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Milí poutníci a farníci!
 Adventní čas se naplnil a my slavíme Vánoce, svátky narození našeho Spasitele. 
Jako křesťané víme, že větší význam mají Velikonoce, ale beze sporu vánoční svátky 
svou oblibou je převyšují. Kolik zapřísáhlých ateistů má doma stromeček, u něho po-
stavený betlém a na stole světlo dovezené z Betléma? Ani za poslední totality se ne-
podařilo slavení Vánoc v našem národě odbourat. Jejich pravý smysl se sice ve veřej-
ném prostoru zamlčoval, ale naše děti dál čekaly na Ježíška.
 Jako kluk jsem rád vyřizoval vánoční poštu a našim příbuzným a známým psal vá-
noční pozdravy. Pohlednice tenkrát s motivem betlémské události k dostání nebyly, 
zato jsme jich posílali a dostávali desítky. Po tolikerém zdražování poštovného se sta-
la pohlednice ve schránce vzácnou skutečností. Poslat textovou zprávu nebo rovnou 
telefonicky popřát vyjde levněji a je to určitě rychlejší způsob komunikace. Doba se 
mění a možnosti vylepšují.
 Před několika měsíci jsem byl na návštěvě v domově seniorů. Paní profesorka tam 
byla teprve krátce, zvykala si na nové prostředí, a hlavně na novou situaci, že se už 
nepostaví na nohy a je upoutaná na lůžko. Během povídání mě požádala, abych z po-
ličky podal její poštu. Četl jsem jí dopis od studentů z třídního srazu, pohlednici od 
prasynovce a manželky z novomanželské cesty po Itálii. Stará žena byla blahem bez 
sebe. I když už možná obsah znala nazpaměť, byla šťastná, že někdo na ni pamatuje 
a se změnou bydliště neupadla v zapomnění.
 Uvědomil jsem si, co může znamenat obyčejná pohlednice, kterou během pár mi-
nut napíšeme, opatříme známkou a vhodíme do schránky. Nás to mnoho nestálo, ale 
pro adresáta taková vzpomínka může znamenat velmi mnoho. Těmito řádky Vás ne-

ROČNÍK 23        ČÍSLO 4       VÁNOCE 2018



2                                                                                                                          HLAS od Panny Marie

chci nabádat, abyste se vraceli ke psaní vánočních pozdravů, ale jen povzbudit, aby-
chom druhým lidem, obzvláště starým, nemocným a osamoceným, uměli dát najevo, 
že na ně pamatujeme. Aby se nikdo mezi námi necítil zapomenutý a přehlížený. 
 Vánoce jsou pro nás Božím vzkazem, že člověk je pro Boha důležitý. Slovo se stalo 
tělem a přebývalo mezi námi. Radost z Boží blízkosti a lásky nejen o Vánocích přeje              

P. Josef Pohanka
 

Z poutního místa
Opět u žarošské Madony

 V sobotu patnáctého září 2018 vykonala šaraticko-vážanská farnost jako každý 
rok tradiční pouť k Panně Marii Žarošské. Asi dvacítka poutníků se v osm hodin 
ráno shromáždila v šaratickém kostele sv. Mikuláše, kde otec Petr Severin zahájil 
pouť požehnáním na cestu. Poté se poutníci i s otcem Petrem vydali směrem k Žaro-
šicím. Nad Kobeřicemi u kapličky se k Šaratickým připojilo několik poutníků z Vá-
žan nad Litavou, aby po modlitbě v pouti pokračovali společně. 
Cesta až dosud vedla po silnici, ale nad Kobeřicemi čekal na putující o něco nároč-
nější úsek mezi poli rozblácenými po nočním dešti. Bláto však z bot na pevné silni-
ci brzy opadalo a bylo možno opět pohodlně pokračovat. Také počasí bylo příznivé. 
Už od rána svítilo slunce a bylo i poměrně teplo. Kolem poledne, po modlitbě Anděl 
Páně jsme poobědvali u Červeného kříže a pokračovali v cestě ke Zdravé Vodě. Tam 
se k nám připojili ti, kteří přijeli autobusem a socha Panny Marie, která po pobož-
nosti, vedené panem opatem Marianem Rudolfem Kosíkem, v cestě dále pokračova-
la na ramenou poutníků. 
 V Žarošicích, kde nás přivítal místní vikář Jaroslav Laštovička, jsme vykonali po-
božnost Křížové cesty a pobožnost s obětováním věnečků Panně Marii následova-
nou modlitbou růžence a slavnou mší svatou, při které předzpěvovala lidové písně z 
poutního zpěvníku Radostná cesta k Staré Matce Boží Žarošské naše mužská schola  
(Břetislav Švehla, Antonín Paleček). Slavnost byla zakončena zpěvem Te Deum  
a průvodem kolem kostela se sochou Panny Marie. 
 Po rozloučení s žarošickou Madonou se všichni rozjeli zpátky domů s nadějí, že na 
její přímluvu se k ní za rok opět vypraví.

Tereza Robešová

Ze života farnosti 
Podzimní prázdniny

 Ve dnech 26. až 30. října na faře v Želeticích trávily děti podzimní prázdniny. Pá-
teční program jsme zahájili společnou večeří a poté jsme se všichni navzájem před-
stavili. Jelikož spousta dětí se mezi sebou ještě neznala, k zapamatování jmen po-
mohlo několik seznamovacích her. Pak byly děti rozděleny do dvou týmů a každý 
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tým si vymyslel svoje jméno. Jedni se stali Pokémony a druzí si zvolili jméno Ping. Po 
krátké scénce, kterou zahráli vedoucí, jsme se pomodlili a šli spát.
 Ráno vždy po budíčku nás čekala rozcvička, snídaně a ranní modlitba. Dopoledne 
měly týmy možnost získávat body v různých hrách a aktivitách. Body se sčítaly a ur-
čily na závěr vítězný tým. Po obědě následoval odpolední klid, který děti mohly strá-
vit třeba hraním společenských her, malováním, vyráběním, nebo jej mohly využít  
k odpočinku. Odpoledne byly připravené další aktivity, jako třeba kurz tance, vyrá-
bění z krepového papíru apod. Kvůli mrazivému počasí venku jsme celé sobotní od-
poledne prožili na faře přípravou na hodový večer. Papírovými růžemi jsme nazdo-
bili hodovou máji a symbolicky ji po večeři postavili. Pak následovala hodová vese-
lice se zpěvem a tanci. Před večerkou si děti ještě zahrály nejoblíbenější hru celých 
prázdnin – Městečko Palermo. 
 V neděli jsme se zúčastnili mše svaté v místním kostele a odpoledne si děti vy-
zkoušely, jak to funguje na úřadech. Zjistily, že vyřídit si nějaký důležitý doklad není 
tak jednoduché, jak by se mohlo neznalému člověku zdát. Měly za úkol získat pra-
covní povolení, ke kterému potřebovaly další doklady. Jako třeba potvrzení od léka-
ře, maturitní vysvědčení nebo občanský průkaz. A aby to neměly tak jednoduché, 
na úřadech bylo zavřeno, úředníci byli dost neochotní a děti se nevyhnuly dlouhým 
frontám. Nedělní večer patřil scénkám. Děti se pokusily svým talentem ohromit přís-
nou porotu, složenou z vedoucích.  Jednoznačně přesvědčilo vystoupení Pokémonů, 
kteří vtipně a věrohodně napodobovali chování vedoucích, které po celou neděli sle-
dovali.   
 Pondělí se neslo v duchu dobrých skutků. Při ranní modlitbě dostal každý na lís-
tečku jméno jednoho z přítomných a tomu měl celý den nenápadně pomáhat. Večer 
jsme hádali, kdo byl naším andělem strážným. Všichni se po celý den snažili a bylo 
jen několik těch, kteří nepoznali, kdo jejich jméno měl na lístečku. Poslední večer 
jsme pořádali diskotéku a zahráli si na schovávanou v areálu farního dvora.
 V úterý dopoledne měly týmy ještě poslední možnost získat nějaké body při dvou 
hrách. Po obědě následovalo vyhodnocení, balení věcí a loučení. Myslím, že jsme 
prožili pěkný čas a poznali nové kamarády. 

Tereza Metelková
  

Vypsáno z matrik
(od 1. června do 30. listopadu 2018) 

Z vody a Ducha svatého se ve svátosti křtu znovu narodili:
 
 5. srpna        Lukáš Moleš ze Žarošic
27. října         Jonáš Navrátil ze Žarošic
25. listopadu  Viktorie Zvonařová ze Žarošic
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Lásku, úctu a věrnost si slíbili:

  2. června       Vojtěch Kopeček ze Ždánic
                         Pavlína Slížková ze Ždánic

30. června       Antonín Svitálek z Kyjova
                         Ludmila Navrátilová z Bukovan 

  6. července   Igor Darda z Bošovic
                         Petra Válková ze Žarošic   

14. července   Michal a Lenka Poláčkovi z Násedlovic

  
Branou smrti nás předešli:

  5. července    Karel Válka (1932) ze Žarošic
20. července    Jan Jankůj (1942) z Násedlovic
18. srpna          Jaroslav Kokorský (1943) ze Žarošic
  2. října           Emilie Kellnerová (1922) ze Žarošic
28. října           František Hromek (1963) z Násedlovic
  

K modlitbě
Modlitba ve stáří sv. Františka Saleského

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu
a jednoho dne budu starý.

Chraň mne před domněnkou, že musím při
každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.

Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do
pořádku záležitosti druhých.

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat,
ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval.

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat –
-ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.
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Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže.
Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku.

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé,
když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší 
skromnost a menší  jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.

Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.

Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. 
Starý morous je korunní dílo ďáblovo.

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar,
abych se také o nich dovedl zmínit.

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám –
- bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas.
Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.

Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím
a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to 
pokoušel.

Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“

Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky,
ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný 
a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.

A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Amen. 

Vzděláváme se
Jak se modlit?

 Kdo se rozhodne věnovat vnitřní modlitbě, vyhradí Bohu část svého času, záhy 
narazí na obtíže, protože v našem hříchem zraněném lidství komunikace s Bohem 
není spontánní. Zkrátka nejde „jako po másle“, pro člověka představuje značné úsilí 
i boj.
 Jak se mám modlit? Žák hledá způsob, metodu, jak vyplnit čas vyhrazený k mod-
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litbě. Nejpoctivější odpověď by byla, že žádná obecná metoda neexistuje. Každá lid-
ská duše je jiná a má jedinečný vztah s Bohem. Kolik je lidí na světě, tolik je cest k 
Bohu. Také v životě modlitby je vývoj. Jinak se modlí začátečník v duchovním živo-
tě, jiným způsobem ten, kdo na cestě s Bohem ušel kus cesty. Proto není šťastné, když 
se zuby nehty držíme určitého způsobu modlitby a přitom se přesvědčujeme, že nám 
nevyhovuje, přináší roztrpčení. Je to určitě proto, že nás Bůh chce posunout dál, ale  
my se bojíme starého pustit, abychom pokročili vpřed. Svatá Terezie Veliká používá 
obraz hradu nitra, kde duše prochází jednotlivými komnatami. Do další může vstou-
pit,  jen když opustí tu dosavadní.
 Připomenul bych základní princip, s nímž ale málo počítáme. Není tak důležité, 
co děláme při modlitbě my, ale to, co v nás během ní koná Bůh. My tolik klademe dů-
raz na výkon a na jeho kvalitu. Jenže modlitba není o našem výkonu, ale o setkání s 
Bohem. I on jedná. A jeho působení je mnohem důležitější než naše. My kolikrát ne-
jsme schopni při modlitbě dělat nic. U jednoho autora jsem četl, že modlitba je mar-
nění našeho času pro Boha. To se mi zdá velmi výstižné. Stačí už, že jsme Pánu dali 
přednost, jemu věnovali svůj čas. Stavíme se do jeho přítomnosti a snažíme se setr-
vávat v ní. Nemůžeme sedět u ohně, aniž bychom se neohřáli, nemůžeme se vystavo-
vat slunci, aniž bychom se opálili. Čas věnovaný Bohu můžeme vyplňovat naučený-
mi modlitbami, rozjímáním, modlitbou vlastními slovy nebo také mlčením. Není tak 
důležité, co dělám já, ale co dělá Bůh. Mnoho plodů své modlitby uvidíme až v Bo-
žím království.
 Při modlitbě nás nejednou dostihuje únava. Snad nás povzbudí objev sv. Tere-
zie z Lisieux, jež se přiznává, že dlouhou dobu měla těžké svědomí z toho, že usíná v 
chóru při modlitbě. „Myslím, že malé děti se líbí svým rodičům zrovna tak, když spí, 
jako když jsou vzhůru. Myslím na to, že při operacích lékaři uspí pacienty. Konečně 
si myslím, že Pán vidí naši křehkost a pamatuje, že jsme jen prach.“
 Také pro modlitbu platí Pavlova zásada: „Láska je svorník dokonalosti.“ Sv. Tere-
zie z Ávily to vyjádřila větou: „V modlitbě není důležité mnoho myslet, ale mnoho 
milovat.“ Naše modlitba by měla být vyjádřením naší oddanosti, vděčnosti, naší lás-
ky k Pánu. Ale pro Boha je to příležitost, aby nám projevil svou lásku. Proto nemusí-
me nic dělat, jen dovolit Bohu, aby nás objal svou láskou. On nás miluje nezaslouže-
ně a bezpodmínečně, jeho lásku si nemusíme nijak odpracovat ani odmodlit.
 Z výše uvedeného plyne jedno nepřímé pravidlo: Čím je člověk v duchovním ži-
votě dál a zároveň Bohu blíž, tím se jeho modlitba stává jednodušší. Hodnota mod-
litby se neměří hojností úkonů, které při ní uděláme, ale množstvím lásky, kterou je 
podložena.
 Před léty jsem na vlnách vatikánského rozhlasu slyšel vzpomínku tehdejšího po-
mocného pražského biskupa Jaroslava Škarvady na poslední den pana kardinála Jo-
sefa Berana. Ten umíral na rakovinu, ale i poslední den života ráno vstal a došel do 
nedaleké kaple, kde ho zhrouceného na klekátku našel sekretář. On to okomentoval 
slovy: „Jako věrný pes, který leží u nohou svého pána.“  

P. Josef Pohanka
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Zázrak v Neratově
Účastníci našich farních poutí v r. 2008 a 2017 si určitě vybavují kostel s prosklenou 
střechou ve tvaru kříže. Je to Neratov v Orlických horách – poutní místo Panny Ma-
rie Nanebevzaté. Právě zde jsme s manželem měli možnost letos trávit jeden z pro-
sluněných podzimních víkendů. Je to místo opravdu krásné, podivuhodné. Mé do-
jmy a pocity neumím slovy vyjádřit.
Chtěla bych čtenářům, kteří o Neratově neslyšeli, alespoň trošku toto místo přiblížit 
a nabídnout jako inspiraci pro volný čas těm, kdo chtějí prožít ztišení, poznat nádhe-
ru…. Použiji k tomu úryvky z nově vydané knihy  Zázrak v Neratově – Josef Suchár
v rozhovoru s Tomášem Kutilem.
 „Tohle poutní místo je krásnou ukázkou Boží věrnosti a vedení.“
 „Z monumentálního kostela zbylo jen torzo a v Neratově žilo pár posledních obyvatel. 
Dnes na toto poutní místo smíření přijíždějí tisíce lidí a Sdružení Neratov dává naději 
a práci stovkám lidí s hendikepem. Tuto neuvěřitelnou proměnu, kterou lze bez nadsáz-
ky označit za zázrak, způsobil Josef Suchár. Kněz, který až do revoluce nemohl veřejně 
působit, dokázal pro své smělé plány nadchnout i ostatní.“ 
Také si tu můžeme přečíst, co zde pociťují některé významné osobnosti. Např.:  
Martin Holík, ředitel Radia Proglas: „Sdružení Neratov je výsledkem zdravého myšle-
ní, spolupráce křesťanů a těch, kteří souzní, i když dar víry nedostali.“  Michal Horá-
ček, prezidentský kandidát: „Když se tam zastavíte, ucítíte spojení země a nebe tak sil-
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ně, že na to nezapomenete. Prosím vás, vezměte děti a jeďte tam. Uvidíte Zázrak nad 
Čechami.“ Marie Rottrová, zpěvačka: „Neratov je moje srdeční a duchovní záležitost  
a vždycky se tam budu ráda vracet.“ 
Kostel je otevřen dvacet čtyři hodiny denně! Úžasná je noční soukromá adorace 

„pod hvězdami“. 
Otec Suchár v knize říká: „Obnovujeme poutní místo, vítáme poutníky, snažíme se 
jim poskytnout servis.“ 
A autor knihy se ptá čtenářů: „Už jste byli v Neratově? Podívali jste se skrze jeho pro-
sklenou střechu na hvězdy? Potkali jste ministranty s Downovým syndromem? Necha-
li jste se ohromit monumentálností tamního chrámu, ve kterém neruší žádná zbyteč-
ná výzdoba a ve kterém o to více vyniká prostor pro setkání člověka s Bohem? Pokud 
ne, máte možnost to napravit. Neznám mnoho tak inspirativních míst, jako je tohle.“
A zakončím vánočně. Otec Suchár zde popisuje, jak začíná půlnoční mše: „Kostel 
je potemnělý a do tmy zaznívá rorátní zpěv Rosu dejte nebesa….  A já přicházím zeza-
du s betlémským světlem, které vkládáme do betléma a pak postupně rozsvěcujeme jed-
notlivé svíce. Zpíváme i Neckářovu Půlnoční, která autora údajně napadla právě v na-
šem kostele. Když se podíváte na její text, tak neratovský kostel krásně vystihuje: „Sto-
jím v prázdným kostele, nebe nad hlavou……“  Když se kostel postupně rozsvěcuje 
a tahle slova zní, to je něco.“ 

Pozn.: P. Josef Suchár byl tajně vysvěcen na kněze v r. 1986 P. Stanislavem Krátkým-
-tajným biskupem.
         (faM)

K zamyšlení
Žít pro přítomnost 

 Banální příležitost... Pozvali mne na slavnostní oběd, kde se sešel houf lidí, zná-
mých i neznámých, jídlo se podávalo zdlouhavě. Seděl jsem vedle lékaře, vedoucí-
ho nemocnice, ale už jsme nevěděli, o čem ještě mluvit. Najednou mi však on uká-
zal prstem stařečka u druhého stolu, který usebraně dojídal zbytky sladkostí na talíři: 

„Podívejte se na toho starého pána. Tak by se měli naučit všichni jíst, aby se dočkali ta-
kového věku, jako má on.“ Podíval jsem se, ale nechápal jsem, co bych měl vidět. „Dí-
vejte se ještě déle!“ Stařeček olizoval lžičku tak usebraně, že nic jiného neviděl a niko-
ho nevnímal. Byl jako zosobněný portrét jídla, jako nějaká postava z filmů Formana, 
které dostávají mezinárodní cenu pro jejich ucelenost. Zde u oběda lékař ocenil sou-
středěnost na jídlo. Psycholog by ocenil podobnou pozornost při studiu a práci. Mne 
samého napadla myšlenka Platónova: při všem časném myslet na věčnost. Jaké by z 
toho měly plynout důsledky? Podle lékaře dobré využití času k jídlu čas života pro-
dlužuje. Podle psychologů soustředěnost na práci zlepšuje dílo. Platónovo rozjímání 
nás naopak od zájmu o časné pozvedne k myšlence na věčnost.
 Který z těchto postojů je vhodný pro náboženství? První dva svou soustředěností 
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na svět odvádějí od myšlenky na Boha. Platónův Bůh je mimo svět; soustředit myš-
lenky jenom na Boha znamená ztratit zájem o přítomnou skutečnost. A jaký postoj 
nacházíme v Bibli? Tam první myšlenku na Boha nacházíme právě v času a ve světě: 

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi“ (Gn 1,1). Když začal jednat mimo sebe, vstou-
pil do času a i nadále vždycky do času vstupuje. Jeho skutky se dějí „za onoho času“, 
 v té a té příhodné době. Plyne z toho snad, že je času podřízen? Tak si to představo-
valy staré mytologie. Jediný pravý bůh je Chronos, Čas, kolo věčně se točící, rodí lidi 
i bohy, ale hned je zase požírá. V Bibli je tomu jinak. Bůh sám je mimo čas i jeho roz-
hodnutí jsou věčná. Ale když je chce navenek uskutečnit, dává sám sobě i věcem pří-
hodný čas. Jenom tak se zjevuje na zemi: „Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas 
trhat“, jak vypočítává Kazatel (3,1n).
 Ale z toho plyne další důsledek. Všecky věci i události dostávají od Boha svůj čas. 
Ten ovšem pomine. Ztrácí tedy smyslu všecko to, co se v čase stalo? „Marnost nad 
marnost a všecko je marnost.“ K tomu závěru byl nakloněn biblický Kazatel, když se 
na svět díval světsky, profánně. Ale jako inspirovaný autor se hned opravil: „Poznal 
jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává na věky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat“ 
(3,14). A protože člověk ve světě jedná společně s Bohem, dovede najednou Kazatel 
ocenit i práci člověka, která se jevila marná: „Poznal jsem, že není pro něho nic lep-
šího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak je tomu s každým člověkem: to, že 
jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží“ (3,12-13). Tato 
starozákonní kniha, která má titul Kazatel, je velmi zajímavá. Autor se upřímně po-
kouší o všem přemýšlet ve světle lidské moudrosti a zkušenosti, ale dochází k závěru, 
že tím nic z našeho života na světě nedostane hodnotu. Do naší existence musí vstou-
pit Bůh, aby měla opravdovou cenu. Hned se ovšem ptáme: Kdy a jak Bůh do naše-
ho díla vstupuje? Myslím, že by bylo lepší tu otázku obrátit: Kdy a jak my vstupuje-
me do díla Božího. U něho je totiž začátek všeho: Na počátku Bůh stvořil. To ovšem 
bylo dávno a dávno. A co tenkrát bylo? Asi jenom mrtvá první hmota. Od té doby 
vznikají stále nové a nové věci. Zůstaneme-li na poli představivosti, pak se nám zdá 
nesmyslné, že by nebeský Otec musel stále a stále do světa vstupovat. Z toho důvo-
du se někteří bránili vývojové teorii světa. A dětem v katechismu se ten problém vy-
světluje naivní představou takto: Bůh sám zasáhl do světa jenom jednou, tj. na po-
čátku. Pak už svěřil řízení světa Boží prozřetelnosti, která je jakoby jeho anděl, který 
ve světě pokračuje v tom, co Bůh začal. Největší dílo Boží ve světě je zrození Krista. 
Proto Bůh poslal anděla, aby to Panně Marii ohlásil. Je ovšem naivní oddělovat Boha 
od jeho prozřetelnosti. Ve skutečnosti jde stále o jedno velké počáteční stvořitelské 
rozhodnutí Boží, které má stálou věčnou platnost ve všech a ve všem. Pěkně to vyja-
dřuje žalm 135. Popisuje dějiny izraelského národa od prvního stvoření a za každým 
veršem se opakují slova: „Protože věčné je jeho milosrdenství“, to znamená, že je to 
všechno výsledek jeho jedinečné věčné lásky.
 A lidé? Ti jsou jedni druhému jako andělé, aby tu lásku jeden druhému i světu 
ohlašovali a předávali. Je to jejich svobodná činnost, uskutečňující se v čase, a tedy 
pomíjivá, chvilková, ale protože je v každém dobrém skutku spojena s činností Boha, 
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každé dílo má věčnou hodnotu. Pěkně to ilustruje v Bibli popis Mojžíšovy smrti  
v Deuteronomiu (31). Je mu 120 let a mnoho v životě prožil. Ale nyní umírá o samo-
tě na hoře Nebo. Nikdo nenajde jeho hrob. A co se jeví nejtragičtější, je ta okolnost, 
že nevstoupí do zaslíbené země. Vždyť ta byla cílem všech jeho prací a námah. Bylo 
to tedy nadarmo? On však nijak neteskní, dívá se nazpět s obdivem k Pánu a Písmo 
mu vkládá do úst píseň díků. Je si vědom, že všecko, co vykonal, je věčné. A on sám? 
Ví, že je od svého díla neoddělitelný, tedy věčný je i on. Ve Starém Zákoně není ješ-
tě zjeveno, jak se to stane. Ale Mojžíš si neslibuje odměnu v nějakém iluzorním ne-
skutečném nebi. Měl tedy jakoby předtuchu věčného návratu na zemi zmrtvýchvstá-
ním. Proto on symbolicky ještě do zaslíbené země nevstoupil, ale umíral s pohledem 
na ni z hory Nebo.
 Ale tak umírají dodnes všichni spravedliví. Věří Bohu a věří, že všecko dobré, co 
udělali, bylo ve spolupráci s Kristem, je to věčné a věčně toho budou užívat. Proto  
z toho už nyní odvodili základní pravidlo pro duchovní pracovní morálku: Mysli na 
přítomnost, nedej si uniknout nic z dobrého, co teď právě můžeš vykonat! Neztrácej 
falešnými představami svět, který ti byl dán v čase, abys jej učinil věčně posvěceným 
a stal se ti jakoby pokrmem, u kterého zasedáš s plnou chutí. Pozemské hostiny jsou 
už nyní pozváním k hostině věčné radosti v obnoveném světě. 

Tomáš kardinál Špidlík

Světlo v temnotách
Tento příběh začal o Vánocích v roce 1945 na jednom venkovském statku v odlehlém 
tyrolském údolí. Tenkrát byla velká nouze, nedávaly se žádné velkolepé dárky. Smět 
být doma, mít něco k jídlu a sedět v teplé světnici – už to bylo pro lidi velké štěstí.

Pro malého tyrolského venkovského chlapce Romeda byly Vánoce 1945 obzvlášť 
smutné, protože ležel v posteli s vysokou horečkou a cítil se moc špatně. Vozil s ko-
něm seno a přitom se nachladil. Romed se musel doma hodně snažit, protože jeho 
otec se ještě nevrátil z války domů.

Dnes přišel lékař. „Ten chlapec musí bezpodmínečně do nemocnice!“ řekl se sta-
rostlivým výrazem ve tváři. Ale jak? Převoz na žebřiňáku nepřipadal v úvahu. Sanit-
ka se tenkrát nedala objednat. Soukromá auta nebyla tehdy téměř žádná. Maminka 
byla zoufalá. Lékař pomalu odcházel směrem k vesnici, byla už tma. Najednou pro-
ti němu přijíždělo auto. Když se octl v záři reflektorů, auto zastavilo. Kontrola! Vo-
ják francouzské armády si prohlížel nedůvěřivě pozdního pocestného. Po několikáté 
si pročítal předložený průkaz. A tu dostal lékař nápad. Protože znal dobře francouz-
sky, začal vojákovi vyprávět o těžce nemocném venkovském chlapci a o tom, jak nut-
ně by potřeboval odvézt do nemocnice. Naléhavě jej prosil, aby chlapce převezl do 
nemocnice, a tím mu zachránil život. Mladý Francouz trpělivě poslouchal a starostli-
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vě potřásal hlavou. Tehdy si lidé navzájem nedůvěřovali. Vždyť ta strašná válka skon-
čila před několika měsíci. Volání o pomoc mohlo být pro vojáka obsazovací armády 
léčkou. Čím naléhavěji líčil lékař nouzi na statku na samotě, tím byl francouzský vo-
ják přátelštější. Nakonec řekl: „Je vais en voitur!“ ( Pojede autem! ) Brzy zastavilo vo-
jenské auto s lékařem před statkem. Lékař s vojákem vstoupil do světnice. „Romede, 
všechno dobře dopadne! V nemocnici dostaneš léky, které potřebuješ!“ utěšoval lé-
kař nemocného chlapce a pomáhal jej zabalit do dek a šátků. Mezitím voják užasle 
pozoroval velký Betlém. Něco takového ještě v životě neviděl! Kolem betlémské stá-
je zaujali už svá místa andělé a rolníci, pastýři a ovce. Na lavici u pece stála bedýnka. 
V té čekali svatí Tři králové se svým průvodem na den, kdy bude celý Betlém posta-
ven. Matka zářila štěstím. Teď bude její dítě zachráněno! Plná vděčnosti chtěla tomu 
mladému vojákovi také udělat nějakou radost. Ale jak? Neměla žádné šperky a pení-
ze tehdy měly malou cenu. Čím by se mu jen odvděčila? Když viděla, jak voják ob-
divuje každou figurku z Betlému, sáhla rychle do bedýnky s králi a vytáhla z ní koně. 

Kůň však nebyl sám – na šňůrce se kýval jezdec. „Vezměte si jej!“ Žena podávala ci-
zinci obě figurky. S mnoha slovy díků si vzal voják dárek a strčil jej do jedné z velkých 
kapes své uniformy. Romed už byl připraven na cestu do nemocnice. Tehdy všechno 
dobře dopadlo. Romed se uzdravil, i jeho otec se vrátil ze zajetí.

Od té doby uplynulo téměř padesát let. Romed již dávno hospodaří na statku po ro-
dičích, kteří spokojeně žijí na výměnku. Mnohé se změnilo. Něco však zůstává stále 
stejné: Každý rok na Vánoce se ve světnici staví Betlém, nyní se o něj starají Rome-
dovy děti. Na koně a jeho jezdce se nezapomnělo. Každý rok si vypravují příběh, jak 
v temnotách války přinesl jeden voják do statku na samotě světlo.
Jednou se stalo něco zvláštního: Několik dní před Štědrým dnem přinesl listonoš ba-
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líček, na kterém byly nalepeny velké cizí známky. Marie, nejmladší ze čtyř dětí, ba-
líček otevřela. Opatrně rozvázala šňůrku, rozbalila vánoční papír a všichni užasli: 
V balíčku byl kůň s jezdcem a dopis tohoto znění: „Milí přátelé! Často vzpomínám 
na Vánoce v Tyrolích v roce 1945. Jak se vám vede? Kůň chce domů. Veselé Vánoce! 
Pierre.“ Od té doby je Betlém zase úplný.

 Šťastný může být jen ten, kdo dokáže být vděčný

Někteří lidé musí neustále dávat najevo nespokojenost, neustále protestovat a reptat, 
srovnávat se a závidět druhým. Když ale člověk nic nepovažuje za samozřejmé a na-
učí děkovat i za malé věci, objeví mnoho důvodů ke spokojenosti. 

 Cítíš-li se slabý, malátný a nešťastný, 
 začni děkovat,
 povede se ti líp. 

 Nárokujeme si vše, co mají druzí
V dnešní době se velmi šíří nárokování - vnitřní přesvědčení, že máme nárok na vše, 
co mají druzí, co vychvalují reklamní akce, nárok na všechno, co chceme. Okamžitě 
potřebujeme všechno, co vidíme. Hned musíme uspokojit všechny své potřeby. Neu-
míme si počkat. Neschopnost čekat ale člověku bere schopnost něco si užít. Kde pře-
vládá pocit nárokování, tam už není žádné místo pro úžas, překvapení a následně pro 
vděčnost.  Spokojený v životě ale dokáže být jen ten člověk, který dokáže být vděčný.

 Když se člověk naučí děkovat, najde si důvod ke spokojenosti
Čím to je, že někteří lidé musí neustále dávat najevo především nespokojenost, neu-
stále protestovat a reptat? Když člověk nic nepovažuje za samozřejmé a naučí se dě-
kovat i za malé věci, najde si tak důvod ke spokojenosti.

Nic jsme si na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spo-
kojme se s tím. Zbožnost je totiž pramenem zisku pro toho, kdo je se vším spokojen. 
(Bible 1 Tim 6,6-8)

 Mnozí vyhlížejí nějaké „velké štěstí“ a přehlédnou tak mnoho krásného
Bůh nás obdarovává i malými radostmi, které se musíme naučit vnímat. Mnoho lidí 
totiž čeká na nějaké „velké štěstí“, a nevšimnou si, kolik pěkných a dobrých věcí ve 
svém životě mají.  Je třeba se otevřít i běhu všedních dní, neboť i to v sobě má kou-
sek pravého štěstí.

 Vděčnost nám otevírá oči i pro sebe sama
Vděčnost mi otvírá oči, abych dokázal vidět i vlastní hodnotu. Není totiž zrovna 
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snadné být vděčný i sám za sebe. Často v nás totiž vězí až příliš hluboko sklon k se-
beodmítání. Rádi bychom měli jiné tělo, jiné nadání, jiné možnosti.

Začneme-li ale pošilhávat po tom, co nemáme, nedokážeme samozřejmě děkovat za 
to, co nám bylo darováno. Vděčnost vyžaduje zároveň i schopnost rozloučit se s vlast-
ními iluzemi o tom, jaký bych měl být. Teprve pak dokážu děkovat za svůj způsob 
myšlení, za to, co prožívám, za své tělo, které možná neodpovídá ideálu krásy, ale v 
němž moje duše ráda přebývá. Vděčnost mě vede k životu v souladu se sebou samým 
a k hluboké radosti z toho, že jsem právě takový, jaký jsem.

 Vděčnost proměňuje a rozjasňuje temnoty 
Vděčnost proměňuje můj život. Jakmile totiž někdo začne děkovat, začne hledět na 
život novýma očima. Albert Schweitzer radí: „Cítíš-li se slabý, malátný a nešťastný, 
začni děkovat a hned se ti povede líp.“

Hledím-li totiž na svůj život s vděčností, temnoty se rozjasní a hořkost dostane jinou 
chuť. Vděčnost mě chrání před malomyslností a zahořklostí. Přibližuje mě k Bohu. O 

„veselém“ svatém Filipu Nerim se traduje, že měl ve zvyku modlit se následující večer-
ní modlitbu: „Pane, děkuji ti, že dnes věci neproběhly tak, jak jsem si přál já, ale tak, 
jak jsi to chtěl ty.“ Kdo se v takovém postoji dokáže podívat na uplynulý den, nehně-
vá se, ale všechno prožité v sobě proměňuje ve zdroj radosti a pokoje.
      Nepřestávejte Bohu děkovat. (Kol 2,7)                                          Převzato z www.vira.cz

Pro zasmání
 Jeden farník se zeptal faráře z Arsu: „Jak to, otče, že když se modlíte, je vás sotva 
slyšet, ale když kážete, mluvíte tak nahlas?“
 „To je tak, „odpověděl Jan Maria Vianney, „při modlitbě rozmlouvám se samot-
ným Bohem a ten slyší výborně. Při kázání mám ale velmi často co do činění s hlu-
chými.“

 Svatý Don Orione byl mimořádný kněz, ale o sobě neměl velké mínění. Jednou ho 
vyfotili, jak jede na oslu. Don Orione si na snímek připsal: „On a já jedno jsme.“

 Stařičký muž, téměř stoletý, požádal o audienci u papeže Lva XIII. A byl přijat. 
Když s námahou poklekl před Svatým otcem, který už překročil devadesátku, řekl 
mu dojatě: „Jsem tak šťastný, že mám tu čest ve svém požehnaném věku poznat Vaši 
Svatost. Jen pár dní před svou smrtí mě laskavě přijal i papež Pius IX.
 Lev XIII. mu s milým úsměvem odvětil: „Kdybych věděl, že je Vaše návštěva tak 
nebezpečná, ještě bych audienci o pár let odložil.“ 
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Zadáno pro děti

Katechetický věstník č. 5/2008-09, vyd. Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum

CO SI PŘEJE K NAROZENINÁM JEŽÍŠ?
Všichni se těšíme, až se rozsvítí vánoční stromek a my pod ním najde-
me dárky. Napadlo vás někdy zamyslet se nad tím, jaký dárek by si přál 
ten, jehož narozeniny slavíme? Když správně pojmenuješ předměty a 
dopíšeš slova do příslušných okének tabulky, dozvíš se to z tajenky.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

Tajenka:
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Vánoční čas
Sněhové vločky tančí, něžně poletují,
mráz bájné květy kreslí na okenice,
severák a meluzína v korunách stromů děsně dují,
přišla k nám zima a sněhová metelice.

Přišla zima a překrásný vánoční čas,
opět uslyšíme anděla radostný hlas:

„Narodil se nám Spasitel,
narodil se Kristus Pán!“

Narodil se věčný Král, Král nebe i země.
On nás všechny tak miloval,
aby naše lidské choré plémě
obohatil, sám se chudým stal.

Narodil se Synáček Matičce chudé,
dobrotu a lásku rozdávat bude,
do každého srdce tento dar vložil,
své tělo, ruce i nohy na kříž položil.

Pokoj a mír přinesl pro všechen lid.
Pane Ježíši, prosíme, zastav války a boje,
dej celému světu mír a klid,
ať všude září jen „Láska tvoje“.

Kéž svatá Matička tvoje za nás přimlouvá se,
od jesliček přes Golgotu až k věčné spáse,
ať prosí za naše nepravosti,
dej, aby bylo pokrmů a chleba do sytosti.

Aby lidé dobrou vůli měli,
 aby si rozuměli.
Narodil se z růže květ, 
narodil se pro celý svět. 
„Spasitel je nám dán,
otevřete svá srdce dokořán!“

Jarmila Urbánková 
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Významné dny v životě našeho farního společenství 
roce 2019

 11. února  Pouť nemocných
   6. března  Popeleční středa
   4. dubna  Adorační den v Násedlovicích
 21. dubna  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
   1. května  Farní pouť
 13. května  Korunovační pouť
 9. června   Slavnost Seslání Ducha svatého

 16. června  1. svaté přijímání
 23. června  Boží tělo
   2. července  Adorační den v Žarošicích
 25. srpna  Zásvětná pouť do Šaštína
 11. září  Domácí pouť
 14. září  Zlatá sobota
 20. října  Hody v Žarošicích
   3. listopadu  Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech
 10. listopadu  Hody v Násedlovicích
  1. prosince   1. neděle adventní

Na přelomu měsíců září a října bude v naší farnosti 
udělována svátost biřmování. Přesný termín ještě nebyl 

Biskupstvím brněnským stanoven.
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