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Milí poutníci a farníci!

 Když píšu tyto řádky, ještě nezačal Advent. A přece už jsou vidět ve městech a ob-
cích první zářící vánoční stromky a v Brně jsem na Zelném trhu slyšel zpěv koled. 
Čekání a kouzlo těšení se na něco krásného, co teprve přijde, skoro vymizelo. A s ním 
i ctnost trpělivosti. Žijeme v uspěchané době, kdy chceme všechno hned. Když si za-
platíme, většinou to také můžeme mít.
 V době mého dětství jsme se těšili na první jahody uzrálé na zahrádce, chodili se 
dívat na mez, zda už dozrávají třešně. Vzpomínám si, jak někdy v polovině devade-
sátých let minulého století jsem uviděl v olomouckém Prioru někdy v únoru krásné 
červené jahody. Ovoce bylo vábné na pohled a moje mlsné chutě neodolatelné. Obě-
toval jsem poměrně vysokou částku ze skromného studentského stipendia, abych si 
pár těch nádherných jahod koupil. Jaké bylo moje zklamání, když jsem je okusil. Plo-
dy neměly žádnou chuť. Byla to jen kyselá voda. 
 Tenkrát se mi dostalo poučení, že všechno hodnotné má svůj čas. A umět čekat, 
až se naplní čas, se vyplatí. Slavíme Vánoce. A já jsem přesvědčen, že kdo jsme se na 
ně připravovali a těšili celý Advent, si je také vychutnáme. Těžko se nám stane, že by-
chom jich už na Boží hod měli plné zuby. Vždyť zakoušíme velikou radost z toho, že 
jsme Bohem milováni, když pro nás a naši spásu poslal na svět svého Syna.
 Ať nás tato radost a jistota provází i do dalších dnů nového roku 2020.  

P. Josef Pohanka
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Z poutního místa
Z kázání Mons. Cyrila Vasiľa SJ na letošní Zlaté sobotě

 My, ľudia, jsme poznačení dedičným hriechom. V našich srdciach sa neraz zahlo-
dáva, zakusuje strach. Strach z našej slabosti, neúspechu, sklamania, ktoré v živote 
može prísť. Strach z vecí okolo nás, ktoré od nás nezávisia, z rozných foriem nástrah. 
 Jako chlapec som chodieval na mariánské pobožnosti do rímskokatolíckeho kos-
tola v našej obci. Malokto si pamätá na to, čo ako dieta zažil v chráme, na nejaké po-
učenie, kázeň, ale ja si doteraz pamätám, že sa mi hlboko do srdca zapísala jedna pie-
seň, ktorá sa tam spievala. Tá se istotne spieva i dnes. Bál som sa totiž po tejto po-
božnosti isť po tme domov, ale keď sa jedného večera spievalo: „Mária, ochrana – od 
Boha mne daná, - nemusím sa ja báť, - lebo je při mne Mať, - Mária, Mária.“ Tak som 
si povedal aj ja, že nemusím sa ani ja bať, lebo je pri mne mať – Mária. A to bol prvý 
krok na prekonanie mojho detinského strachu z tmy.
 Túto pieseň som si potom mnohokrát opakoval aj pri iných životných situáci-
ách. Ak som sa jako mnohí iní bál prijať nejaké životné rozhodnutie, veď jako člo-
vek može vedieť, či sa správne rozhodol, tak mi na um prichádzala druhá sloka tejto 
pisne: „Kamkoľvek ja pojdem - čo robiť len budem, - Mária je pri mne, - chráni ma 
úprimne, - Mária, Mária.“ 
 Vtedy som si povedal, že naozaj kamkoľvek ja pojdem, Mária je pri mne. Som na 
cestách mimo domov už viac jako 30 rokov a predsa sa nikde necítim ani cudzincom 
ani osamelým… Mária je pri mne, - chráni ma úprimne.  
 Človek sa bojí aj toho, čo se mu može kdekoľvek prihodiť. Nebezpečenstvá číhajú 
v tej i onej podobe. A opät do tejto situácie zaznieva pieseň: „Po horách, dolinách – 
a veľkých pustinách, - i tam mňa zastáva, - pomoci dodáva, - Mária, Mária.“ Tak aj 
jednoduchá pieseň z Katolíckeho spevníka, ktorú može člověk prijať v detstve, može 
v spojení s našou nebeskou Matkou naplňat odvahou zvládnuť všetky životné situá-
cie, ktoré by vzhľadom na našu slabosť, na náš dedičný hriech mohli nás napĺňať oba-
vou, strachom, terorom.
 Zostáva tu ešte posledná štácia, ten najväčší strašiak člověka – smrť, samota  
v smrti. Keď som před niekoľkými týždňami na skautskom tábore v Taliansku hovo-
ril s chlapcami, prečo je dobré modliť sa ruženec, tak hovorili, že vždy opakujeme to 
isté. Povedal som, že dobre, máte pravdu. Opakujeme to isté, ale nie je to nič iné, jako 
veľmi dobrá vzdialená príprava na najdoležitejší moment nášho života, v ktorom nik 
z nás nechce byť sám. Nikto by totiž nechcel zomierať sám. Viem, jako je doležité byť 
při blízkej osobe v tejto ťažkej chvíli. A preto mnohí aj svojim nejbližším, svojej rodi-
ne hovoria, že keď bude s nimi zle, aby stáli při nich, boli s ním. Zažili sme to možno. 
A niečo podobné aj my opakujeme při každom Zdrávas Mária: „Svätá Mária, Matka 
Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.“ Chlapci, vy si uvě-
domujete, čo při ruženci robíte? Veď při každom Zdrávas, ktorý vyslovíte, investujete 
už teraz do vašej najdoležitejšej chvíle života, do chvíle, keď sa rozhoduje o vašej več-
nosti, aby ste vtedy sa necítili byť opustení.  
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 Nikto z priateľov, příbuzných a o to viac matka, neopustí – ak može – svojho pri-
ateľa či svoje dieta v takejto chvíli. A myslíte si, že tá Matka, o ktorej veríme, že ju 
máme v nebi, keď ju celý život prosíme o to, aby nezabudla na nás v tej hodine, že na 
nás zabudne?
 Neexistuje lepšia investícia a garancia k tejto najdoležitejšej chvíli nášho života, 
ako časté, celoživotné pripomínanie: „Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hrieš-
nych teraz i v hodinu smrti našej!“      
 Smrť je pre nás tou poslednou štáciou, ktorej sa každý prirodzene bojí. Ale keď už 
teraz prosíme o to, aby potom při nás niekto stál, niekto, kto má čo povedať k nášmu 
aj večnému životu, tak robíme tu najlepšiu věc, tú najväčšiu investíciu, kterou překo-
náváme ten najväčší teror.
 O tom hovorí štvrtý verš spomínanej piesne: „Keď budem skonávať, - svet ten za-
nechávať, - ráč při mne, Matka, stáť, - duši mi zastávať, - Mária, Mária.“    
Možno preto, že som mal jako malý chlapec osobnú skúsenosť při smrti našej sta-
rej mamy, ktorá bola mimoriadne zvláštna, tak se tejto téme nevyhýbam, ani sa jej 
nebojím. Stará mama už bola pokročilo chorá a tak vedela, že sa blíži jej hodina. 
Zavolala aj mojho otca s rodinou a tak sme přišli všetci spoločne. Mal som vtedy  
7 – 8 rokov, ale tieto spominky mi ostali doteraz a verím, že ma budú sprevadzať celý 
život. Otec, gréckokatolícky kňaz, jej priniesol sväté prijímanie. Keď už tak ležala  
a ťažko dýchala, povedala: „Ja sa tak aj bojím.“ Otec povedal: „Mamička, nebojte sa, 
veď dnes je sobota, deň Panny Márie. 
Celý život ste si ju uctievala v prvé 
soboty. Ona bude při vás, nebojte sa.“  
A potom sme sa společne modlili ru-
ženec. Kľakli sme se a modlili sa – my 
prvú časť a ona s nami keď odpove-
dala „Svätá Mária, Matka Božia…“  
A při druhom desiatku naraz presta-
la odpovedať. Otec pozrel, dotklo sa 
jej a videl že už nedýcha, že srdce 
už nebije a povedal: „Mama už odi-
šla.“ To bol moj prvý a doteraz jedi-
ný zážitok byť pri smrti niekoho. Vim, 
že smrť može mať mnoho podob, aj 
dramatických, aj bolestivých, aj agó-
nie, ktoré sú naplnené utrpením. Ale 
táto detská spomienka ma sformova-
la na to, aby som chápal, že smrť ne-
musí byť iby strašiakom, ktorý straší 
každého z nás a pred kterým ešte ni-
kto nikdy neušel, ale aj stretnutím se 
s tými milovanými osobami, kterým 
sme doverovali celý život.
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 A tato dovera v pomoc aj Božej Matky aj v téjto chvíli, ktorá je tou najstrašnejšou  
v našem živote, v chvíli, ktorú ona prežívala so svojím Synom je vlastne odkazom, 
ktorý nám dáva Božia Matka aj celým svojím životom.

Ze života farnosti 

 Setkání s viditelnou hlavou Církve aneb Jak jsme udělovali novokněžské požehná-
ní papeži Františkovi
 Podělím se s vámi o jeden ze zážitků, které zůstávají hluboko vryté do paměti  
a jejž jsem prožil před dvěma měsíci. Pravděpodobně už jste se se zprávou, že sku-
pina českých novokněží udělovala požehnání papeži Františkovi, setkali z různých 
stran a informačních kanálů. Ne že by to, co se z nich dá vyčíst nebo slyšet, nebyla 
pravda, ale jak se praví v jedné české pohádce: Pravda nikdy neexistuje ve slovech, to, 
co se říká, může pravdu jenom připomínat. Pravda existuje v paměti jenom toho, kdo 
to viděl a kdo to prožil; no, a to je zase jenom jeho pravda. Rozhodl jsem se tedy, že 
vás seznámím i se svou pravdou, jinými slovy vydám své svědectví, přestože slova ni-
kdy plně, a mnohdy ani obstojně, nevyjádří prožitou skutečnost. Ale odkud začít…?
 Předposlední sobotu v červnu tohoto roku jsem přijal svátost kněžství, tam to za-
čalo, neboť jsem na prostranství před katedrálou obdržel od jednoho posla pozvánku 
na děkovnou pouť za dar kněžství do Říma ve dnech 30.9.-5.10.2019. Hostiteli byli 
představení Papežské koleje Nepomucenum. Když jsem se s rektorem zmíněné kole-
je v srpnu setkal osobně, zeptal jsem se jej, zda by se nám poutníkům pokusil zajistit 
vstupenky na středeční generální audienci s papežem co nejblíže papežova „pódia“. 
Leč s vědomím, jaké množství poutníků se pohybuje v ulicích Věčného města a kaž-
dý z nich touží být nástupci apoštola Petra „na dosah ruky“, jsem do své žádosti velké 
naděje nevkládal. Putovali jsme do Říma v počtu devíti novokněží, abychom na po-
svátných místech křesťanského světa, u hrobů apoštolů, děkovali za nezaslouženou 
milost povolání, uvědomili si propojení s celou církví napříč dějinami i naše prová-
zání s římským biskupem, v jehož bazilikách (vyjma baziliky Santa Maria Maggiore) 
jsme slavili liturgii a v neposlední řadě také vyprošovali potřebné dary a milosti ke 
službě. Možnost celebrovat mši svatou v kapli svatého Štěpána prvomučedníka v ba-
zilice sv. Pavla za Hradbami bylo pro mě splnění snu z doby mých římských studií.
 Když otec rektor vyzvedl naši vstupenku na audienci, bylo to den před jejím ko-
náním, všem nám běhal mráz po zádech, neboť byl červeně označen sektor na levé 
straně od pódia při pohledu k bazilice. Museli jsme tam přijít už na osmou hodinu 
ve středu ráno. Postupně si nás mezi sebou předali čtyři papežští komoří, poslední  
z nich nás usadil v páté řadě od bezpečnostních zábran. Nastala doba modliteb (bre-
viáře, růžence a rozjímání), neboť do audience zbývala bezmála hodina a půl…
 Po papežově závěrečném požehnání (omlouvám se za přeskočení katecheze Sva-
tého otce) za námi přišel komoří a požádal nás, abychom jej následovali. Dovedl nás 
na schodiště svažující se k náměstí. Tam se již tvořily skupinky poutníků očekávají-
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cí papeže Františka. Sestavili nás do formace vyhovující fotografům, vzápětí přišel 
jiný komoří a připravoval nás na to, že nám možná bude chtít papež František polí-
bit ruce, což je jeden ze způsobů přijetí novokněžského požehnání. Pro případ, že by 
přistoupil na „naši tradici“, jsme si v rychlosti nacvičili společnou slovní formu po-
žehnání a shromáždili primiční obrázky pro snazší předání.
 První reakcí papeže Františka na zprávu, že jsme skupina českých novokněží, bylo 
konstatování, že máme nového kardinála (tj. Michael Czerny, brněnský rodák, který 
dva dny nato obdržel biskupské svěcení a v den našeho návratu do vlasti byl na kon-
zistoři přijat do kolegia kardinálů). Hned poté vyslovil slova, která stále nosím v srd-
ci, jako bych je právě slyšel: Cercate di non lasciare la preghiera. To znamená: Dejte 
si pozor, abyste neopustili modlitbu.
 Vicerektor české koleje, který nás doprovázel a byl při rozhovoru s papežem na-
ším tlumočníkem, se zeptal, zda by chtěl od nás přijmout požehnání. Papež souhla-
sil, sepnul ruce a sklonil hlavu. Ve chvíli, kdy jsme zvedli ruce a začali jsme vyslovo-
vat slova požehnání, všichni fotografové z Osservatore romano a mnozí další spustili 

„palbu“ svých strojů. Měli jsme co dělat, abychom se dokázali soustředit. Předali jsme 
Svatému otci naše primiční obrázky, které si chvíli prohlížel v rukách, než je předal 
dalšímu z komoří. Na výzvu, zda by nám dal nějakou radu, nás papež vyzval k životu 
v blízkosti Bohu a Panně Marii, biskupu ordinářovi, lidu, neboť z něho jsme byli vza-
ti a sobě navzájem v kněžském společenství. Když se ujistil, že jsme rozuměli, vydal 
se k další skupině poutníků.
 Ze stručného popisu setkání nelze poznat, že Svatý otec s námi strávil poměrně 
dlouhý čas, nešetřil slovem, byl upřímný a přímý. Skutečnost, že není rodilý Ital, mi 
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dala možnost rozumět každému jeho slovu, neboť jeho italština je velice prostá; kaž-
dé jeho kázání, katecheze či dokument jsou dobře srozumitelné. Vyzařuje z jeho oso-
by zvláštní pokoj, setkání s ním se jistě stalo pro nás všechny zdrojem hluboké rado-
sti. Nejvíce si vážím, s jakou pokorou přijal od nás požehnání. Stále prosí o modlit-
by, mnoho svých katechezí a proslovů končí slovy „prosím, modlete se za mě“. V zá-
věru setkání naši skupinku také požádal, ať se za něj modlíme. Přesto je to vždy on, 
kdo žehná, jeho postavení ani nedává jinou možnost, ale v té chvíli sklonil hlavu, aby 
požehnání přijal. Stál před námi jako člověk Jorge M. Bergoglio – poutník na cestě 
k věčnosti – aby přijal požehnání, ale zároveň jako papež František – viditelná hla-
va církve a trvalý zdroj a základ jednoty všech věřících. Měl jsem pocit, jako bychom  
v té chvíli udělovali požehnání celé Církvi, Kristově Snoubence.

P. Štěpán Trčka

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích

 Posluchači Radia Proglas si mohli 25. listopadu t.r. poslechnout pořad o poutním 
místě Skoky u Žlutic. Já jsem měla možnost letos, díky své dceři, toto pozoruhodné 
místo navštívit. Cesta tam není jednoduchá. Kostel stojí na odlehlém místě. Dostup-
ný je ze silnice I/6 z Karlových Varů do Prahy, odbočkou na Údrč a potom do Polo-
mu, kde silnice končí, dále je nutno jet asi 2,5 km po polní velmi hrbolaté cestě, a to 
jen za sucha.
 Ve Skocích bývalo jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, 
proslavené stejně jako dodnes známé Lurdy zázračnými uzdraveními. Kolem něj stá-
vala obec Skoky, dříve též Mariánské Skoky, německy nazývaná Stock či Maria Stock. 
U zrodu tohoto kdysi velmi slavného a hojně navštěvovaného mariánského poutní-
ho místa stála kopie milostného obrazu Panny Marie Pomocnice z německého Pa-
sova, kterou namaloval toužimský malíř Johann W. Richter v roce 1717 pro stavitele 
zdejší barokní kaple, místního sedláka Adama Lienerta. Zdejší obraz proslul četnými 
zázraky. Podle dobových svědectví měl léčivou sílu.  Zázraky a příliv poutníků, kte-
rých bývalo i přes čtyřicet tisíc ročně, vedly zdejší vrchnost, markraběte Ludvíka Ji-
řího z Baden-Badenu, ke stavbě dnešního poutního kostela. Stavba kostela probíhala 
na dně svažité a protáhlé nevelké návsi, která neumožnila stavbu obvykle orientova-
ného chrámu. Kostel byl proto postaven na umělé terase, kterou odvodňují dvě prů-
lezné štoly ústící pod kostelem do malého rybníčku. Kostel spravovali od roku 1740 
tepelští premonstráti.
 Úpadek obce i poutního místa nastal po roce 1945, kdy byly Skoky poprvé vysíd-
leny, protože zdejší obyvatelé byli Němci. Druhé vysídlení přišlo v padesátých letech, 
protože noví obyvatelé nechtěli podlehnout tlaku komunistické kolektivizace, a tak 
ti nejodbojnější odešli a jejich majetky převzal stát. A třetí a poslední vysídlení při-
šlo koncem let šedesátých. Tehdy došlo k výstavbě Žlutické přehrady, která odřízla 
jedinou příjezdovou cestu, telefon i elektřinu. Většinu domů v opuštěné vesnici vojá-
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ci strhli. Zbyla jen rozblácená polní cesta z druhé strany.  Zůstal tu stát krásný kostel, 
bývalý poutní hostinec, poblíž kaplička, hřbitov a terasy ve svahu. V devadesátých le-
tech nastala doba rabování kostelů. Tak i zde opuštěný objekt začali rozkrádat a ničit 
zloději a vandalové. Kvůli mědi dokonce v roce 2006 odřízli věžní báně a shodili je 
dolů. Na zem se přitom zřítil také jeden z nich a díky tomu byli dopadeni. Tehdy se 
zde stal další ze zázraků, mladý zloděj ten smrtelný pád přežil.
 Poutnímu místu se začalo blýskat na lepší časy, když se do jeho záchrany zapojilo 
občanské sdružení Pod střechou a řada dobrovolníků. Od roku 2007 se tak do Sko-
ků pomalu vrací život. Vede sem nová značená stezka, která začíná u kláštera v Teplé  
a kopíruje staré poutní cesty, kterými do Skoků po staletí mířily zástupy poutníků.
 K tradičním dvěma poutím, 1. května a první neděli v červenci, přibyly další kul-
turní a společenské aktivity. Koná se zde setkání Čechů a odsunutých Němců – rodá-
ků a jejich dětí. Při různých příležitostech zde bývají bohoslužby.
 Toto povídání o poutním místě „odříznutém od civilizace“ zakončím citací dvou 
pozvánek z internetových stránek plzeňské diecéze, abychom si uvědomili, že i v drs-
ných podmínkách, v nepohodlí, v zimě, bez záře lustrů se mohou dít velká a krásná 
setkání s Ježíšem u Panny Marie: 
 „V neděli 8. prosince otevřeme kostel poutníkům, kteří přijdou do Skoků oslavit 
druhou neděli adventní a slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, která letos 
připadá na stejný den. Poutní mše svatá začíná ve 14:00, celebruje P. Vladimír Slá-
mečka, který k tématu poutě dodává: „Vstupme do nového liturgického roku s pev-
ným předsevzetím, že i my chceme bojovat proti zlu ve všech jeho podobách, opíra-
jíce se o Tu, která byla od počátku své existence prosta vší viny.“ Po skončení poutní 
mše tradiční setkání poutníků u kamen v sakristii. Těšíme se na Vás!“
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„Po několika letech letos znovu otevřeme na přelomu Štědrého dne a Božího hodu 
vánočního skokovský kostel. Noční putování do Skoků bude podobné pouti pastý-
řů k betlémské chýši. Skokovský kostel na konci světa nám připomene její majestát-
ní prostotu i význam Vánoc pro náš život. A právě zde, daleko od televizních obra-
zovek a blikajících světel, se pokloníme právě narozenému Ježíškovi, kterého chová v 
náručí přesvatá Panna. Půlnoční mši svatou celebruje P. Vladimír Slámečka, začíná-
me opravdu o půlnoci z 24. na 25. prosinec.  Těšíme se na Vás!“

Dovedeme si takovou půlnoční vůbec představit?
         faM

Národní pouť do ŘÍMA 

 Na pouť jsem se přihlásil na poslední chvíli. Díky tomu jsem byl zařazen do po-
sledního letu v neděli 10. listopadu 2019 z Prahy. V letadle byli všichni páni bisku-
pové, i pan biskup Lobkovic na vozíčku, i pan kardinál, se kterým jsem prohodil pár 
slov při odbavování zavazadel. S nimi cestovali kněží, novináři, reportéři i obyčejní 
poutníci. Pouť se pro mne stala zážitkem na celý život.  V úterý 12. ledna v 10 hodin 
uběhlo přesně 30 let od nezapomenutelného okamžiku, kdy Svatý otec Jan Pavel II. 
svatořečil Anežku Přemyslovnu. Tehdy roku 1989 byla neděle, v Násedlovicích se sla-
vily hody a mně se vůbec nechtělo do kostela, protože v televizi bylo něco úžasného 
a pro dobu komunismu nevídaného – přímý přenos z Vatikánu. Rychle jsem pospí-
chal z hodové mše svaté a velkou část obřadu svatořečení stihl. Už to, že jsme to teh-
dy mohli prostřednictvím televize vidět, byl zázrak. 
 Co tomu předcházelo? Pan kardinál Tomášek v roce 1988 vyhlásil Desetiletí du-
chovní obnovy a rok 1988 zasvětil blahoslavené Anežce. Někdy v březnu 1988 byla 
sloužena u sv. Víta slavná mše svatá. A tehdy byli ještě komunisté silní. Po Praze byly 
hotové policejní manévry, aby lidem znemožnili účast na mši svaté, v katedrále se po-
hybovalo plno estébáckých špionů. Do televizního vysílání v dobu, kdy byla mše sva-
tá, mimořádně zařadili romantický film o Angelice – mysleli si, že to věřící odradí.  
A přes to se do katedrály dostalo asi 6 tisíc lidí. 
 Pak v lednu byl vzpomenut Palachův týden a lidé se přestávali bát. Uvažovalo se, 
že by Svatý otec na svatořečení Anežky přijel do Prahy ale toho se komunisté báli, 
proto snad asi dovolili před třiceti lety tolika obyčejným lidem vycestovat do Říma. 
Jelo jich tam 10 tisíc. V Německu padla Berlínská zeď. Zázrak svaté Anežky se začal 
naplňovat a každý si uvědomoval blížící se konec komunismu.
 Do Říma jsme přiletěli za tmy a autobus nás převezl do hotelu poblíž stanice me-
tra Laurentini. A v pondělí ráno začal program: 
 V pondělí 11. listopadu v 11.00 se pomodlili naši otcové biskupové u hrobu sv. Cy-
rila. Litanie k našim národním patronům vedl J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup olo-
moucký. Na závěr zazněla píseň „Bože cos ráčil…“
V 15.00 při zahájení mši svatou v bazilice Santa Maria Magiore sloužil J. Exc. Jan 
Graubner z Olomouce, kazatel byl J. Exc. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.
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Úterý 12. listopadu v 10.00 se konala hlavní bohoslužba v chrámu sv. Petra. Hlav-
ním celebrantem byl J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas 
český. V kázání k nám promlouval J. Exc. Zdenek Wasserbauar, světící biskup praž-
ský. Při mši svaté jsme slyšeli slova z knihy proroka Izaiáše: „Je krásné (vidět) na ho-
rách nohy posla, (který přináší) radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho 
a oznamuje spásu…“. 
 Z přímluv první modlitba patřila papeži Františkovi: „Modleme se za našeho pa-
peže Františka, kéž dokáže správně rozpoznávat znamení doby a v síle darů Ducha 
svatého vede církev k víře, naději a lásce. V přímluvách také zaznělo : „Modleme se 
za Polsko, které dalo světu svatého Jana Pavla II., kéž polský národ nepřestává být 
věrný své tisícileté křesťanské víře a po zkouškách minulého století odolává i součas-
ným hrozbám, které útočí na jeho duši.“
 „Modleme se za Ronalda Regana, Margaret Thatcherovou, Helmuta Kohla a za 
všechny, kteří spolu se svatým Janem Pavlem II. vedli zápas za naši svobodu, kéž za-
kusí nezměrné Boží milosrdenství a mohou ve společenství svatých zakoušet radost 
věčné svobody.“
 Po mši svaté se biskupové a členové oficiální delegace pomodlili za vlast u oltáře 
sv. Václava a v katakombách u sochy sv. Anežky, u hrobu sv. Petra a na místě dlouho-
dobého odpočinku pana kardinála Josefa Berana. Jeho tělesné ostatky byly nedávno  
s náležitými poctami převezeny do vlasti a náš pan prezident místo toho, aby uctil tak 
velkého člověka, odjel na sjezd komunistů do Plzně – jak symbolické.
 V 18.00 jsme vyslechli koncert České nebe v Bazilice svatého Jana z Lateránu.
Hudební doprovod zajistila Hudba Hradní stráže, Policie ČR a pěvecké sbory Colle-
gium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV (Filip Macek), Schola brněnské mláde-
že (Štěpán Policer) a SMoG pod vedením Plk. Mgr. Jana Zástěry.
 Koncertu uvedl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Část jeho proslovu: „Naši 
svatí národní ochránci nebe nedobývali, ale svým následováním Krista o ně usilova-
li. Nebeská brána se jim otevřela a otevře se i nám, protože jejich často dramatické ži-
votní příběhy jsou v mnohém podobné těm našim. Cíl jejich je totožný s cílem naším. 
Obyvatelé českého nebe a všichni ostatní nebeští přátelé nás ujišťují, že onoho cíle je 
možné dosáhnout. Kéž by náš křesťanský život byl modlitbou, krásnou písní k oslavě 
Boha tak, jako České nebe je velkým oratoriem, chvalozpěvem k Boží cti a slávě!“
 Ve středa 13.listopadu v 9.30 proběhla generální audience u papeže Františka na 
Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. To jsme museli dříve vstát a posnídat na hote-
lu. Snídaně byly tak vydatné, že mě zasytily na celý den. Metro bylo přecpané a po-
tkávali jsme spoustu našich poutníků.  I poněkud nebezpečné, protože se tu pohy-
bovali místní velmi zruční kapsáři, a proto jsme museli pozorně sledovat svoje peně-
ženky. Vždy na všechny bohoslužby a i audienci byly velké fronty a bylo nutné pro-
jít přes kontrolu podobnou jako na letišti. Naši biskupové předali papeži Františkovi 
dary: Korunu sv. Anežky České a finanční dar přes milion Kč pro chudé. Myslím, že 
z tohoto daru měl papež František radost, protože jeho sociální cítění je známé a tou-
ha pomáhat trpícím a chudým také.
 V 15.00 v bazilice sv. Jana v Lateránu byla sloužena mše svatá k poctě sv. Anež-
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ky České.  Hlavní celebrant byl J. Exc. Jan Baxant, biskup litoměřický. Kazatel 
 J. Exc. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Čtení při mši svaté měl pan režisér 
Jiří Strach (pohádka Anděl Páně).  
 Naproti baziliky sv.  Jana v Lateránu jsou Svaté schody, které naše skupina zvlád-
la tak, jak se na řádné poutníky sluší, po kolenou. Jedná se o schody, po kterých Pán 
Ježíš vystupoval k Pilátovi. Nechala je do Říma přivézt svatá Helena a byly obloženy 
dřevem.
 Řím je nádherný v každém období, byl jsem v Římě po třetí a moc rád bych se tam 
vrátil zas. Prožil jsem tam přátelská setkání, např s panem biskupem Janem Baxan-
tem, s panem PhDr Bedřichem Jetelinou, dramaturgem České televize a jeho kame-
ramanem (kameru a zařízení si ti dva museli všude nosit sami – asi 30 kg) nebo s paní 
Kateřinou Koubovou, vedoucí redaktorkou Katolického týdeníku – seděl jsem ved-
le ní v letadle. Let mi uběhl velmi rychle, protože oba jsme byli plni krásných dojmů 
a bylo o čem povídat, i kdyby let trval 5 hodin a nejen hodinu a půl. Domnívám set, 
že Katolický týdeník je v dobrých rukou a je třeba se modlit ať Pán Bůh žehná všem, 
kdo šíří hodnotné zprávy. Je nutné oponovat všem dezinformacím, polopravdám, co 
se šíří kolem Svatého otce Františka, překrucováním jeho slov a vytrháváním z kon-
textu. Po pouti jsem přesvědčen, že církev svatá je v dobrých rukách, a že je nutné se 
za papeže Františka modlit.
 Prožili jsme milá přátelská setkání s poutníky z celé České republiky. Milé bylo 
potkávat ty, které znám, a bylo jich tam dost. K pěkným chvílím náleželo i navázání 
nových přátelství.
 A na závěr poděkování Svaté Anežce za 30 let svobody a prosba o další ochranu do 
budoucna, aby nám svoboda vydržela. Nepřestává platit modlitba, kterou napsal na 
kus papírku Václav Havel krátce před smrtí : „Milá Anežko, děkujeme Ti za ochran-
nou ruku, kterou jsi nad námi držela. Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji 
ještě budeme potřebovat.“

Vojtěch Kopeček

Vypsáno z matrik
(od 1. června do 30. listopadu 2019) 

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

  9. června Lukáš Hovězák z Násedlovic 
14. července Ondřej Kvapil ze Žarošic
                         Erik Vojtěch Darda ze Žarošic
21. července   Vojtěch a Jan Navrátilovi z Násedlovic
28. července    Mikuláš Brada ze Žarošic
 
 4. srpna          Oliver Jiří Slovák ze Strážovic
18. srpna         Anna Marie Vrzalová ze Žarošic
31. srpna         Lucie Vachová ze Žarošic
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22. září            Alexandr Kacer ze Žarošic
                        Erika Holubářová ze Zbýšova u Brna

13. října           Eliška Lucie Bajáková z Násedlovic

24. listopadu   Matyas Martin Zvonič ze Žarošic

Pečeť daru Ducha svatého v biřmování dne 28. září přijali:

Pavel Florián Buchlovský, Alexandr Jiří Kacer, Eliška Marie Křetinská, Michal Petr 
Menšík, Zuzana Marie Menšíková, Tereza Jana B. Mollová Metelková, Šárka Rita Sta-
nislavová, David Jan Evangelista Studnička, Ivo Ladislav Studnička, Věra Kateřina 
Alexandrijská Válková, Vladimíra Filip Neri Válková ze Žarošic 
Anna Tereza z Kalkaty Jankůjová, Tomáš Jan Pavel II. Popelka, Barbora Františka 
Římská Stávková z Násedlovic
Ondřej Jan Pavel II. Stanislav, Klára Marie Gorettiová Stanislavová z Uhřic
Adéla Jana z Arku Sedlářová, Petra Filoména Sedlářová z Kyjova
Erika Rita Holubářová ze Zbýšova u Brna 

Branou smrti nás předešli:

28. června         Eva Sovková (1948) z Hodonína 
28. srpna           Marie Dohnalíková (1935) ze Žarošic
  1. října            Jiřina Jakubcová (1928) z Násedlovic
26. října            Věra Boháčková (1956) z Násedlovic
16. listopadu     Tomáš Mokrý (1938) z Násedlovic
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Svěcení sochy sv. Jana Nepomuckého  
a žehnání mladých vín

 U příležitosti slavnosti Martinských hodů v Násedlovicích (dne 10. listopadu 
2019) jsme požádali P. Štěpána Trčku, aby posvětil nově opravenou sochu sv. Jana 
Nepomuckého, kterou se podařilo v letošním roce opravit za podpory Jihomoravské-
ho kraje částkou 45.000,- Kč a druhou polovinu zaplatila obec Násedlovice. Slavnost-
ního svěcení se zúčastnil i restaurátor tohoto díla, pan Jaroslav Budík z Vyškova.
 Po položení věnce u pomníku padlých v I. a II. světové válce jsme se přesunuli  
k hasičské zbrojnici. Zde proběhlo žehnání mladých vín. Děkuji P. Štěpánovi Trčko-
vi, faráři českobratrské církve evangelické Jiřímu Gruberovi, členům základní orga-
nizace Českého zahrádkářského svazu a členům Sboru dobrovolných hasičů za pří-
pravu a realizaci této společenské události, která byla určena všem našim spoluobča-
nům i široké veřejnosti.

Vlasta Mokrá

Vzděláváme se
Otče náš

 „Otče náš: toto jméno v nás vzbuzuje lásku, horlivost v modlitbě a také naději, že 
dostaneme, oč právě prosíme. Vždyť co může odepřít Bůh prosbě svých dětí, když 
jim už předem udělil, aby byly jeho dětmi?“ Se slovy sv. Augustina však dnes kaž-
dý nebude souhlasit. Pojem otec ne vždycky vzbuzuje lásku, bezpečí a jistotu vysly-
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šení. Druhá polovina 20. století, období alespoň v Evropě poznamenané následky  
II. světové války, bývá také charakterizována jako doba generací dětí bez otců. Neby-
li to jenom sirotci, jejichž tátové zahynuli na frontě, ale i děti svobodných matek, kte-
ré nikdy vlastního otce nepoznaly, děti z rozvedených rodin, které si většinou odnes-
ly do života negativní zkušenost s vlastním otcem. Pro takto poznamenané lidi není 
snadné uvěřit v Boha jako milujícího, starostlivého a ochraňujícího Otce a oslovit 
jej: „Otče náš!“
 Často z těchto kruhů vyrůstá feministické hnutí požadující opravit biblický obraz 
Boha. Nenazývejme ho Otcem, ale spíše Matkou. Nedochází jim, že v Bohu je plnost 
lásky. Jak té pevné, ochranitelské (otcovské), tak i něžné, slitovné (mateřské). Stačí si 
prolistovat Písmo a najdeme řadu míst, kde se o Bohu mluví s mateřskými vlastnost-
mi nebo se Boží počínání srovnává s mateřským jednáním. 
 „Sion říkával: Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomněl! Copak může za-
pomenout žena na své nemluvňátko, neslitovat se nad plodem svého lůna? I kdyby 
některé zapomněly, já na tebe nezapomenu“ (Iz 79,14-15).
     Tak praví Hospodin: „Hle, jako řeku přivalím na ně pokoj, jak rozvodněný potok 
slávu národů… Jako když děti utěšuje matka, tak já vás potěším, v Jeruzalémě nalez-
nete útěchu“ (Iz 66,12-13).
 „Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát, mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Mé 
vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí“ (Oz 11,8). 
V Bohu je plnost lásky. Naše pozemská zkušenost lásky je vždycky zraněná. Nikdo 
z lidí i přes sebevětší snahu není schopen nesobecky milovat. Proto Pán Ježíš upíná 
naši pozornost k svému Otci: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“
 V Modlitbě Páně říkáme: „Otče náš.“ I tehdy, když se ji modlím sám, neříkám: 

„Otče můj.“ Takto směl Boha oslovovat pouze Pán Ježíš jako jednorozený Boží Syn. 
My jsme se stali syny v Synu. Před Bohem nikdy nestojíme osamoceni, ale jako čle-
nové Boží rodiny – církve. Křesťan není sólista. Patříme k sobě, navzájem se ovlivňu-
jeme a také máme za sebe zodpovědnost. Modlíme-li se „otče náš“ pravdivě, vychá-
zíme z individualismu, protože nás osvobozuje láska, kterou přijímáme. Máme přece 
jediného Otce, který dává vzcházet slunci na dobré i na zlé, sesílá déšť spravedlivým  
i nespravedlivým. Není možné být synem jednoho otce a nebýt zároveň bratrem 
ostatních jeho dětí.   
 Ježíšova modlitba patří všem jeho učedníkům, je modlitbou ekumenickou. Před-
stavuje společný poklad všech křesťanů. Mít jednoho Otce zavazuje, abychom byli 
jedno a hledali cestu k nalezení ztracené jednoty.
Boží láska je bez hranic. I naše modlitba má být taková. Bůh chce, aby se všichni 
lidé zachránili a došli k poznání pravdy. Modlitba Páně by měla rozšiřovat naše srd-
ce, abychom do ní vztahovali stále více bratří a sester, aby se nikdo neztratil a nebyl 
opomenut. 
 „Pán nás učí společně se modlit za všechny naše bratry a sestry. Vždyť neříká Otče 

„můj“, jenž jsi na nebesích, ale Otče „náš“, aby naše modlitba stoupala z jediného srd-
ce za celé tělo církve.“ (sv. Jan Zlatoústý)
 I když se modlím sám, vždycky se jedná o modlitbu společenství. Mohu si být jist 
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modlitbou svých bratří a sester. Jí na sebe vzájemně působíme. Jeden básník řekl, že 
každou duši pojí s Bohem neviditelná nit. Kdykoliv se dotkneš Boha svým skutkem 
lásky, sklouzne po této nitce kapka rosy a občerství duši.      

P. Josef Pohanka

K zamyšlení
Pán s vámi 

 Kolikrát slyšíme v kostele toto pozdravení! Kněz se tak obrací k lidem, když jim 
má něco důležitého sdělit. Že je to pozdrav prastarý, pozorujeme v Bibli. Čteme např. 
v knize Rút (2,4), že Boaz, majitel pole, se šel podívat, jak pracují jeho ženci. Pozdra-
vil je: „Pán s vámi.“ Odpověděli: „Pán ti žehnej.“ Jak tomu Židé rozuměli? Byli všeo-
becně přesvědčeni, že Pán, Hospodin, Jahwe, je jim privilegovaně blízkým. Pozoro-
vali to především na tom, že je chrání od nepřátel, kterých měli mnoho a kterým by 
se sami neubránili. Bez zvláštní pomoci Hospodina by nevyšli z Egypta, neokupova-
li by slíbenou zemi. Tak malý národ by neudržel svou nezávislost uprostřed okolních 
mocností. Ale kladl si podmínky: Budu s vámi, zachováte-li moje přikázání, ne-li, 
opustím vás a upadnete do neštěstí. Je tedy s nimi, ale nemohou jej vidět, zemřeli by. 
 Přesto však byl k některým vyvoleným jedincům bližší, mluvil s nimi jako osoba 
s osobou. Takový byl Mojžíš a ostatní proroci. Byla to tedy blízkost, kterou bychom 
mohli nazvat dialogální, v rozhovoru. Tu se zmenší bázeň z autority a začíná přátel-
ství. Je určeno k tomu, aby se stalo intimní. Pán chce zůstat svému lidu tak věrný, jak 
věrný je ušlechtilý manžel své nevěstě, a to i kdyby ona pochybila. Dojímavě líčí Hos-
podinovu lásku prorok Ozeáš. V tomto symbolickém duchovním smyslu je potře-
ba vyložit i Píseň písní, kde se zamilovanost tělesná stala obrazem věčné lásky bož-
sko-lidské.
 Biblické obrazy jsou podobenství a příslibem vyššího uskutečnění. Manželství je 
jednota dvou osob. V Kristu se přirozenost lidská a božská spojila v jedné osobě bož-
sko-lidské. V manželství dvě osoby pracují spolu. V Kristu se činnost Boha a člověka 
slila úplně v jedno. To, co Ježíš vykonal jako člověk, to současně vykonal i Bůh. Do-
svědčil to výslovně: „Amen, amen pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než 
to, co činí Otec. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn“ (Jan 5,1). Když někdo pozdravil 
Ježíše „Pán s tebou“, mohl by mu odpovědět: „Navěky je.“
 První církevní koncily se soustředily na to, aby tuto pravdu víry uhájily a objas-
nily proti všemu umenšení. Byly si také vědomy, že z toho plynou závratné důsledky 
pro nás všechny. Když začal Ježíš svou veřejnou činnost, lidé se ptali: Kdo je on, že 
jedná takto? V našem případě se můžeme ptát my sami: Kdo jsme my? Potřebujeme 
to vědět, abychom posoudili, jaké činnosti jsme schopni, jaké máme k tomu schop-
nosti. Začněme tedy analýzou toho, co je nejjednodušší. Pro všechny platí všeobecné 
pravidlo: Modli se a pracuj. Dobrý křesťan začíná svůj den ranní modlitbou. Pokři-
žuje se a řekne krátkou modlitbu, někdy pozorně, někdy roztržitě. Stane se tím něco 
ve světě? Díváme-li se na věc čistě rozumově, jsme donuceni říci, že se nestane nic. 
Těmi málo slovy se ani lístky na stromě nezachvějí. A přesto se nám zdůrazňuje v ka-
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techismu a ve všech kázáních, že se modlit máme a že je to důležité. Není to iluze? To 
by bylo, kdybychom zůstali u předpokladu, že ta slova říkáme my sami. Víra nás však 
učí něco daleko víc: když se modlíme upřímně, modlí se s námi i Duch svatý. Posí-
lena Duchem se naše modlitba stává silou, která hýbe světem. Jsme tu tedy činní my  
a je i Pán s námi. Slabý člověk a silný Bůh se spojili v jedno. 
 Je tomu tak jenom při modlitbě? Víc času než modlitbou zaplníme prací, potěši-
telnou nebo i nepříjemnou. Práce šlechtí člověka, říká přísloví. Ale tuze tomu nevě-
říme. „Podívejte se na mne, jak jsem zušlechtěný!“ prohlásil posměšně dělník inva-
lida, který čekal v nemocnici na ošetření. Kolik prací se nepodaří a i ty, co se podaří, 
jak málo znamenají v celém světě! Víme, že Ježíš strávil asi třicet let v domě dělníka 
pracujícího s dřevem v zapadlém městečku Nazaret. Co se tím přihodilo? Evangeli-
um nám nepoví, co konkrétně vyrobil, ale ujišťuje nás, že to byla práce pro spásu ce-
lého světa, protože v té lidské práci sestoupila na svět činnost Boží. Pán byl s ním tak 
spojen, že mohl říci: „Já a Otec jsme jedno, co činí Otec, stejně činí i jeho Syn?“ (Jan 
5,19). Ale co my ubozí lidé? Křtem jsme se stali i my adoptovanými Božími syny. Je 
tedy Bůh s námi ve všem, co děláme. Musíme ovšem dbát o to, abychom i my z naší 
strany s ním zůstali spojeni. Pak každá naše práce, i když je prostá a zdá se bezcenná, 
má nadpřirozenou sílu.
 Hnutí, které dostalo jméno Apoštolát modlitby, usiluje o to, aby si široké vrstvy 
křesťanů víc a víc uvědomovaly tuto radostnou víru. Viděl jsem např. takové vývěs-
ky. Na jedné byl obraz lékaře chirurga, který operuje a v jeho obličeji pozorujeme sil-
né soustředění. Pod obrazem čteme nápis: Velké napětí? Je potřebné k tomu, abys za-
chránil tělesný život člověka. Obětuj svou práci Bohu a zachráníš i duši svého paci-
enta. Na jiné vývěsce byl obraz ženy, která umývá schody domu a utírá si pot z čela. 
Pod tím je nápis: Dřina, ale je to nutné, aby byly schody čisté. Obětuj svou práci Bohu  
a budeš tak očisťovat i duše těch, kdo po těch schodech chodí.
 Z těch málo poznámek si můžeme uvědomit radostnou skutečnost, že má lidská 
modlitba a lidská práce nedozírnou sílu ve světě, když usilujeme o to, abychom zůsta-
li ve spojení s Bohem. Je to vnitřní přesvědčení, navenek k tomu stačí opravdu jenom 
malá modlitbička, po případě jenom znamení kříže. Modlíme se a pracujeme my, ale 
ne my sami, Pán je s námi. Je ta práce ještě naše? Je celá naše a celá Boží. K objasně-
ní dávají příklad. Píše otec synovi dopis. Píše jej hlava nebo ruka? Píše jej myšlenka  
z hlavy rukou. Kdyby dopis psala ruka bez hlavy, byla by tu jenom čmáranice. Když 
je naopak ruka spojena s hlavou otce, možná je v něm i odkaz dědictví. K psaní dě-
jin světa Bůh Otec používá i naší i hlavy i našich rukou. Vzpomeňme si na to, kdy-
koli v kostele uslyšíme pozdravení „Pán s vámi“. Pán chce být opravdu všude s námi. 

Tomáš kardinál Špidlík

Lidská díla se rozpadnou

 Boží království se podobá staveništi rozestavěného chrámu, jehož kameny pochá-
zejí z lomů tohoto světa. A Bůh jim vdechuje život. Tak se lidé stávají živými kameny 
tohoto chrámu.
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 Každý kámen má v budově své místo. Každý kámen ve zdi je podpírán dalším, 
který je umístěn pod ním, a ten je zase přidržován kamenem vedle sebe a ten zase 
podpírá ty ostatní, umístěné nad ním. Odevzdejte se Pánu, aby s vámi stavěl. Tak se 
dostanete na své místo ve zdi a nestane se, že byste se sami umístili tam, kam vás to 
láká.
 Kdybyste si vybrali menší místo, než kam se vejdete, budete vyčnívat a způsobíte 
chátrání celé zdi. Když si naopak vyberete větší místo, než do kterého pasujete, ob-
klopí vás prázdnota. Nechte se umístit Pánovýma rukama, on je pravým stavitelem. 
Nechte se opracovat, zbavte se všeho, co je na vás nabaleno, a dovolte doplnit, co vám 
chybí. Ať vám on sám určí tvar, velikost a místo. Ať jste velkým nebo malým kame-
nem, každý z vás máte místo, pro které jste byli navrženi a opracováni. Zaplňte proto 
správné místo. Kristus nese vše a Duch svatý vás sjednocuje a vede.
 Mnoho lidí si staví své vlastní chrámy a myslí si, že jsou jejich vlastníky. Staví je 
kámen po kameni, aniž by jim mohli dát život, protože to může učinit jen sám Bůh. 
Tito lidé zahynou a zanechají po sobě kameny, skály a lomy, stejně jako své drobné 
chrámy postavené z mrtvých kamenů. Ty zůstanou napospas a časem se rozpadnou. 
Jsou pomíjivé stejně jako celé chrámy z nich postavené. Nekochejte se proto obří-
mi budovami, které postavily lidské ruce, rozboří se, ať jsou vysoké, jak chtějí. Čas je 
srovná se zemí.
Jen chrám Páně je věčný, protože je živý. Podílejte se na stavbě věčného chrámu  
a staňte se v něm živými kameny místo toho, abyste si budovali své malé pomíji-
vé chrámy z mrtvých kamenů, které čas rozpráší. Pracujte pilně, radostně, jednotně  
a s láskou, jednejte trpělivě, pokorně a v odevzdanosti Pánu chrámu. Pracujete jeho 
silou, pracujte tedy podle jeho vůle.

Buďte si jisti,
že pokud Kristus sám nebude základem
každé vaší stavby,
tak stavba spadne.
Vytrvejte na Pánově staveništi.
Buďte živými kameny v chrámu Páně.

sv. Šarbel 

Pro zasmání

Víra v kritické chvíli
 Muž šel lézt po skalách  
a zrovna v půlce náročného úseku mu prasklo lano. Zůstal viset za konečky prstů  
v naprosto bezvýchodné situaci. Před očima mu proběhl celý život a on v naprostém 
bezmoci obrátil oči k nebi  
a zvolal: „Je tam nahoře někdo?“
 A seshora zahřměl mocný hlas: „Ano, jsem tady!“
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„Kdo jste?“
„Bůh jsem, kdo bych byl.“
„Prosím, Bože, pomoz mi.“
„Pomohu ti. Pusť se!“
„Cože?“
„Věř mi, pusť se a já ti pomohu.“
Muž chvilku koukal na nebe a pak zavolal: „Je tam nahoře ještě někdo???“

Ze Starého zákona
 Hospodin prochází starým Orientem a hledá někoho, kdo by ho přijal. Přichází 
do Egypta k faraonovi: „Faraone, já jsem Hospodin, Bůh celé země. Chceš mě při-
jmout?“
 Faraon si mne bradu a říká: „To půjde těžko. Bohem jsem v Egyptě já! Nemohu tě 
přijmout.“  
   Hospodin prochází zemí dál, až přijde do Babylonu. Osloví babylonského krále: 

„Nechceš mě přijmout za svého Boha?“
 I babylonský panovník říká: „Víš, to bude těžké. My už máme toho Marduka. To 
by byly zase nějaké novoty…“
 Tak prochází Hospodin zemí dál, až potká Mojžíše. „Mojžíši, nechceš mě při-
jmout za svého Boha?“
 Mojžíš říká: „No, koneckonců proč ne. Ale co mi za to dáš?“
 „Dám ti přikázání.“
 Mojžíš se zamyslí a říká: „A co za ně budeš chtít?“

„Nic.“
 „Nic? Tak mi jich dej deset!“

Neuvěřitelné
 Desetiletého neposedu poslala maminka do náboženství. Když se odpoledne vrá-
til, ptá se ho, co se učili. Chlapec povídá: „No, paní katechetka nám vyprávěla, jak 
Bůh vyslal Mojžíše na záchrannou misi, která měla vyvést Izraelce z Egypta. Když se 
dostal k Rudému moři, nechal své ženisty udělat pontonový most a všechny dostal 
na druhou stranu. Potom vysílačkou požádal velitelství o leteckou podporu. Jejich 
bombardéry vyhodily most do vzduchu a mise byla skončena.“
 Maminka se zarazila: „Počkej, tohle vám opravdu říkala paní katechetka?“

„No, ne tak přesně. Ale kdybych ti to řekl tak, jak to říkala ona, nevěřila bys mi 
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Zadáno pro děti

Katechetický věstník č. 4/2011-12 © Biskupství brněnské 

BETLÉM 
O Vánocích slavíme narození Ježíše Krista. Tuto velkou událost, která je 
zapsána v Bibli, se v různých dobách snažili zachytit také malíři. Ježíšovo 
narození zobrazovali tak, jak to odpovídalo jejich představám. Vzniklo tak 
mnoho různých betlémů. Dva se nám zde podařilo otisknout. Na první po-
hled vypadají stejně, ale přesto je mezi nimi deset rozdílů. Najdeš je? 
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Nám, nám narodil se…

Je zima. Přišel čas prosincový.
Ach, můj Bože, dobře je nám pod teplými krovy.
Celý kraj dřímá, bloudí v luzných snech,
Mráz kreslí květy na oknech.

V rozzářeném kostelíčku slyšet rorátní zpěvy,
přijde, přijde Vykupitel! Kdy? To žádný neví.
v dnešní večer z Boží vůle, z Boží moci,
narodil se Vykupitel právě o půlnoci.

V tuto posvátnou, očekávanou hodinu
zříme v tiché stáji svatou rodinu,
Ježíšek, Bůh – svaté Dítě, skromná láska věčná,
Naplňuje celou stáj, jeho bytost nekonečná.

Svatá Matka tiskne spící Dítě ke své hrudi,
Tichý úžas pastýřů ho neobudí,
Nesou dary skromné, prosté Bohočlověku,
Který vládne z trůnu jesliček a vidí do věků.

Věčný Král si zvolil chudé místo narození,
Jeho zázraky a divy lidem život změní,
Přišel rozdávat lásku a slova svatého života,
Dar jeho milosrdenství a věčná dobrota.

Dej nám, svaté Dítě, přes dálku tisíciletí
srdce otevřené a k lásce otevřenou dlaň,
dej nám pokoj a mír lidem dobré vůle,
by naše kroky z Betléma ke svatostánku vedly,
abychom svého bližního nepřehlédli.

Dnes, když se nám narodil „z Růže květ“,
dej abychom si radostně ruce podali
a dovedli si ze srdce odpouštět.

Popřát si zdraví, pokoj, mír celému světu,
Přijmout dary, které nám vánoční Dítě nese,
Proto ať všude zaznívá:

„nám, nám narodil se... Radujme se!“
Jarmila Urbánková 
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Významné dny v životě farnosti v roce 2020

   11. února Pouť nemocných
   26. února Popeleční středa
      4. dubna Adorační den v Násedlovicích
     6. dubna Květná neděle
   12. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
     1. května Farní pouť
   13. května Korunovační pouť
   31. května Slavnost Seslání Ducha svatého
     7. června Slavnost Nejsvětější Trojice – 1. svaté přijímání
   14. června Boží tělo  
      2. července Adorační den v Žarošicích
   30. srpna Zásvětná pouť do Šaštína
      8. září Domácí pouť
   12. září Zlatá sobota
   18. října Hody v Žarošicích
     1. listopadu Pobožnosti na hřbitovech
   15. listopadu Hody v Násedlovicích
   29. listopadu 1. neděle adventní      
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