZBOŽNOST DOBROTA
BÁZEŇ BOŽÍ VĚRNOST

TICHOST
ZDRŽENLIVOST
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Veronika má čas

„Co je pravda?“ Pilát se ptal.
Na ramena ti, Pane, vložili těžký kříž,
chtěli jsme ti pomoci jít cestou křížovou dál,
ale nepomohli, nebyl čas, Pane, ty naši ochotu znáš.

Pod tíhou břemene klesá, dál nemůže.
Pane, pro nás je to příliš a spěcháme, on ti někdo pomůže.
Také Šimon z Kyreny z práce domů spěchal,
ale ten ti pomohl nést kříž – všeho nechal.

Tvá svatá Matička k tobě spěchala,
hrubě odmítnuta, to mateřská láska nečekala.
My, Pane, spěcháme, ale Veronika, ta má čas,
ona nedbá, nebojí se, roušku ti podává,
toť velký skutek milosrdné lásky,
tvůj obraz jí, Pane, navždy zůstává.

Ohlížíme se, znovu jsi upadl pod těžký kříž,
vrátil se? Jsme už daleko, však, Pane, víš,
třetí tvůj pád je plný velké bolesti,
Pane, to jsou naše hříchy a neřesti.
Na kříži jsi přibit a postaven výš, Pane a Bože náš!

My spěcháme a ty za nás trpíš a umíráš.
My nemáme čas, jen ty ho dost máš,
ty jsi rychlejší než všichni ostatní,
jíž třetího dne jsi z mrtvých slavně vstal,
a to časně z rána než se rozední,
abys nás předešel, my udiveni spěcháme dál.

Kámen odvalený, hrob zeje prázdnotou,
zvítězil jsi nad smrtí, láskou a dobrotou,
Pane, tys za nás život obětoval,
odpusť nám a dej, ať můžeme jít s tebou dál.

Vyslyš náš prosebný hlas, Ježíši oslavený,
své dílo jsi slavně dokonal - „Aleluja“.
Tvé rány vidíme již zaceleny - „Aleluja“.
Pane, dej, abychom již nespěchali, dej nám čas,
abychom vždy uslyšeli tvůj volající hlas!  

Jarmila Urbánková 
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Křešov	-	brána	do	poutního	areálu

Křešov	-	hlavní	oltář	baziliky	Panny	Marie
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