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ROČNÍK 25  ČÍSLO 1  VELIKONOCE 2020 

Milí poutníci a farníci!
 Prožíváme mimořádnou dobu. Když jsme na Popeleční středu přijímali popelec 
na čelo, nenapadlo by nás, jak si všichni za pár dnů budeme uvědomovat svou malost 
a ohroženost smrtí. Zvykli jsme žít v bezpečí a blahobytu. A přiznejme si, že to brali 
jako samozřejmou součást našich životů. Snad jen někteří měli obavy z možné hos-
podářské recese. Podobali jsme se boháči z Ježíšova podobenství, který strhl stodo-
ly a sýpky a postavil si větší a uvažoval: „Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, 
pij, vesele hoduj!“ (Lk 12,19)
 Epidemie koronaviru nám ukazuje, jak jsme zranitelní. Jak málo stačí a všechno je 
docela jinak. Naše plány jsou zcela přeškrtány, ulice zejí prázdnotou, obchody plné 
zboží jsou uzavřené, zábavná a sportovní střediska bez hostí. Pokud jsme naříkali na 
nedostatek volného času, naráz je ho nazbyt.  
 Kéž by nám tato bolestná zkušenost, pokud z ní v pořádku vyjdeme, napomohla 
ke zpokornění. Uvědomit si, kdo je člověk. Přesně to, co nám říká popel na čele: „Pa-
matuj, že jsi prach a v prach se obrátíš!“ Ale také zahlédli poselství hořící velikonoč-
ní svíce: „Ó, jak obdivuhodně se sklání k nám tvá otcovská dobrota. Jak nedocenitel-
ný to projev tvé lásky: Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka!“ (Velikonoční chva-
lozpěv)
 Když píšu tyto řádky, netuším, jak bude vypadat slavení letošních Velikonoc. Ale 
jedno je jisté: Kristus vpravdě vstal z mrtvých! On je Vítězem! Obraťme se k němu ce-
lým srdcem a znovu jej provolejme za Krále a Pána svého života. Vždyť věříme v od-
puštění hříchů, vzkříšení mrtvých a věčný život.
 Požehnané Velikonoce přeje 

P. Josef Pohanka
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Z poutního místa
Mé osobní vzpomínky, které jsme prožili před 25 lety

   Letos v květnu uplyne čtvrt století od návštěvy papeže Jana Pavla II. na Svatém Ko-
pečku. Tehdejší farář P. Marian Rudolf Kosík měl domluveno, že Svatý Otec posvětí 
nové zlaté koruny pořízené z darů farníků a poutníků a bude jimi korunovat naši mi-
lostnou sochu Panny Marii s Ježíškem.
   V neděli ráno 21.5.1995 jsme se brzy ráno autem vydali se sochou Panny Marie 
směrem na Svatý Kopeček. Pan farář nám dal všechna povolení pro převoz památko-
vě chráněné sochy. V té době jsem byla po operaci a po chemoterapii, ale ráda jsem 
tuto cestu podstoupila, při ní jsem se modlila a prosila. Již v aleji, vedoucí z Olomou-
ce na Svatý Kopeček, nás policie zastavila a kontrolovala. Protože vše bylo v pořádku, 
mohli jsme v cestě pokračovat.

   Na Svatém Kopečku však nastaly potíže. Policie nás vracela zpět s tím, že vatikánská 
ochranka má uzavřenou baziliku, kam se až do příchodu Svatého Otce nikdo nedo-
stane. Já jsem se nedala odbýt. Po mém nekonečném vyjednávání jsem policejní vy-
sílačkou volala správci farnosti P. Karlu Berkovi. Ten policii řekl, že vše je domluve-
no, a dal pokyn, abychom prošli ambity a přes sakristii do kostela. Museli jsme přes 
bezpečnostní brány, kde jsme byli několikrát vráceni, protože kontrolní zařízení stá-
le houkalo. Nejprve při kontrole sochy Panny Marie, protože na zadní straně má ko-
vový hák. A potom když kontrolovali mě, protože jsem měla v tašce řízky zabalené 
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v alobalu. Na kontrolu manžela si v té situaci už ani nevzpomněli. Nakonec jsme se 
do baziliky přece jen dostali a naše milostná socha Staré Matky Boží čekala na svo-
ji velkou událost.
   Po setkání mládeže se Svatým Otcem na prostranství před bazilikou, kde Svatý Otec 
korunky požehnal, se biskupové s P. Kosíkem, děkanem P. Ždánským a s papežským 
doprovodem chystali, že půjdou do baziliky korunovat naši sochu Panny Marie. Mně 
to nedalo a oběhla jsem celý areál a opět sakristií jsem se dostala až na oratoř, odkud 
jsem krásně viděla na celou korunovaci. Ochranka mě už znala, tak mě tam pustila  
s tím, že budu schovaná. Byl to pro mě největší zážitek v mém životě. Manžel do ba-
ziliky přišel, až byla otevřená pro veřejnost a Svatý Otec už odjel.
   S velkou slávou jsme se vraceli do Žarošic, tady nás vítaly zvony a byla sloužena 
slavná mše svatá. Korunovační slavnosti však v Žarošicích probíhaly až o Zlaté sobo-
tě 9.9.1995. Slavili jsme je celý týden, kdy přicházeli poutníci z jednotlivých farností. 
V následujícím roce jsme jeli do Říma Svatému Otci poděkovat za korunovaci. Věno-
vali jsme mu malou kopii naší sochy, kterou zhotovil řezbář Jan Florián za Staré Říše.
   Vím, že existují různá poutní místa na celém světě, která nás ohromují architek-
turou a svojí okázalostí. Ale naše poutní místo je nám ze všech nejmilejší, protože 
je spjato s naším životem. A my kdykoliv otevřeme dveře kostela a vstoupíme sami 
nebo spolu s poutníky, tehdy se naše oči zahledí do milé tváře Staré Matky Boží Ža-
rošické a my vnímáme, že nás vítá a nám žehná.

EVa
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Madona Žarošická
Libor Koval

Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic,
Tebe vždy provází poutníků na tisíc,

když v slavném průvodu na trůnu nese Tě
jako svou Vládkyni na čestné lafetě

v záplavě barevných výšivek na kroji
věrný lid Slovácka, který se nebojí

projevit lásku Ti v chrámu i na cestě
jak ženich blažený své milé nevěstě,

Madono z Žarošic.

Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic,
jak ruka dárce, když rozjasní znovu líc
chudáka, který už nevěděl kudy kam,
jak Srdce Boží, jež stále se dává nám,

jak náruč matky, k níž syn se zas vrací zpět,
když prožil v cizině předlouhou řadu let,
jak rodný kraj, jenž tě po letech vítá zas,

jak zvonů hlahol, když k modlitbě volá nás,
Madono z Žarošic.

Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic,
jak tichý v tváře kout ve stínu borovic,
jak úsměv stařenky, jež čeká na Pána,

až pro ni přijde si večer či za rána,
aby ji za lásku, za věrnost odměnil,

když už ji ubývá pozvolna slabých sil,
jak vinný sklep v stráni, který tě uvítá

lahodným vínem, v němž pravda je ukryta,
jak stromy, které se k nebi pnou – Tobě vstříc.
Rozjasni nad námi svou krásnou, vlídnou líc,

Madono z Žarošic.

Pro vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic,
pro věrný lid, který od Tebe nechce víc,
než soucit matky a stálou Tvou ochranu,
přehojnou milost, již vyprosíš na Pánu,

pro zbožné Slovácko, které se nebojí
v záplavě barevných výšivek na kroji

projevit lásku Ti veřejně na cestě
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jak ženich blažený své milé nevěstě,
když v slavném průvodu na trůnu nese Tě

jako svou Vládkyni na čestné lafetě,
pro náruč matky, k níž syn se zas vrací zpět,

jenž prožil v cizině předlouhou řadu let,
pro rodný kraj, jenž tě po letech vítá zas
hlaholem zvonů a přírodou plnou krás,
pro úsměv stařenky, jež čeká na Pána,

až ji v ráj příjme zas, z nějž byla vyhnána,
pro vinný sklep v stráni, který tě uvítá

lahodným vínem, němž pravda je ukryta,
zvedáme společně oči své Tobě vstříc:

„Rozjasni nad naší zemí svou vlídnou líc,
Madono z Žarošic!“

Ze života farnosti 
„My Tři králové jdeme k vám…“

 
 Na letošní Tříkrálovou sbírku jsme se vydali v neděli 5. ledna. Protože se letos při-
hlásilo 33 dětí, mohli jsme do ulic Žarošic, Silničné a Zdravé Vody vyslat 11 skupi-
nek. Všichni koledníci byli připraveni, nenechali se tedy odradit větrným počasím. 
Díky tomu se v obci vybralo do kasiček Charity ČR 52.882,- Kč, které pomohou po-
třebným. 
 Tříkrálovému koledování předcházelo tradiční požehnání otce biskupa Vojtěcha. 
Do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně se vypravilo druhý lednový den 21 Žarošanů. Je 
potěšitelné, že se každý rok najdou lidé ochotni pomoci. Velký dík také patří všem, 
kteří se na organizace sbírky podíleli.

Eliška Šaňková a Petra Menšíková 
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 V Násedlovicích bylo při letošní Tříkrálové sbírce vykoledováno v sobotu 4. led-
na a následně ještě během týdne do dvou pokladniček umístěných na obecním úřa-
dě a na poště rekordních 33.552,- Kč. Děkujeme štědrým dárcům i obětavým koled-
níkům. 

Vlasta Mokrá 

Filipov 2020

   Drazí bratři a sestry v Kristu, milé děti. Letošní pouť do Filipova byla pro mě tro-
chu zvláštní tím, že jsem měl téma, které bylo určeno pro můj článek pro vánoční vy-
dání Hlasu od Panny Marie, rozepsané již od prázdnin. Ale ukázalo se, že je to pro 
mě trápení, dilema, zda bude vhodné spíše pro velikonoční dobu kdy budete číst 
moji zprávu o letošní pouti do Filipova. Jezdím s vámi, farníky ze Žarošic, Násedlo-
vic a všech příznivců žarošického poutního místa, na různé pouti. Tou hlavní pou-
tí je zásvětná pouť do Šaštína a pro mě i zásvětná pouť kyjovské farnosti do Žarošic, 
pokud to časově vyjde. Tyto poutě jsou velmi osobní, vždyť jsme tento závazek zdě-
dili po svých nejbližších. Jsou to místa nám důvěrně známá a spojuje nás také se sou-
sedy a celým farním společenstvím. Naše úmysly jsou tak obráceny k těm nejběžněj-
ším strastem a soužením, ke všem sousedům, se kterými nás pojí společné starosti.  
A pak jsem velmi vděčný otci Josefu Pohankovi za každoroční farní poutě na prvního 
máje. Tato pouť nám umožňuje poznávat známá i téměř neznámá promodlená mís-
ta naší vlasti spojená s naší vírou a s mariánskou zbožností. V úmyslech jsme pak za-
měřeni spíš na to, co nás v tu chvíli trápí nejvíc. K tomu můžeme připočíst i naši in-
dividuální aktivitu, kdy se připojujeme k pouti jiné farnosti nebo ji vykonáváme sami 
s rodinou nebo přáteli. A pak je tu pouť do Filipova. Ta je jiná, láká svou nabídkou 
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vybočit ze stereotypu, výzvou k pošetilosti, záhadou ve své tajemnosti, mimořádný-
mi událostmi, se kterými je toto poutní místo a tato pouť spojena. A především je 
spojena s touhou nás všech po uzdravení jak tělesném, duševním i rodinných vztahů.  
A tak se dostávám k vysvětlení uzdravení i mého spisovatelského trápení. Je to vánoč-
ní, nebo velikonoční téma? 
   Od starších lidí s bohatými životními zkušenostmi a případně i s hlubokou vírou 
jsem slýchal radu „Chraň se poznamenaných lidí“. I nyní jsem dostal radu „Lidé jsou 
zlí“. Hned se to ve mně vzbouřilo. Sám se svou profesi snažím vykonávat jako služ-
bu bez ohledu na to, kdo mě potřebuje. Proto si nedovedu představit, jak může být 
na světě tolik lidí, kteří vykonávají poslání sloužit druhým lidem upřímně, s láskou, 
s pokorou a s tak přirozenou samozřejmostí, až se stávají vzorem pro druhé. Kdyby 
hleděli jen na svou bezpečnost, na své zájmy. Kdyby dělali jen to, co nezbytně musí. 
Alespoň znatelnou míru toho očekáváme od všech, kdo vykonávají povolání v kněž-
ské službě. A jsou to právě naši kněží, od kterých potřebujeme slyšet, že nám věří. 
Ale i oni potřebují podporu. Pokud my sami se nebudeme snažit, aby se i nám moh-
lo věřit, tak o tu důvěryhodnost snadno přijdeme. Proto jsem na letošní farní pouť 
jel s úmyslem prosit za naše kněze, aby v nás neviděli jen lidi poznamenané zlem na 
duši i těle. Prosit i za nás, abychom jim ulehčili těžkou službu tím, že nebudeme če-
kat jen na pomoc druhých, ale abychom sami vyšli naproti pomoci svou vírou. Pro-
tože je víc než dost těch, kteří nic z toho nemají a o nic z toho neusilují a jedinou je-
jich nadějí jsou naše motlitby, o které nestojí. A právě proto jsem to cítil jako vhod-
né vánoční téma, protože v tu dobu si mnozí z nich najdou o Vánocích cestu do kos-
tela k Ježíši. Zdánlivě pro tu povznášející a tajů plnou vánoční atmosféru. Proto jsem 
si na filipovské pouti 13. ledna uvědomil, že je to téma nadčasové. Patří k vánočním, 
ale také i k velikonočním svátkům tak, jak filipovská pouť je jednou nohou ještě spo-
jena s Vánocemi a druhou již má nakročeno k Velikonocům. Tím nám vytváří most, 
který nám umožňuje najít snadněji cestu naší víry, umožňuje nám se v tom tajemství 
alespoň trochu zorientovat. A že to potřebujeme, je zřejmé. Když se po této cestě vy-
dáte, musíte vystavět také i vy svůj most. Začnete stavět pilíře, nezbytný základ pro 
váš most. Zdá se však, že většina z nás spíš než pilíře mostu staví věž, pevnost své víry. 
Obrana této pevnosti nás pak vyčerpá natolik, že na stavbu mostu nám chybí téměř 
vše. Místo cesty po mostě se prodíráme roklí a brodíme se ve vodě. Snadno pak uvě-
říme, že nemáme sílu, nemáme prostředky, nemáme nápady, jak pomáhat druhým,  
a tak pomáhat budovat Kristovo dílo.
   Letos jsme na pouť vyjížděli v neděli 12. ledna v 13:45 z Násedlovic opět autobusem 
společnosti Moravabus s.r.o., ale s tím rozdílem, že staršího Tomáše Mokrého dopl-
nil Jaroslav Svoboda. Patří jim poděkování za bezpečnou jízdu. Další poutníky jsme 
přibrali v Žarošicích, Brně a Ostrovačicích. Po dálnici se zastávkou na Melikáně jsme 
dorazili do Prahy na Hradčany, kde na nás již čekal Mons. ThLic. Ing. Zdenek Was-
serbauer Th.D., generální vikář a pomocný biskup pražský. Bylo totiž pro nás připra-
veno překvapení v podobě návštěvy Arcibiskupského paláce. A průvodcem nám byl 
právě otec Zdenek, který nás každého osobně přivítal a pak nám zpřístupnil hlavní 
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prostory paláce. Budovu získalo arcibiskupství v roce 1561. Palác byl do současné po-
doby přestavěn za podpory císařovny Marie Terezie (visí zde také její portrét) a praž-
ský arcibiskup tak získal sídlo odpovídající jeho postavení. Otec Zdeněk začal s pro-
hlídkou v prvním poschodí v místnosti určené k přivítání hostů. Připomněl nám si-
tuaci arcibiskupa Berana po únoru 1948, kdy ho tehdejší Státní bezpečnost držela  
v tomto paláci v „domácím vězení“ za to, že nepřistoupil ke spolupráci s tehdejším 
komunistickým režimem. Ve vitrínách je zde vystaveno torzo sbírky porcelánu, kte-
rou z větší části rozkradli příslušníci Státní bezpečnosti. Dalším místnostem vévodi-
ly především tapisérie, které ovlivnily již vlastní stavbu paláce, protože se podle je-
jich rozměrů musely podřídit i výšky stropů tohoto poschodí. První tapisérie, kterou 
jsme viděli, zobrazovala korunovaci krále Šalamouna. Pak jsme navštívili místnost, 
kde byla dvoje kachlová kamna, jedna z nich byla maskovanými dveřmi do únikové 
chodby. Velmi zajímavý a poučný byl sál s mnoha obrazy portrétů pražských arcibis-
kupů z 18. až 21. století. Dozvěděli jsme se o osudech mnohých z nich, o jejich úspě-
ších i problémech, s kterými se museli vypořádat. Ne všichni pocházeli ze šlechtic-
kých rodů, někteří se svou pílí vypracovali i z chudých poměrů. Připomeňme si ales-
poň ty, kteří působili od samostatnosti naší republiky. Pavel Huyn (1916-1919), Fran-
tišek Kordač (1919-1931), Karel kardinál Kašpar (1931-1941), Josef kardinál Beran 
(1946-1969), Miloslav kardinál Vlk (1991-2010) a nyní působící od roku 2010 36. ar-
cibiskup pražský Dominik kardinál Duka. Podrobnější informace najdete na inter-
netu, například ve Wikipedii nebo na apha.cz. V dalších sálech jsme viděli rozměrné 
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tapisérie ojedinělé sbírky, zobrazující cizokrajné země a domorodce, jak je popisova-
li cestovatelé a pro Evropany objevitelé těchto cizích světů. Prošli jsme také trůnním 
sálem, kde je umístěno křeslo - trůn pražského arcibiskupa. K vidění zde byla spous-
ta dalších uměleckých a historických předmětů. Prohlídku paláce jsme ukončili v bo-
hatě zdobené kapli, kde se pořádají bohoslužby pro zaměstnance arcibiskupství. Než 
jsme se rozloučili s otcem biskupem, nahlédli jsme na dvůr, ale pro tmu jsme nemoh-
li navštívit i přilehlou zahradu. 
   Po prohlídce arcibiskupského paláce jsme pokračovali v cestě do Šluknova, kam 
jsme zdárně dojeli před jedenáctou hodinou, takže jsme stihli navštívit místní kos-
tel s věhlasnými jesličkami a také netradičním skleněným obětním stolem, ambo-
nem i křížem. Otec Pavel Procházka měl pro nás na faře připraveno tradiční pohoš-
tění, především guláš tentokrát z volně žijící krávy. K pohoštění jsme přispěli i my,  
a to chlebíčky, na které se otec Pavel velmi těší, dále pak buchtami, zákusky a cuk-
rovím. Na faře byly opět vystaveny betlémy. Občerstveni a s požehnáním na cestu 
od otce Pavla jsme se o půlnoci vydali na pěší pouť do Filipova. Ti, kterým zdravot-
ní stav neumožnil vypravit se pěšky, zůstali na faře a na mši přijeli autobusem. Le-
tos nám počasí velmi přálo, a tak jsme nemuseli čelit jeho nástrahám jako v přede-
šlých letech. Tedy mrazu, dešti, náledí, sněhu a větru. Tentokrát jsme nešli sami. Pro-
jevila o nás zájem média. Byli tak jsme filmováni a dotazováni na naše pocity a zá-
žitky z pouti. 
   Při takovéto pohodě nebylo divu, že jsme do filipovské baziliky Panny Marie, Po-
mocnice křesťanů, dorazili včas. Mohli jsme tak využít zázemí a pohostinnosti Do-
mova Srdce v dlaních. Opět jsme si připomněli událost z roku 1866, zázračné zjeve-
ní Panny Marie a uzdravení Magdaleny Kadeové. Mši svatou celebroval litoměřický 
biskup Mons. Jan Baxant. Po mši svaté jsme nasedli do autobusu a vypravili jsme se 
do Staré Boleslavi.
   Naším cílem v Staré Boleslavi byl kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde na nás če-
kal farář a probošt Kolegiální kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi otec 
Libor Bulín. Po přivítání otec Josef Pohanka sloužil mši svatou. Pak jsme mohli vzdát 
úctu svatému paládiu země České. Místní průvodkyně nás  seznámila s historií toho-
to chrámu a hlavně paládia země České. Mohli jsme také navštívit zdejší klenotnici, 
kde jsme obdivovali skvostné a obdivuhodné historické monstrance, kalichy, svícny, 
kříže, ornáty, mitry, sošky a další předměty, ale hlavně jsme se zastavovali v tichém 
rozjímání u originálu svatého paládia. Po skončení prohlídky kostela, který je nově 
opraven, jsme zamířili k domovu. 
Tak jako vždy velké poděkování patří otci Josefu Pohankovi za přípravu, zajištění 
a vedení této pouti a modlitbou jsme poděkovali za přímluvu Panny Marie a Boží 
ochranu.
                                                                                                                               Pavel Rektořík

Ekumenická bohoslužba

 Společná modlitba s křesťany evangelického vyznání se tentokrát odehrála ve 
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čtvrtek 30. ledna v evangelické modlitebně. Ta byla zaplněna do posledního místeč-
ka. Někteří z přítomných našich věřících zde byli poprvé v životě. Přivítala nás paní 
farářka Jana Gruberová, kázání pronesl o. Štěpán Trčka. Zpěvem a hrou na varhany 
posloužili členové ekumenické rodiny Jana a Šimon Studýnkovi.  

JoP

K modlitbě

 Nezasévej mne, smrti, do svého pole, dokud jsem se nestal dobrým pšeničným zr-
nem.
 Nedávej mi, Pane, předstoupit před tvou tvář, dokud nejsem svatý. Od okamžiku 
k okamžiku mne pohánějí stovky větrů, chvíli se vznáším a hned zase jsem v propas-
ti. Tu jsem pánem své duše a hned zase otrokem svého těla, jejího druha, tu jsem král, 
nesoucí diadém, hned zas ubohý žebrák.  Jako když se kolo otočí, tak neustále se mě-
ním. Býlí je smíšeno s mým obilím a tvé zrno dusí trní na poli tvého sluhy. Nikomu, 
jen tobě, Bože, vypravuji o své bídě. Vždyť jedině k tobě a k tvému velikému milosr-
denství směřuje má touha. Ty, jemuž jsou stejně podrobeni živí i mrtví, nenech mne 
jednou zemřít v mých hříších. Nejdříve, Pane, proměň mé klasy v chléb, pak teprve 
ať ke mně přistoupí žnec, nejdříve nalij mé hrozny vínem a teprve pak ať přijde vinař. 
Pro svou dokonalou milost mi dej dosáhnout spásy, o to tě prosím. Amen.

sv. Ignác z Antiochie
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Vzděláváme se
...,jenž jsi na nebesích

 Když uvažujeme o Bohu, máme tendenci zaklonit hlavu a dívat se směrem vzhů-
ru, k nebi. Je to odvěká lidská představa, která svět bohů umisťuje do výšin. Daleko 
od nás, nad námi sídlí Bůh. Svatý Pavel se dovolává jednoho mystického zážitku, že 
zná křesťana (ve skutečnosti jím je on sám), který byl vytržen až do třetího nebe.
 Traduje se o někdejším sovětském vůdci Nikitovi Chruščovovi, že po návratu prv-
ního kosmonauta z vesmíru Jurije Gagarina mu položil otázku, zdali v kosmu viděl 
Pána Boha. Když kosmonaut odpověděl, že ne, bylo to hned považováno za vědecký 
důkaz jeho neexistence.

 Biblický výraz „nebe“ neznamená místo ani prostor, nýbrž způsob existence, ne 
jak je Bůh vzdálen, nýbrž jak je vznešený (KKC 2794). Bůh přebývá v nedostupném 
světle, pro lidského ducha zůstává neproniknutelným tajemstvím. Bůh je vždy větší 
než to, co o něm víme, jak ho chápeme. Naše konečné pojmy nejsou schopny vystih-
nout velikost Boha. Sv. Augustin to vyjádřil známými slovy: „Kdybys pochopil, kdo 
je Bůh, už by to nebyl Bůh.“ Starý zákon tuto Boží transcendenci vyjadřoval obratem, 
že Hospodin je třikrát svatý.

 A přece Bůh se snížil k nám, hříšným dětem. Překročil propast mezi nebem a zemí, 
aby se přiblížil lidským dětem, když poslal na svět svého Syna. On, ačkoliv měl bož-
skou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na 
sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí“ (Flp 2,6). Ježíš je branou k Otci. 
Může říct: „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ 

 Dlouho mně nedocházelo, až jsem byl na to upozorněn jedním spolubratrem, že 
Pán Ježíš nám ve své modlitbě dovolil Bohu tykat. Je to záležitost až posledních de-
setiletí, že děti svým rodičům běžně tykají. Ještě i dnes se setkávám v některých rodi-
nách s praxí, že synové a dcery svým starým rodičům vykají. Dříve se i onikalo. My 
už máme po dva tisíce let dovoleno Bohu tykat. Bylo by to něco nemyslitelného, kdy-
by nás to P. Ježíš nenaučil. Slova „jenž jsi na nebesích“ jsou ovšem důležitým připo-
menutím, že s Bohem nestojíme na stejné úrovni a nesmíme před ním odložit úctu a 
bázeň.

 Je velkým kvalitativní rozdíl mezi otcem a dítětem: otec ví všechno – dítě málo, 
otec umí – dítě se teprve učí, otec je dobrý, vyrovnaný – dítě je náladové, nestálé. Ta-
kový a nekonečně větší je rozdíl v kvalitě mezi Bohem a člověkem. 
Bůh je v oblasti dobra svatý, zatímco člověk je chybující, hříšný. Bůh je absolutní, člo-
věk je relativní. A tak nám slova „jenž jsi na nebesích“ ukazují, kdo jsme my a kdo je 
Bůh. Mezi člověkem a Bohem není rovnocenné partnerství.

 Zmínka o nebi je připomenutím domova. „My máme svou vlast v nebi.“ Otcův 
dům, přebývání s Bohem, to je naše vlast, do které putujeme a do níž patřím. Sv. Te-
rezie od Dítěte Ježíše v jedné básni říká:
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 Ráda zde dlouho živa budu,
 jestliže si to přeješ sám,

a v nebi po tvých cestách půjdu,
 jen když ti radost udělám!

Láska, oheň, jímž vlast má žije,
mě nepřestává stravovat.  

Čím je mi smrt? Čím život mi je?
Má radost je tě milovat!
Nebe je tam, kde je láska.   

P. Josef Pohanka

K zamyšlení
Kříže na hrobech

 „Hřbitove, hřbitove, zahrádko zelená...“ České slovo hřbitov asi pochází z němči-
ny, kde označuje dvůr okolo kostela, dvůr míru. Ale slovenský cintorín je z latinské-
ho coemeterium, řecké slovo, které prostě značí místo kde, se spí, spárnu. Vyjadřu-
je tedy nejlíp křesťanskou naději. Kdo spí, ten se probudí. Bývá to při zvonění budíč-
ka. Jeho cinkot nám nebývá sympatický, zato pro vojáky hlas trubky od dávných dob 
mívá slavnostní ráz nového dne. Na budíčku označíme čas, kdy máme vstát, určíme 
hodinu už před usnutím. Ale jak ji určit pro ty, kdo spí tvrdě na hřbitově? I oni mají 
vstát do nového dne, ale o tom momentu podle slov Ježíšových nevíme ani, dne ani 
hodiny. Jisté znamení se však má objevit: kříž na nebi. Je tedy vhodné, že křesťané sta-
ví k hlavě zesnulého kříž. Neoznačuje sice čas určený k probuzení, ale přesto jistý ko-
nec spaní, den probuzení.
 Kříže na hrobech jsou znamení, že tu leží pochováni křesťané. Pozorujeme to na 
velkých hřbitovech, kde pochovávají lidi různých náboženství. I jejich vyznavači pře-
vážně věří v posmrtný život. Ale nepatří k jejich víře vzkříšení. Jaký je tu rozdíl? Za-
čněme tím, co je víry ve věčný život základem. Je to smutná zkušenost, že přes všech-
no úsilí na tomto světě dokonalá spravedlnost není a že se jí nikdo nedočká, leda tou 
okolností, že každý z nás umře jako všichni ostatní, v tom jsme si rovni. Není-li na 
světě dokonalá spravedlnost, není tu ani konečné odměnění za dobré skutky a oběti 
přinesené ve prospěch jiných. To vedlo a vede lidi spontánně k očekávání vyšší spra-
vedlnosti a věčného dobra v jiném světě, do kterého vstoupíme po smrti. 
 Jak si ten věčný šťastný život představit? Dá se to vyjádřit jenom obrazně a ty obra-
zy jsou různé podle různých kultur. Pro americké Indiány byla lákavá představa věč-
ného loviště, evropským národům se jeví jako přitažlivější zasednout k věčné hostině. 
Teologové chtějí těm obrazům dát lepší smysl tím, že mluví o věčném vidění pravdy. 
A mystické směry dalekého východu hledí všecku obrazivost překročit; tvrdí prostě, 
že se duše pohrouží do oceánu Boží nekonečnosti, kde se ztratí jako hrstka soli hoze-
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ná do moře. Snaha vylíčit posmrtný život co nejlákavěji přesto všecko však nemá tak 
velký úspěch, jak by se čekalo. Smrtelníci do té nesmrtelnosti nepospíchají. Italové to 
vyjadřují žertovným rčením: „Já v tomto slzavém údolí, zaplať Pán Bůh, pláču dost 
dobře, nepospíchám jinam.“
 Jak to vysvětlit? Je to jakoby člověku, který si s velkou námahou vybudoval svůj 
domov, někdo nabízel: Nech to tady, já ti dám lepší palác. On na to odpoví nevrle: 
Nechte si váš palác a nechte mně můj domek, který jsem si postavil! A když jde na 
dalekou cestu, svěří někomu povinnost, aby mu bydliště dobře opatroval, než se vrá-
tí. Máme si i smrt představit jako dalekou cestu? Na některých úmrtních oznámeních 
skutečně čítáme slova: odešel od nás, opustil nás. Ale křesťané hned dodávají: Těší-
me se na shledanou. Kde to má být? Všeobecná odpověď je: na věčnosti. To nám však 
zní neurčitě. Proto máme raději na hrobech jiný nápis: Zde spí spánkem smrti. Kdo 
spí, ten se probudí. A normálně čekáme, že se člověk probudí tam, kde usnul. Je to 
vyznání víry ve vzkříšení z mrtvých. Ale proč tam tedy stavíme u hlavy kříž, který je 
symbol smrti? Není to jakýkoli kříž. Vždyť to byl nástroj nejhrůznější popravy. Ale je 
to kříž Kristův. Všimněme si proto, jak nám jej malovali křesťanští umělci, kteří chtě-
li vyjádřit jeho pravé tajemství.
 Základním motivem tu bývá obrazný výraz vzatý z Písma: žebřík Jakobův. Podle 
vypravování Geneze musel Jakob uprchnout z domova před svým vlastním bratrem 
(kap. 28). Na tak daleké cestě se musel spokojit se spaním na holé zemi. Ale měl sen: 
viděl, jak z nebe na zem sestupují andělé a od samého Boha slyší přislíbení zvláštní 
ochrany a že se pak do svého domova navrátí. Malují tedy umělci nad hlavou Krista 
na kříži anděly jako posly z nebe. Kříž je pevně zasazen do země, a to hodně hlubo-
ko. Pod patou kříže vidíme lebku. Staré podání označovalo Kalvárii jako pohřebiště 
Adama. Když při smrti Ježíšově pukaly skály, kapka jeho krve měla padnout na hlavu 
Adamovu, a tím se směr pohybu obrátil. Nebe sestupovalo na zemi, nyní začíná vy-
koupený člověk vystupovat z útrob země na nebe. 
 I ty útroby země, kde se octnou zemřelí, si Židé také představovali obrazně jako 
podzemní pekelný žalář, sám ďábel střeží jeho vrata, aby nikdo neunikl. Kristus je 
prolomil svým křížem, vstoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých. Podal ruku 
Adamovi a Evě, aby oni a všichni jejich potomci mohli zase vystoupit ze smrti do ži-
vota. Evě kladou apokryfní vypravování do úst tato slova: Teď jsem zase matkou ži-
vých; doposud jsem jenom rodila syny, kteří všichni umírali. Apokryfy také využí-
vají slovní hříčky s výrazem pro ďábla. České slovo pochází z řeckého diabolos, lsti-
vý chytrák. Kristovým křížem se však dal obelstít i on. Myslil si, že zmaří všecku spá-
su světa, když dostane Mesiáše do své podzemní vlády. Proto rozpoutal na zemi od-
por proti němu tak silný, že ho vlastní lid dal ukřižovat. Ale tím se spletl. Připustil tak 
do říše mrtvých Božího Syna, který je věčně živý. Ten pak vrata jeho žaláře prolomil 
právě tím nástrojem, kterým tam byl vtažen, tj. křížem. Proto jsou i kříže na hrobech 
našich zemřelých praporem vítězství. 

  Tomáš kardinál Špidlík
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Stigmata. Proč?
 V pátek 20. září ráno, o svátku stigmatizace svatého Františka, se otec Pio mod-
lil po mši svaté zcela sám v chóru. Skoro nepozorovaně upadl do sladkého spán-
ku, doprovázeného pocitem hlubokého pokoje. Náhle se mu zjevil Ukřižovaný, které-
mu řine z rukou, z nohou a ze srdce hojná krev, přičemž náhle zmizí. Otec Pio, zděše-
ný touto podívanou, pocítí ostrou bolest právě na rukou, na nohou a v srdci. Cítí, že 
jsou probodeny a velmi krvácejí. Dovleče se po čtyřech do své cely a tam se snaží dů-
kladně si rány ovázat. Svému duchovnímu vůdci napíše, co cítil a co pociťuje stá-
le: muka, odsouzení, pokoření, zmatek. Je zoufalý, neví, jak se chovat ke spolubratřím,  
k druhým lidem. Nadarmo bude ze všech sil prosit Pána: „Ponech mi bolest, zvětši ji, 
chceš-li, ale odejmi mi viditelné rány. Dej mi tu milost, aby je nebylo vidět!“
 Cítí, jak ho zachvacuje zdrcující zmatek. Prožil si „hrozné a truchlivé dny“, měl pocit, 
že je před Bohem jen „odporná a hanebná zrůda“. Ale přes tyto úpěnlivé prosby a slzy ni-
kdy neodvolal své fiat – obětovat se za záchranu duší. Jak vidno, to nejsou pocity něko-
ho, kdo by vyhledával rány, a ještě méně někoho, kdo by si je uměle vyvolával. Říkáme to, 
protože takto budou znít první podezření a obžaloby.
 Přes všechny snahy tuto skutečnost skrýt představený otec Paolino jeho rány dobře vi-
děl a zpravil o nich provinciála. Ten ihned přikázal, aby to zůstalo v naprosté tajnosti. Ale 
jak bylo možné udržet v tajnosti tak očividný jev? Ruce, zakryté polovičními rukavicemi, 
z nichž někdy vytékal potůček krve a které v každém případě zůstávaly odkryté během 
mše svaté, namáhavý krok, tvář poznamenaná nezvyklým utrpením. Lidé nejsou hloupí. 
Všimli si těchto znamení a nahlas o nich hovořili. Zakrátko se zpráva rozšířila. Zanedlou-
ho se do toho vložil i neapolský, italský a světový tisk. 
Pro otce nastala kalvárie lékařských návštěv. Prof. Luigi Romanelli vyšetřil jeho rány po-
drobně pětkrát, dopodrobna je popsal a prohlásil, že „vědecky jsou naprosto nevysvětli-
telné“.
 Práci si dal i prof. Bignami. Chtěl za každou cenu dokázat, že jde o jev, který má lid-
ské vysvětlení a je přechodný. Podrobil otce Pia osmidenní léčbě, která měla rány za-
hojit, za přísného dozoru čtyř bratří, kteří měli pokaždé obvaz zapečetit. Po této léč-
bě si byl proslulý profesor jist, že rány budou vyhojeny. Stalo se však, že když byly ob-
vazy po osmi předepsaných dnech definitivně sňaty, byly rány otevřené ještě víc  
a krvácely silněji.
 Pak pro změnu přišel doktor Giorgio Festa, opět z pověření představených kapucínů, 
kteří otci Piovi uložili pod poslušností, aby se těmto návštěvám a léčení podroboval. Dok-
tor Festa nejenže prohlásil, že tyto rány jsou vědecky nevysvětlitelné, ale stal se pak neo-
hroženým zastáncem otce Pia.
 Zatím otec nedbá na lékařské studie a na zmatek novinářů a dále slouží dlouhé mše, 
zpovídá, doprovází lidi přímo nebo písemně. Bolest a pokoření si nechával pro sebe  
a snažil se víc než kdy jindy skrývat rány a utrpení, které mu působily.
Když jsem za ním poprvé přišel, slyšel jsem od někoho, kdo strávil celé měsíce ved-
le otce Pia: „Nenech se klamat. Otec stigmaty ukrutně trpí, ale je opravdový mistr  
v tom, jak se mu to daří skrývat.“
 V tomto bodě mi dovolte osobní vzpomínku ohledně stigmat otce Pia, tohoto kněze, 
který trpěl a zachraňoval duše, ale byl neustále napadán kapucínskými i církevními au-
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toritami, byť v dobré víře (aby ho chránily, aby se vyhnuly fanatismu atd.). Přejdu dál, do 
roku 1958. Bylo to uprostřed druhého desetiletí strašného pronásledování, které dopadlo 
na otce Pia. Představení kapucínů zakázali i bratřím chodit za otcem Piem. Dokonce i cír-
kevní představení se na něj dívali přes prsty nebo přímo uvalovali církevní tresty na toho, 
kdo pořádal poutě do San Giovanni Rotondo. Lidé tím byli vyvedeni z míry. Jestliže dal 
Pán otci Piovi viditelná znamení svého utrpení, není to otevřená výzva, aby se k němu 
chodilo jako ke vzoru následování Krista?
V oněch letech jsem psal každý týden článek pro časopis Famiglia cristiana. Jeho šéfre-
daktor, můj spolubratr otec Zilli, věděl, že navštěvuji otce Pia. Řekl mi: „Je na čase mluvit 
jasně. Napiš vyvážený a dobře zdůvodněný článek. Otisknu ti ho na prvních dvou strán-
kách, které jsou nejčtenější z celého časopisu.“
 A tak jsem napsal svůj článek, který byl uveřejněn 23. listopadu 1958 s poněkud pro-
vokativním názvem: „Máme, či nemáme věřit otci Piovi?“ Rozhodně to byl článek provo-
kativní. Dostalo se mu značného ohlasu. Můj text odpovídal na otázku čtenáře, který byl 
zmaten z toho, že jejich kaplan pokládá všechno, co se říká o otci Piovi, za přehnané. Mi-
moto tvrdil, že Pius XI. se vyjádřil proti otci Piovi. Navíc se onen čtenář tázal, zda existu-
jí nějaká základní měřítka, jimiž se lze v tomto případě řídit. Zde je zmíněný článek:
 Možnost stigmat nelze úplně vyloučit. V dějinách církve se vyskytuje asi 340 osob, kte-
ré je měly. Asi osmdesát z nich bylo kanonizováno, proto není pochyb o jejich dobrotě  
a upřímnosti. Někteří se snaží pochopit, proč Bůh tyto rány posílá, jaký mají smysl. Prav-
děpodobně proto, aby připomínaly lidem výkupnou cenu bolesti a vybízely je k přemí-
tání o Spasitelově umučení. Ale nelze popřít, že u svého nositele mohou naznačovat pl-
nější připodobnění Ježíši Kristu. Snad tento aspekt, který nám je jasný, otci Piovi uniká.
Pro otce Pia jsou stigmata něčím, co nepovažuje za své vlastnictví. Nevztahují se na něho, 
nýbrž mají cenu jen jako připomínka Pánových ran. Proto je dovoluje lidem líbat, jako 
kdyby dával políbit posvátný obraz. Řekl bych, že je uctívá i on sám. Ve skutečnosti jsou 
obrazem Ukřižovaného, který není vyřezán ze dřeva ani není namalován na plátně, nýbrž 
je vtisknut do jeho živého těla.
 Církev se otevřeně vyslovila o historické pravosti a nadpřirozeném rázu stigmat svaté-
ho Františka, který jako první dostal od Boha tuto pečeť bolesti, čímž se mu připodobnil. 
Potom byla stále přesněji stanovována základní kritéria (zejména v poslední době), pod-
le nichž je možné poznat, zda jde, či nejde o pravá stigmata, to znamená o nadpřiroze-
né jevy. Teoreticky jsou tyto zásady jasné. Ale jak víme, v praxi je třeba postupovat velmi 
obezřetně, pokud jde o jejich konkrétní aplikaci, zejména u žijící osoby.
 Přesto věříme, že u otce Pia můžeme vyslovit nějaký názor. Předešli nás v tom už 
jiní významní teologové. Všichni si uvědomujeme, že tu nejde o kohosi „nového“, je-
muž bychom mohli právem nedůvěřovat: jde o člověka světoznámého, pečlivě zkou-
maného, ve věku 71 let (otec Pio se narodil 25. května 1887), který má už čtyřicet let 
stigmata. Proběhla tedy už zkouška času, která sice není definitivní, ale opravňuje  
k osobnímu úsudku.
 Skutečnost, že otec Pio má stigmata, je nesporná. Jsou tu prokazatelné a publikované 
lékařské důkazy. Je to pravda, kterou si lze v kterémkoli okamžiku ověřit. K zamyšlení je 
spíš otázka, zda můžeme tvrdit, že původ ran je nadpřirozený. To lze rozlišit podle pěti 
kritérií:
 1. Stigmata musí být opravdové rány, závažné narušení tkáně na místech, kde byly 
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rány Kristovy (aspoň přibližně: jelikož jde o mystické rány, nezáleží na tom, zda podruž-
né jednotlivosti odpovídají, či neodpovídají historické pravdě nebo obecné víře; nezáleží 
tedy na tom, jsou-li rány na zápěstí nebo v dlani ruky, je-li rána v boku na pravé nebo na 
levé straně). Naopak rány přirozené se vyskytují libovolně na kterékoli části těla.
 2. Musí se objevit v jednom okamžiku; obvykle působí ostřejší bolest ve dnech, 
kdy se připomíná Pánovo umučení, jako je pátek a Svatý týden. Naopak bolest přiroze-
ných ran souvisí s povětrnostní situací a obyčejně nemá žádný vztah k liturgickému ka-
lendáři.
 3. Pravá stigmata nikdy nehnisají, nehnijí, nešíří se z nich žádný zápach atd., 
zatímco přirozené dlouhotrvající rány hnisají (zejména nejsou-li dezinfikovány)  
a mohou se zvrhnout ve sněť.
 4. Stigmata jsou doprovázena ustavičným krvácením. U jiných ran se to nevysky-
tuje.
 5. Stigmata jsou přes všechno lékařské ošetření nezměnitelná. Nemění se ani lé-
čebnými prostředky, ani sugescí. Trvají i velmi mnoho let. Jiné rány se vyhojí a zajizví.
 Rány otce Pia odpovídají všem těmto požadavkům.
Je pravda, že různí racionalističtí lékaři se snažili dokázat stigmatizaci přirozenými meto-
dami (sugescí, hysterií, fixací atd.). Ale přitom sami popírají vůbec existenci nadpřiroze-
ných jevů; jejich argumenty tak vědecky neobstojí. Spíše naopak, kdyby šlo o jevy patolo-
gické, subjekty by musely vykazovat i v mnoha jiných projevech, že jsou hysterické nebo 
nenormální (jak tomu bývá v takových případech). Avšak typy lidí, jako je otec Pio, ob-
daření zdravým rozumem a zdravě aktivní, vykazují spíše znamenitý psychický stav. Je-
den mladý americký lékař prý otci Piovi řekl: „Já nevěřím ve vaše stigmata. Dostal jste 
je, protože jste velmi usilovně myslel na rány Ukřižovaného.“ A milý bratr mu odpověděl  
s dobráckým úsměvem: „Výborně, synku. Zkus tedy intenzivně myslet na vola: uvidíš, že 
ti narostou rohy!“ Nečekaně pohotová odpověď pana doktora odzbrojila.
 Jsou-li věci tak jasné, proč se k nim církev nevyjádří? Protože je ještě jiný důvod. Pán 
dává tyto milosti lidem, kteří pěstují hrdinské ctnosti a mají obvykle i jiné nadpřirozené 
dary, jako extáze, dar bilokace apod. Dobře si všimněme, že církev nepokládá stigmata za 
důkaz svatosti, ale spíše očekává svatost jako důkaz stigmat. A svatost nespočívá ve zvlášt-
ních darech, které by mohl Bůh dát jen ve prospěch věřících, 
nýbrž záleží v hrdinném uplatňování ctností, a to vytrvale až do konce. Proto ji lze 
zkoumat teprve po smrti člověka. Dokud jsme naživu, jsme všichni v nebezpečí, že  
v každém okamžiku selžeme, ať jsme dosáhli jakéhokoli stupně spojení s Bohem.
 Proto se církev zatím nevyjadřuje. Ale to neznamená, že si nemůžeme udělat svůj 
osobní názor na otce Pia. Na to máme plné právo. Smíme u něho obdivovat divy milosti, 
stejně jako smíme „nevěřit“. Není to žádný hřích! Ale ani v osobním úsudku se nemáme 
řídit rozmarem nebo náladou. V evangeliu se nám ukládá toto pravidlo: „Strom se pozná 
po svém ovoci. Je-li ovoce dobré, je dobrý i strom.“ Proto si můžeme udělat svůj úsudek, 
když pozorujeme trpělivost otce Pia, jeho lásku, jeho přijímání bolesti, jeho svatý život 
vynakládaný ke konání dobra.
 (V Itálii) není nikdo, kdo by neznal případy obrácení, návraty do církve či životy pro-
měněné setkáním s otcem Piem. Tyto skutečnosti nás nemohou nechat lhostejnými,  
a to spíše než uzdravení a podobné jevy, i když se nám někdy příčí něčí přehnané nadše-
ní nebo fanatismus.
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 Za Pia XI. kdosi otce navštívil a vyjádřil se záporně. Ale nešlo o názor oficiální, a tím 
méně neomylný. Bylo to mínění jako mnoho jiných, vyslovené lékařem, který dostal vzá-
pětí „po nose“ od jiného lékaře – při vší úctě k této kategorii odborníků. Pius XI. nebyl 
těmto věcem nakloněn. Ale je známo, že v den blahořečení sv. Terezie z Lisieux byl otec 
Pio spatřen v bazilice svatého Petra (třebaže pobýval současně v San Giovanni Rotondo). 
Jeden známý monsignor a svědek této události to sdě
lil papeži a dodal, že ho spatřil i don Orione. A papež odpověděl: „Jestliže ho viděl  
i don Orione, pak tomu věřím.“
 Závěrem můžeme říci, že jsme lidé svobodní, a proto mysleme vlastní hlavou. Ale 
s použitím rozumu, který by nás lidi měl vždy charakterizovat. Je absurdní popírat  
i po tolika letech důkazů a závažných svědectví zjištěná fakta a vynášet unáhlené míně-
ní o člověku, jakým je otec Pio. Je to člověk Boží, „veliký kněz“, který plně vykonává služ-
bu s celosvětovým dosahem.
Někteří se spokojí s tímto tvrzením. A jestliže u něj kdo navíc rozpozná i jiná nad-
přirozená charismata a ocení jej jakožto nástroj Páně, který přináší lidstvu mimořád-
né milosti, ať pomyslí na zástupy věřících, které přicházejí do San Giovanni Roton-
do, na vysoké církevní a státní hodnostáře, kteří se na něho obracejí, a bude se cítit  
v dobré společnosti.

Gabriele Amorth

Pro zasmání
  Židé na věčných slibech
Stalo se v litevském hlavním městě Vilniusu. Byla zima, mrzlo, až praštělo. Dva staří židé 
se uchýlili do kostela, aby se trochu zahřáli. V tu chvíli uslyší slavnostní hudbu. Několik 
novicek v bílém hábitu právě skládá věčné sliby a odevzdává se Pánu Ježíši.
Kněží si všimnou obou neznámých návštěvníků a u oltáře se nenápadně domluví, že je ra-
ději osloví: „Odpusťte, pánové… Jsme rádi, že jste tu s námi! Kostel je otevřený pro všech-
ny. Můžeme se zeptat, proč jste přišli? Jste snad příbuzní nebo přátelé našich sester?“
Jeden z židů pohotově odpoví: „Ano, jistě. Jsme blízcí příbuzní ženicha.“  

  Odteď…   
Misionář poučuje keňského náčelníka o zvyklostech a pravdách křesťanství. Mimo jiné 
mu vysvětlí, že v pátek nebude smět jíst maso. V den křtu ho slavnostně ponoří do řeky 
se slovy: „Odteď se nejmenuješ Baluba, ale Antonín.“ Po čase opět zavítá do vesnice a vy-
hledá náčelníka, jak si pochutnává na vypečené kotletě. Vlídně ho napomene: „Nevzpo-
mínáš, co jsem ti říkal? V pátek nejíme maso!“
Nebojte, otče, udělal jsem to jako vy. Ponořil jsem ho do řeky a řekl: Odteď nejsi jehně, 
ale ryba!“

  Rovnou biskupem
Kněz se ptá chlapce, který se rád chlubí svým strýcem biskupem: „Líbilo by se ti stát se 
knězem, až budeš velký?“

„Ne!“
Kněz je zaskočen touto rozhodnou odpovědí a opatrně se ptá: „A proč?“

„Já chci být rovnou biskupem!“
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 Zadáno pro děti

k ěsnk    sks něnské 

ZNÁŠ VYZNÁNÍ VÍRY? 
Apoštolské vyznání víry je modlitba, která shrnuje všechno, v co věříme. 
Její kořeny sahají až k apoštolům. Vyznání víry je poznávacím a spojova-
cím znamením všech křesťanů. Odevzdává se z generace na generaci ja-
ko vzácný poklad. Podle starobylé tradice má dvanáct článků. 

Náš dům je postaven z dvanácti velkých „cihel“. Když je poskládáš tak, 
aby vytvořily správný text Apoštolského vyznání víry, tak písmena v pra-
vém horním rohu každé cihly vytvoří tajenku. 

TAJENKA:  Víra je …
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Vpravdě z mrtvých vstal 
Kdo kráčí křížovou cestou
s Marií, Matkou bolesti,
prožije cestu utrpení, lásky,
požehnání a milosti. 

Tam u paty svatého kříže
hýčká svatá Matka tělo mrtvého Syna,
zabili Boha, který všecky miloval!

„Čí je to vina?“ Tolik lásky rozdával! 

Náš ukřižovaný Pane a Králi,
to naše zloba a sváry
tvé svaté tělo do krve vbodali,
naše pýcha a velké provinění
zavinili tvou bolest a umučení.

Ježíši, náš Králi, Bože milý,
Tebe nespravedlivě, krutě odsoudili,
těžký kříž v krvavém potu
nesl jsi s bolestí na Golgotu.

Nad hlavou trním korunovanou psáno:
„Ježíš Nazaretský, Král židovský!“
Kříž Kristův je pravé křesťanů znamení,
jeho lásky, vítězství a našeho spasení.

Kříž v našich domovech má nám
připomínat neustále,
že nás Ježíš zachránil a chrání stále.
Z kříže nám pohledem opakuje:

„Nebojte se! Já jsem váš Král,
který přemohl smrt a hřích,
který vpravdě z mrtvých slavně vstal!“
Aleluja! Aleluja!

Jarmila Urbánková
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V roce 2020 připadá Zlatá sobota na sobotu 12. září.
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