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ROČNÍK 23  ČÍSLO 3  ZLATÁ SOBOTA               

2018

Milí poutníci a farníci!

 Vítejte u Staré Matky Boží v Žarošicích na Zlaté sobotě. V letošním roce si připo-
mínáme sto let od konce první světové války, která znamenala také rozpad Rakous-
ko-uherské monarchie a vznik Československé republiky. Češi, Slováci, ale rovněž 
sudetští Němci, Maďaři a Rusíni se ocitli v novém státním útvaru, který byl vytvořen 
poněkud uměle a nesourodě, což ukázala další budoucnost. 
 Poutní Žarošice ovšem odnepaměti patřily k místům, kde se naše národy setká-
valy. Bez řevnivosti, závisti a výčitek. Lidé jednotlivě nebo společně v procesí přichá-
zeli jako poutníci s vědomím, že věří a uctívají jednoho Boha a jsou všichni milova-
nými dětmi Panny Marie. 
 V Žarošicích vždycky vedle češtiny zněla i slovenština. V malém si můžeme pro-
žít to, co je realitou v Římě, ve Svaté zemi a na jiných světových poutních místech: 
letniční zázrak církve, která mluví všemi jazyky, ale je sjednocena jedním Duchem.  
 Jsem rád, že obnovená hranice na řece Moravě před 25 lety nepřetrhla dávnou 
poutní tradici a že se i letos naše bratrské národy setkávají u trůnu Divotvůrkyně 
Moravy, stejně jako s našimi farníky radostně putujeme na každoroční zásvětnou 
pouť k Sedmibolestné Panně Marii, Patronce Slovenska, do Šaštína. To jsou základy, 
na kterých může stát spokojené a požehnané soužití v evropském domě.   
    

 P. Josef Pohanka
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Z poutního místa 
Poutní zvyky, obyčeje a příhody

(pokračování z loňské Zlaté soboty)

     Na poutním místě se samozřejmě konají bohoslužby, především mše svatá, a cí-
lem každého řádného poutníka je na prvém místě smířit se s Bohem i lidmi a  při-
jmout Tělo Páně. Na to nesmíme zapomenout, ale to dnes není předmětem našeho 
pojednání.

     Modlitby a zpěvy  byly a dosud jsou  hlavní náplní poutní cesty na posvátné místo. 
Samozřejmě na prvním místě růženec. Růžencových modliteb bychom našli v pout-
ních knihách bezpočet. V ,,Celenské cestě“ se uvádí sedm poutních růženců, které 
se měli poutníci pomodlit, než došli na poutní místo, někdy třeba i jeden den. Z dal-
ších pobožností uvádím  jen se zajímavým názvem ,, Pobožnost sedmi pádův Krista 
Pána“, ale byly jich desítky. Při vícedenních poutích měl každý poutní den svého pat-
rona opět se zvláštními modlitbami – zvláště pak byli uctíváni patroni národní nebo 
místní, někdy podle zasvěcení kostelů, ve kterých konalo procesí zastávky nebo kte-
ré míjelo. Z poutních knih byla snad nejlepší ivančická ,,Radostná cesta“, jejíž název 
si pro své dílo o Žarošicích vypůjčil i Antonín Kolek, když poutní knihu nazval ,,Ra-
dostná cesta k Staré Matce Boží Žarošské“. Ta byla  dedikována mariánskému ctiteli, 
tehdejšímu kapitulnímu vikáři brněnskému ThDr Josefu Kratochvílovi a všem  ,,star-
ším bratrům“ a poutníkům žarošským všech dob. V posledních létech je reprint této 
vzácné knihy k dostání na knižních stáncích o Zlaté sobotě. V poutních knihách také 
nacházíme údaj ,,zpívá se podle obecné noty“ – (někdy také ,obecní‘ noty) takových 
nápěvů se uvádí i více jak dvanáct. Prakticky to znamenalo že autor – někdy i sám 
vedoucí poutě – použil známý nápěv na vlastní složený text, což se potom rozšířilo 
mezi poutní lid. Vzpomeňme ostatně i polské písně ,,Bože, cos Polsce…“, na jejíž ná-
pěv existuje i známá mariánská píseň ,,Zdraávas Maria, anděl Páně z nebe“ i dalších 
několik textů k různým světcům. Řada litanií obohacovala putování a pestrost i vy-
nalézavost vůdců poutí neznala mezí – někdy i méně vhodně.. Největší, ale nepříliš 
šťastnou byla poutní kniha bratří Korců z roku 1893, měla 894 stran, byla tlustá, ne-
foremná a nemotorná. Nevešla se do kapes či ,,brócaků“ (toren přes rameno) vedou-
cích poutí, a proto se téměř nepoužívala. 

     Poutníci se oslovovali ,,bratře, sestro“, na krku zpravidla zavěšen růženec, vůdce 
pouti měl brašnu přes rameno, dlouhou dřevěnou hůl zpravidla vlastní výroby za-
končenou nahoře křížkem -  ostatní pak mohli mít takové hole menší – na hlavě ši-
rák. Když svou funkci skládal pro stáří, pak býval nový vůdce poutí obřadně volen 
a přísahal obřadně na to, co vše je jeho povinností, jak bude dbát o pěkný a přísný 
pořádek i třeba trestat nezbedy a provinilce. V Rakousku také dosud někde mívají 
vlastní poutnický oděv, halenu či plášť, které jsou uloženy na první zastávce poutní 
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cesty, a tam si je také všichni obléknou, aby ,,pán-nepán“  si všichni alespoň symbo-
licky byli rovni i v průvodu, jako jsou si rovni před Pánem Bohem. Často se vytvá-
řela poutní bratrstva z různých farností či různých poutních míst, říkalo se jim kon-
fraternity. Chodívalo se na poutě ,,na oplátku“ Dodnes se tak děje: Žarošice – Šaštín,  
Křtiny – Sloup, Rajhrad – Tuřany a další. Zvláštní význam měly tak zvané ,,záslibné 
či zásvětné poutě“, kdy se některá farnost rozhodla každoročně putovat na oblíbené 
poutní místo a farníci k tomu zavázali i své potomky a bylo ctí tento závazek dodr-
žet. To je u mnoha poutních výprav třeba právě do Žarošic dosud velmi živé dědictví. 
Zásvětné poutě se konaly zpravidla poté, co byla farnost či obec uchráněna před ně-
jakou pohromou válečnou, živelnou či zlou nákazou moru nebo cholery – přetrvá-
vají přes mnohá staletí dosud i u nás.  Postavení vedoucího poutě byla výsadní, velmi 
čestná funkce, která nemohla být kdekomu svěřena. On sám pak požíval v obci váž-
nosti i potom ve stáří – čím byl déle starším bratrem, tím více ho spolufarníci měli 
v úctě. Takovým příkladem byli stařečci Jozef Dúbrava z Gbel či Jan Kundrata z Ra-
tíškovic, přezdívaný ,,Zpěvák“, Karel Vévoda z Hradčan u Tišnova, ale i ženy jako 
Marta Vrbová ze Zakřan a mnozí další.

     Při putování  bylo mezi putujícími i jakési vzájemné pohostinství. Kdo co měl 
k jídlu, rád to nabídl spolupoutníkům, často chudobnějším. Někdy se třeba i sám zře-
kl pokrmu a dal ho druhému, aby tak vykonal skutek sebezáporu nebo kající úkon 
za své chyby nebo prohřešky. Tak  ku příkladu o pouti do Maria Tafferl (Mariánské 
tabulky – v Rakousku) poutníci při příchodu do poutního místa ihned po přivítání 
vyšli opět před kostel a zbylé pokrmy nabídli ostatním poutníkům či zástupu chu-
dých a hladových lidí, kteří již na tuto příležitost čekali. Před kostelem byly ploché 
kameny, na které poutníci tyto nabízené pokrmy vyložili, a každý si mohl vzít, ko-
lik chtěl. Toto byla ona tabule lásky, Maria Tafferl – Mariánské tabule, jako prostřený 
stůl. Dnes, kdy již bída nehrozí, je tam na památku ohrazen zábradlím jeden takový 
,,stůl“ – jedna kamenná tabulena sloupku. Před dvaceti léty připomenula tento zvyk 
stopadesátičlenná poutní výprava z Rajhradu, děvčata v národních krojích vyložila  
k ochutnání různé pokrmy, ovoce a nápoje. Nejvíce se divili místní obyvatelé, kteří 
již dávno na tento zvyk zapomněli. Sebezápor  měl různé způsoby, které by nás dnes 
už asi ani nenapadly. Nebylo k nim potřeba nic, než dobrý úmysl a pevná vůle:,, když 
půjdu hodinovou túru na Annaberg ke kostelu sv. Anny (před Marie Zell), nepohléd-
nu ani napravo, ani nalevo“ – říkalo se zbožně a poutníci věřili, že takový úmysl vy-
svobodí jednu duši z očistce. Nebo podobné úmysly: ,,Nebudu si po cestě sedat, ne-
budu s nikým mluvit, půjdu hladem, nenapiji se vody, ztížím si cestu tím, že ponesu  
s sebou nějaký kámen.“ A další možná odříkání. (Vzpomeňme nošení cihel  jako 
oběti (a také aby se ušetřilo !) nahoru do hostýnského kopce na stavbu poutního 
domu. Jenže dobrá myšlenka dopadla špatně. Mnohý silák se přecenil, nabral i něko-
lik cihel a po cestě pak postupně nějaké odkládal. Tak byl hostýnský vrch plný ztra-
cených cihel v lese a místo sebezáporu, oběti či dobrého skutku (i úspory nákladů za 
odvoz) se musely koupit cihly další a ty už raději nechat vyvézt autem.
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    O moravských mariánských písních píše Antonín Kolek ve svém posledním li-
terárním díle ,,O starodávných poutích“ tento text: ,,Tolik mariánských písní snad 
nemá žádný jiný národ!“ Jsou to především zpěvné kraje moravského Slovácka, Pod-
luží a dalších regionů, kde přirozeně zpěvný lid vždy svoje city vyjadřoval spíše pís-
ní než slovy. A také: je to přece kraj vína a tam se bez písně nic neobejde. Ani naro-
zení, ani svatba, ani jiná událost v životě moravského lidu, ani pohřeb. Nedivme se 
tedy, že právě  kostelní a mariánské písně jsou tak oblíbené. Nedělní návštěva kostela 
byla – zvláště v době latinského jazyka při bohoslužbě – mimo bohopocty také pravi-
delnou hodinou zpěvu. A jako se ve známé písničce zpívá o dobrém víně, které nám 
naleje svatý Ján a požehná Kristus Pán – tak je s vínem spojena i Panna Maria Žaroš-
ská, jejíž chrám stával kdysi ve vinicích,  obrazy a sochy Staré Matky Boží Žarošské 
jsou ozdobeny vinnými ratolestmi a hrozny, a jejíž poutní místo v kostele sv. Anny 
v Žarošicích bylo ještě v minulém století obklopeno z obou stran silnice vinný-
mi sklípky vždy poutníky zvoucí otevřenými vstupy. Poutník sice putoval o chlebě 
a vodě, ale také se rád osvěžil v chladu vinného sklepa.  A jako mladíci  ,,cifrovali“ při 
tanci, tak  starší bratři cifrovali při zpěvu i poutních písní. Kdo měl vysoký a pružný 
hlas, rád si některé zpěvní partie ,,podal“ i v nábožné písni. ,,Tak zazpívat umí pou-
ze Slovák!“ – píše jeden autor pojednání o kostelním zpěvu. Zpívalo se nejen z tiš-
těných knih, ale také z malých lístečků, kde byly vytištěny nové písně nejvíce tiskár-
nou  u Škarniclů ve Skalici v Uhrách, nebo v Hranicích i jinde. Lístek či dvojlístek 
s mariánským obrázkem, často i s notami si poutníci sami svazovali do tzv. ,,špalíč-
ků“ kapesního formátu. Každá pouť musela mít také novou píseň – to se potom autor 
zvláště proslavil. Pamatuji si, jak se po válce rozdávaly písně ,,Otče náš, vyslyš nás…“ 
nebo Julínkova ,, Ó Matko Páně…“.  Při zpěvu starší bratr často nehleděl na rytmus, 
melodii či slova a co uměl, tam si to zvlášť dobře ,podal‘ – doslova ,cifroval‘ jako slo-
váčtí mladíci při tanci. Však také jednou místní farář blahé paměti P. Hanzl v Žaro-
šicích okřikl takového samotvůrce:,,Nebřéskéte mně tady takový pěsničke!“, slova se 
totiž dala vykládat značně dvojsmyslmě a neumělý verš nabízel dosti neuctivou re-
pliku na předešlý text.

    Zvláštní ceremoniál se dosud někde zachovává při odchodu z poutního místa 
– mnohdy dojemný a neobejde se bez hlubokého pohnutí i slz, a to zvláště u těch 
poutníků, kteří již mnohokrát putovali a pociťují, že dalších poutí již víc nemusí být. 
Před odchodem se poutníci shromáždí v kostele, vykonají závěrečnou pobožnost 
a loučí se s poutním místem. Pomodlí se za ty, kdo se už třeba příští poutě nedočka-
jí, kněz jim dá požehnání na cestu a s obličeji poutníků otočenými ke svatostánku či 
k milostné soše nebo obrazu Panny Marie pomalu procesí vychází ,,couvačky“ ven. 
Procesní kříž, korouhve i socha otočena také k presbytáři chrámu až k chrámovým 
dveřím, kde se kříž i korouhve sklání, poutní sochu družičky třikrát spouští k zemi 
a zase zvedají a na prahu chrámu se zazpívá polední verš ,,na rozchodnou“. Teprve 
potom se všechno otočí a vydává na cestu domů. V Tuřanech se při cestě zpět nosíva-
la v procesí socha Panny Marie stále otočená čelem ke kostelu – tedy zpět – až do prv-
ní zátočiny. Tam procesí také doprovázal místní kněz opět s pacifikálem a naposle-
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dy požehnal na cestu domů. Po cestě se  v přestávkách sbíraly byliny, květiny, někdy 
i houby. Zastávky se konaly u studánek a někdy i v hospodě – ba i tam dechovka hrála, 
a dokonce se i tancovalo! Po cestě z kopce dechová hudba vyhrávala zcela světsky ně-
jaký Kmochův či jiný pochod, aby se lépe šlo a cesta rychleji ubíhala. Nohy jako by 
přestaly bolet, v rancích a taškách se ulevilo od váhy proviantu a už jsme cítili blíz-
kost domova. Nebyla tedy pouť jen samé modlení  a zpívání zbožných písní, ale zvláš-
tě při cestě zpět se čisté duše veselily a radovaly z dosažené milosti. Nebyla nouze ani 
o šprýmy. Když se procesí vracívalo domů, chodívali i ti, kdo na pouť nemohli jít, 
poutníkům  naproti. Někdy i kolik kilometrů. Mladí kluci, co šli hned za křížkem, 
měli jakousi čestnou povinnost a každého potkávajícího sborově nahlas oslovi-
li:,,Panna Maria Vranovská nechá pěkně pozdravovat!“ A čekalo se, zda přicházejí-
cí opětuje pozdrav a poděkuje. Když se nic nedělo, po chvíli omladina zcela neucti-
vě zabučela. Tak se jednou stalo, že přicházel naproti i přísný, ale velmi oblíbený kněz 
a profesor náboženství, Dr. Josef Mouřinovský, kdysi žarošický kaplan. Kluci měli 
respekt a blesky vrhající cvikr pana doktora zrovna nevytvářel příznivou atmosfé-
ru. Přesto se ozval výšeuvedený pozdrav, i když trochu nesměle, v očekávání reakce. 
Pan doktor se zastavil, cvikr vrhnul další blesky a přísně z úst páně doktorových za-
znělo:,,A řekla to nahlas?“ A už následoval úsměv a balíček cukrdlat. Dodnes se tak-
to ptávám i já těch, kdo na mě pamatovali a vyřizují pozdrav. Ti, co přicházeli napro-
ti poutnímu průvodu,  také někdy políbili  procesní kříž jako symbol toho, co pouť 
a poutníci přinášejí duchovního do farnosti. Končilo se průvodem do kostela, pár 
slov poděkování pronesl pan farář, náledovalo,,Te Deum“ a svátostné požehnání. Pak 
se ještě zazpívala nová píseň, kterou se zpravidla poutníci po dobu pouti naučili. Jed-
nak pro zapamatování, jednak jako dárek z pouti pro ty, kdo nemohli jít. Věnečky 
z pouti se doma dávaly za kříž či k obrázku Panny Marie a vydržely tam po celý rok. 
Půl roku se na pouť vzpomínalo a půl roku se poutníci těšili na další cestu na milo-
vané místo. 

     Ano, jsou mnohdy ty poutní zvyky trochu dětinské, snad i úsměvné a naivní, ale 
jsou dědictvím putujících generací našich předků, putujících životem a staletími s je-
diným cílem, a tím je Boží království. Jsou to kudrlinky, drobné ozdůbky a šperky na 
panoramatu dějin víry,  nemusíme je ctít, nejsou úhelnými kameny, můžeme je ale 
zapomenout a naše pouť nejen ta dnešní, ale i životní bude strohá, studená a bez vlá-
hy humoru. Kdo pochopí, kdo přilne k tomu, co nám odkázaly generace v dobrém 
úmyslu, neputuje nikdy sám. Svatí jdou s námi!

Pojďme tedy s vroucností
před trůn božské milosti

do kraje moravského,
do svatožarošského!

                                                                                                                           Jan Vrzal nejstar.
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Pouť do Žarošic 
 Na pouť do Žarošic jsme se s manželem vydali autem do Zdravé Vody, kde jsme 
zaparkovali a šli naproti pěším poutníkům ze Slavkova u Brna. Cesta lesem asi tři 
čtvrtě hodiny byla příjemná, povídali jsme si o nové situaci v rodině, kdy se během 
krátké doby syn oženil a dcera vdala, a naše hnízdo se vyprázdnilo. Když jsme se se-
tkali s velkým zástupem usmívajících se a zdravících poutníků, chvíli jsme šli s nimi, 
ale ze zdravotních důvodů jsme zástup nechali předejít a pomalu s modlitbou růžen-
ce jsme skupinu následovali zpět do Zdravé Vody. Odtud jsme autem přejeli do Ža-
rošic. Vítající otec Josef Pohanka mě zaujal dvěma myšlenkami, že modlitba díků je 
nejlepší způsob prosebné modlitby, a že dnes můžeme Panně Marii svěřit každou zá-
ležitost, která nám leží na srdci, protože ona se za nás ráda přimlouvá. Měla jsem ně-
kolik věcí, na kterých mi záleželo, ale jedna byla zvlášť živá a citlivá – prázdné hnízdo, 
prázdný pokojík našich dětí. Smutek, který se ubíral špatným směrem a srdce obíral 
o radost. Při mši svaté jsem se snažila dát Panně Marii své bolavé srdce a nenapadlo 
mě, jak brzy přijde pomoc. Vrátili jsme se domů. Hnízdo bylo bez dětí, ale jejich stě-
hování už nebylo předmětem smutku. Přestala jsem přemílat, co jsem mohla udělat 
líp, když ještě děti byly doma. Byla jsem klidná. Říkala jsem si, jak dlouho mi to asi 
vydrží? Ale zatím se to nevytratilo a vztah s dětmi jako by se ještě víc upevnil a posí-
lil. Také Pánu děkuji za všechno, co nám dává. Zvlášť za obdarování a milosti, které 
můžeme dostat právě skrze pouť. Není to promarněný čas. 

Jana Lstibůrková

XIV. pěší pouť slavkovské farnosti do Žarošic
       Rok se s rokem opět sešel, a tak byla naplánovaná další pěší pouť do Žarošic, 
tentokrát již čtrnáctá! Sraz poutníků byl 8. května 2018 před farním kostelem ve 
Slavkově u Brna. Zpočátku to vypadalo, že bude letošní účast spíše podprůměrná, 
ale nakonec se nás sešlo 34. Po krátkém požehnání velel otec Milan Vavro k odcho-
du, a tak jsme směle vyrazili. Mezi Slavkovem a Heršpicemi dostali poutníci příleži-
tost v tichém růženci vzpomenout na naše blízké. Za každým Zdrávasem se skrýval 
jeden člověk, kterého jsme si chtěli připomenout v modlitbě. Spoustě starších jeden 
růženec nestačil… Překonali jsme heršpické stoupání a hned za touto vesnicí se celá 
výprava vrhla do útrob místního pralesa. Ministranti celou skupinu zanedlouho vy-
vedli na silnici, která nás dovedla na Jalový dvůr, kde se postupně připojilo dalších 
40 poutníků. Po hodině odpočinku jsme se opět vydali na cestu. Slunce nabíralo na 
síle, a tak cesta lesem pod korunami stromů přišla všem poutníkům vhod. Naším 
dalším místem k odpočinku byla tradičně osada Zdravá Voda, tady se pěší poutníci 
i ti, kteří přijeli autobusem, občerstvili „zdravou vodou“, vytékající z pramene. Pout-
níci, kteří se této již tradiční pouti účastnili poněkolikáté, věděli, že cíl je nadosah. 
Zanedlouho jsme doputovali do Žarošic a naši celodenní pouť jsme završili mší sva-
tou v místním kostele, ve kterém nás vřele přivítal P. Josef Pohanka.  

                                                                                                                 Lucie a Jan Provazníkovi
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poutníci ze Slavkova

Nocleh

 Když jednu neděli pan farář prosil o skromný nocleh pro poutníky putující přes 
naši vesnici do Slavkovic, napadlo mě, že tři až čtyři osoby by se pod naši střechu ve-
šly. Byla to myšlenka okamžitá, ale pak jsem začala s manželem pochybovat, zdali 
u nás máme opravdu optimální podmínky. Pan farář sdělil: “Pokud bude třeba, za-
volám vám.” Nevolal, tak jsme vše pustili z hlavy. V sobotu večer u našich vrat přes-
to zvonily tři poutnice. Byly určitě unavené (po 30 km ve velkém vedru), ale usmě-
vavé a šťastné. Byly vděčné za koupel a večeři – co dům a zahrada daly. Pěkně jsme si 
povykládali, zážitky z putování měly bohaté. Naslouchali jsme a večer zakončili spo-
lečnou modlitbou.
 Ráno jsme společně prožili mši svatou v našem farním kostele. Poutnice byly spo-
kojené, děkovaly a jediné, o co nás požádaly, byl křížek na čelo. Teď už víme, že naše 
obavy vznikly naprosto zbytečně. Podmínky byly splněny a nás návštěva poutnic vel-
mi obohatila. Vřele dooporučujeme pěkný nový zážitek.

H.    
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Ze života farnosti 
První svaté přijímání – neděle 27. května 2018

Zleva (horní řada): Denisa Kolaříková, Sára Müllerová, Hana Křiklánová, paní 
učitelka Jarmila Mokrá, Natálie Huščavová, Nella Valihrachová, Jana Honzírková

(dolní řada): Tomáš Vach, Igor Kasala, Jakub Bůžek, Michal Kovařík, 
Jakub Novotný, Marek Stanislav, František Marada 

Zleva: Alex Poláček, Petr Valenta, Dominika Horká, Šárka Poláčková, Barbora 
Svatoňová, Michal Poláček, Matěj Střeštík
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Nový oltář ve Šluknově

 28. července letošního roku jsem měla možnost prožít krásnou slavnost – kon-
sekrace nového oltáře v kostele svatého Václava ve Šluknově. Je to dar P. Pavla Pro-
cházky farnosti při příležitosti svého 35. roku kněžství, které oslavil v roce 2017. Oltář 
však z technických důvodů mohl být instalován až letos. Oltář posvětil otec biskup 
Mons. Mgr. Jan Baxant, který do oltáře vložil ostatky svaté Zdislavy, patronky litomě-
řické diecéze. Tématem pro výtvarný návrh bylo SVĚTLO.  Oltář je zhotoven ze zla-
tožlutého skla a dopadající sluneční paprsky jej krásně prozáří. O symbolice SVĚTLA 
znázorněné na tomto krásném uměleckém díle dovede nejlépe pohovořit otec Pavel.
Současně byl posvěcen nový kříž, kde je ze skla vyobrazen Kristus nanebevstupující. 
Také otec biskup posvětil nový ambon, vytvořený ve stejné symbolice jako obětní stůl. 
Žarošičtí poutníci, kteří, dá-li Bůh, budou opět putovat k Panně Marii do Filipova , 
mohou si tak ve šluknovském kostele vykonat pouť i ke svaté Zdislavě. 
                                                         faM

 K modlitbě
Modlitba za kněze na přímluvu sv. Jana Vianneye

 
 Pane, na přímluvu sv. Jana Marie Vianneye tě prosíme o požehnání a hojnou 
milost pro všechny duchovní pastýře.
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 Daruj zpovědníkům Ducha lásky, světlo i moudrost potřebnou k vedení duší.
Dej, ať oni sami zakoušejí tvé nekonečné milosrdenství, přijetí a odpuštění, aby ho 
pak mohli dobře zprostředkovat všem, kdo jim jsou svěřeni.
 Vlévej kněžím svou svatost a kajícnost, ať přitahují všechny lidi k tobě, přestože 
jsou sami hříšní.
Ochraňuj je ode všeho zlého na těle, na duši i na duchu.
Posílej jim do cesty věrné přátele a lidi, kteří jim budou pomocí a oporou. Amen.

Vzděláváme se
Čas pro Boha

 „Nemohu si dovolit ztrácet čas modlitbou. Já se modlím prací, vždyť v ní dělám 
mnoho dobrého pro Boha i pro bližní.“ Mnohokrát jsem slyšel tuto sebeobhajobu od 
lidí, kteří modlitbu považují za marnění času. Písmo svaté nás vyzývá, že máme z ce-
lého svého života vytvořit modlitbu, jak píše sv. Pavel, „duchovní bohoslužbu“. Aby 
se tak mohlo stát, věřící nutně potřebuje chvíle, kdy je s Bohem sám, kdy s ním vede 
dialog. Bez osobní modlitby se snadno začne vytrácet myšlenka na Boha z lidského 
života a hrozí, že se člověk začne utápět ve svém aktivismu. Bude se honit a štvát za 
svými cíli, realizovat svoje představy a plány. Bohužel svoje, nikoliv Boží. 
 V evangeliu se tak často setkáváme s Ježíšem, který po dnech vrchovatě naplně-
ných službou pro Boží království časně ráno ještě za tmy vstává, odchází na opuštěné 
místo, aby byl sám bez učedníků i bez zástupu, a modlí se. S Otcem potřebuje probí-
rat všechno, co dělá. Boží vůle je rozhodující. Kdysi v Kafarnau uzdraví mnoho ne-
mocných a posedlých, ráno na něho čekají další, ale Ježíš po modlitbě oznámí učed-
níkům: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu 
jsem přišel“ (Mt 1,38).
 Osobní modlitba je nezbytná pro dobrý duchovní život. Nelze ji nahradit spo-
lečnou modlitbou, poněvadž všichni potřebujeme být někdy s Hospodinem sami.  
A Bůh nás mít pro sebe.
 V jedné promluvě o modlitbě emeritní olomoucký pomocný biskup Mons. Josef 
Hrdlička řekl, že zaměstnaný člověk, jenž je s časem na štíru, si má během dne najít 
alespoň jednu chvíli k osobní, usebrané modlitbě. Sám má rozpoznat, která doba je 
pro něho nejvhodnější. Zdaleka to asi nebude třeba ranní nebo večerní doba. Pokud 
možno pak ji prožít podle vzoru Marie z Betánie. Na chvíli odložit stranou svůj spěch, 
zanechat běžné činnosti a zkusit věnovat pozornost svému Miístru. Alespoň vnějš-
kově, vnitřně to bude mnohem těžší a možná i pro nás nemožné, když mysl bude tě-
kat k naší práci, odbíhat k tomu, v čem žijeme. To však si nemusíme přičítat za chybu 
a už vůbec ne za hřích. Někdo si dokáže třeba vyšetřit takovou chvíli u Pánových no-
hou cestou do práce v autobuse nebo ve vlaku, jiný při polední siestě. Z takového se-
tkání jsme pak s to posvěcovat zbytek dne, kdy za pomoci střelných modliteb udržu-
jeme spojení s Pánem.
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 Jak dlouho by měla trvat tato „chvíle s Pánem“? Dostatečně. Přiznám se, že jako 
novokněz jsem povzbuzoval věřící, aby Pánu věnovali aspoň pět minut. Až pak jsem 
u jednoho autora četl, že pět minut věnujeme tomu, koho chceme odbýt. On zastával 
mínění, že čtvrt hodiny je minimum. V každém případě bych se přimlouval, abys-
te si stanovili čas, který chcete věnovat Bohu. Buďte mu věrní a nezkracujte ho, jen 
ve výjimečných případech. Vždycky se najde spousta důvodů, co by bylo potřeba ješ-
tě udělat, ale Bůh si zaslouží mít přednost. „Hledejte nejprve Boží království a jeho 
spravedlnost a to ostatní vám bude přidáno!“ Při modlitbě nesmíme čekat okamžité 
plody. Třeba tím, že měříme její kvalitu podle potěšení, které nám přináší. Zkušenost 
říká, že nás Pán nejednou navštíví a požehná nám v posledních minutách, zatímco 
my jsme se po celý předchozí čas „namáhali a nic nechytili“ jako učedníci při rybo-
lovu.
 Jistému nezkušenému mladému učedníkovi připadalo náročné modlit se usebra-
ně delší čas. Ustavičně však pozoroval starého mnicha, který sedával na břehu jeze-
ra a byl ponořen do hluboké meditace. Po nějakou dobu chodíval za starcem s pros-
bou, aby ho naučil modlitbě. Mnich si ho dlouho nevšímal, až jednou konečně ztra-
til trpělivost, chytil učedníka za hlavu a ponořil mu ji pod hladinu. Mladík se lekl, že 
se utopí, a tak se snažil ze všech sil vynořit. Když se mu to konečně povedlo, celý bez 
sebe začal křičet: „Proč jsi mě chtěl utopit?“ Mnich se na něho bezelstně podíval a od-
pověděl: „Co tím chceš říct? Jenom jsem tě učil, jak se máš modlit. Když jsi měl hlavu 
pod vodou, velmi jsi toužil po vzduchu. Jestliže začneš toužit po modlitbě tak, jako 
jsi toužil po vzduchu, potom ses naučil, jak se máš modlit.“       
     

 P. Josef Pohanka

Svědectví
Jak jsem potkal Ježíše

 Právě probíhá mše svatá, jako obvykle ministruji a také pomáhám s podáváním 
svatého přijímání. Do našeho kostela uprostřed města často zabloudí lidé, kteří se 
nechají strhnout zástupem směřujícím ke svatému přijímání, aniž by tušili, o co jde. 
Proto zbystřuji pozornost, když vidím přicházet občana romské národnosti. Ale pak 
se mi vybavuje, že během probíhající mše svaté jsem ho viděl vytrvale stát ve frontě 
před zpovědnicí, a tak mu podávám živého Ježíše v podobě chleba. V tu chvíli jsem 
netušil, že tato událost bude mít podivuhodnou dohru. Po mši svaté se zmíněný muž 
objevil v sakristii. Probojoval se až k našemu duchovnímu správci a sděloval mu, že 
ho právě propustili z psychiatrické léčebny, a usilovně prosil o pomoc se tam vrátit. 
V první chvíli jsem mu nevěnoval pozornost, protože jsem měl za úkol vést spole-
čenství mladých. Kněz měl také něco důležitého na vyřizování, a tak se nabídla jedna 
pravidelná návštěvnice našeho kostela. Postupně mi docházelo, že by ho měla dopro-
vázet sama večerním městem do okrajové čtvrti, kde se nachází nemocnice s odděle-
ním psychiatrie. Po krátkém rozhodování jsem usoudil, že zmíněnou paní nemohu 
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vystavovat takovému riziku a nechat ji doprovázet samotnou večerním městem psy-
chicky postiženého občana romské národnosti, a tak jsem se s ním vydal na cestu já. 
Naše „černobílá“ podivuhodná dvojka se šťastně ocitla u bočního vchodu nemocni-
ce, který však byl v tuto večerní dobu uzavřen. Nezbylo nám než svorně pěšky kráčet 
asi kilometr k hlavnímu vchodu.
 Konečně jsme se dostali na krizové centrum. Sestřička si od doprovázeného vyžá-
dala doklady, a tu nás čekalo překvapení. Po čtvrthodinovém pátrání v systému a vo-
lání kolegyním se ukázalo, že dotyčný v této nemocnici nikdy nebyl. Tento fakt znač-
ně naboural moji důvěru v pravdivost mého společníka. Lékař si ho vzal stranou na 
vyšetření a sestřička se mě vyptávala, jestli jsem jeho příbuzný nebo co s ním mám do 
činění. Když jsem jí to vysvětlil, řekla mi, že nemusím čekat. Nastalo dilema, ale na-
konec jsem počkal. Kdyby ho nepřijali, asi by těžko sám našel cestu do středu města. 
Po další čtvrthodině přišel s léky a oznamoval, že ho nehospitalizují  a že nemá kam 
jít.
 Samozřejmě, že mě napadla otázka, že mi věší bulíky na nos. Pokusil jsem se však 
překonat odpor a zeptal se ho, zda nechce dopravit na Slovensko, odkud pochází. 
Souhlasil, a tak jsem mobilním telefonem zjistil spoj a přepravili jsme se na autobu-
sové nádraží. Vzhledem k pokročilé hodině pokladny už byly uzavřené a stejně i in-
formace. Na světelné tabuli zmíněný spoj nebyl vůbec uvedený, a proto nebylo mož-
né hledat nástupiště. Zbývala ještě možnost zkusit vlak. Z mobilu jsem zjistil, že by 
to  však znamenalo nejméně třikrát přestupovat a toho můj „doprovázený“ nebyl vů-
bec schopen. V tu chvíli mi začala docházet trpělivost. Rozumem mi procházelo: „Už 
ho prosím tě nech být a jdi domů!“ A moje unavené tělo této myšlence silně přizvu-
kovalo. „Doprovázený“ mi navrhl: „Tak mě tedy doveďte alespoň do azylového domu 
a zaplaťte mi nocleh.“ Sebral jsem poslední síly a přemýšlel, jak se dostat do nejbliž-
ší ubytovny. Městskou dopravou to prakticky nešlo, a tak nezbývalo, než abychom se 
každý za jedno ucho chopili jeho jediného majetku v objemné igelitové tašce a vyra-
zili na další kilometr dlouhou procházku nočním městem. Už z posledních sil jsme 
se dotrmáceli k ubytovně.
 Svítilo se tam, ale bylo zavřeno a moc o nás nejevili zájem. Po chvíli neodbytné-
ho zvonění přišel ke dveřím pečovatel s kamennou tváří a informací: „Už nikoho ne-
můžeme ubytovat. Přišli jste pozdě.“ Nahrnula se mi krev do hlavy a prudce jsem vy-
křikl, jak je to možné. Já se snažím tohoto člověka už třetí hodinu někam dostat a oni 
ho prostě nepřijmou. Na tváři pečovatele se sice objevily drobné známky soucitu, leč 
odpověď zněla: „Řád je řád a ten nelze měnit. Běžte si, kam chcete, můžete přijít zí-
tra.“ Při odchodu od dveří ubytovny se mě zmocnil podivný pocit bezmoci. Co teď? 
Tak jsme zase svorně putovali s taškou v ruce kilometr pěšky do centra. Navrhl jsem 
mu, že na nádraží se noc také  dá přečkat (také jsem tak jednou skončil, když mi ujel 
poslední spoj). „Doprovázený“ se ozval: „Nemáte chlebík?“ Zřejmě tak jako já už do-
stal hlad. Těžko posoudit, kdo z nás dvou měl hlad větší, a tak jsem mu koupil polév-
ku v nádražní restauraci a popřál mu dobrou noc. S apatickou náladou jsem doputo-
val domů. Už mě dokonce přešel hlad, ale s námahou jsem do sebe něco málo dostal. 
Podle svého zvyku jsem na internetu otevřel poslední relaci Radia Vatikán. Hned 
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na začátku zazněla promluva papeže Františka, která mě v dané souvislosti zasáhla. 
Cituji z promluvy, která navazovala na evangelium o nevěřícím Tomášovi, kterému 
se zjevil vzkříšený Kristus: „Cestou k setkání s Ježíšem-Bohem jsou jeho rány. Žád-
ná jiná není. A Ježíšovy rány najdeme konáním skutků milosrdenství, obdarováním 
těla – duše také, ale zdůrazňuji – těla našeho zraněného bratra, který má hlad, žízeň, 
je nahý, pokořený, je otrokem, nebo je ve vězení a v nemocnici. Toto jsou dnes Ježí-
šovy rány. Musíme se dotknout Ježíšových ran, musíme pohladit Ježíšovy rány, mu-
síme s něhou Ježíšovy rány hojit, musíme políbit Ježíšovy rány, a to doslova.“      
 Druhý den ráno jsem se probudil se zvláštním pocitem, že jsem pro toho člověka 
včera mohl udělat víc a daleko ochotněji…
 Po první ranní mši svaté jsem se setkal, jak jinak, opět s „doprovázeným“. „Nemá-
te chlebík? A nepomůžete mi na Slovensko?“ Společně s duchovním správcem jsme 
mu na internetu našli přímý autobusový spoj a koupil jsem mu jízdenku. Poděkoval, 
ale zůstal zoufale stát: „Jak se dostanu na nádraží?“ Těžko mu vysvětlit, že čtyři ho-
diny času, které jsem mu věnoval předchozí den, už se mi zdály dost. Tu se mi vyba-
vil okamžik, ve kterém jsem mu předchozí den podal svaté přijímání. Uvědomil jsem 
si, že je na jednu stranu snadné dát svátostného Krista, ale pak se postarat o Kristo-
vo tělo v bratru, to už tak lehké není. Vydal jsem se tedy s ním ještě jednou na cestu 
k nádraží. Když jsme přicházeli k cíli, ještě špitl: „Nemáš chlebík?“ Vylovil jsem 
z kapsy dvacku a nakonec jsme se rozloučili společnou modlitbou za to, aby mu vše 
dobře dopadlo.
 Svatá Edith Steinová jednou řekla: „Pro křesťana neexistuje cizí člověk.“ Opravdu, 
tento člověk už mi po tom všem, co jsme společně prožili, přestal být cizí.
 

K zamyšlení
 Co má člověk v srdci? 

 Dvě sousedky se pohádaly. Co by tu bylo nového nebo zvláštního, co by stálo za 
povšimnutí? Nic, ani ta okolnost, že jedna byla nevěřící a druhá chodila do kostela. 
Při hádce se vyčte všecko. Nedivme se, že z úst ateistky vyletěla i taková slova: „Teď se 
ukázalo, jací jste pokrytci, co máte doopravdy v srdci. Chodíte do kostela a ústa máte 
plná lásky. Ale teď, když jste se nekontrolovala, vyšlo z vás, co si doopravdy myslíte  
a co jste.“
 Nestálo by toto improvizované řečnické umění za zmínku, kdyby tu nebylo něco, 
co je opravdu problematické. Je pravda, že v okamžiku, když je člověk rozčilený, pro-
zradí, co má na srdci? Pak by bylo opravdu málo těch, kteří mají „čisté srdce“, jak to 
od nás žádá Písmo (Mt 5,8). Modlitbou „Ježíši tichý a pokorný srdcem, učiň naše srd-
ce podle srdce svého“ by se většinou minula účinkem. V rozčílení totiž i lidé zbožní 
jsou schopni říci věci, za které se pak stydí.
 Požadavek čistého srdce je motiv, který se v Písmu často opakuje. Proroci často 
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horlí proti těm, kteří vykonávají rituální očisťování, ale nestarají se o čistotu vnitřní. 
Tím víc se k tomuto tématu vrací Ježíš. Nejznámější je text často citovaný: „Co vchá-
zí do úst, neposkvrňuje člověka, ale ze srdce vystupují špatné myšlenky, vražda, ci-
zoložství, necudnost, krádež, křivé svědectví; to jsou věci, které poskvrňují člověka.“ 
Mnišská literatura tedy mluví o dvojí praxi duchovní, vnější a vnitřní. Vnější se sou-
středí na zachovávání přikázání, na dobré skutky. Vnitřní se stará především o to, jak 
očistit srdce od vášní a uchránit je od vlivu zlých myšlenek.
 K tomu ovšem bylo potřeba umět dobře rozeznávat, co jde opravdu ze srdce a co 
ze srdce není. To dnešnímu člověku většinou není jasné. Srdce je pro většinu lidí je-
nom sídlo citů a nálad. Když máme dobrou náladu, práce nám jde od ruky, s lidmi 
jednáme radostně a přívětivě, tak o nás říkají, že máme dobré srdce. Ale když se dru-
hý den přihodí, že vstaneme, jak se lidově říká, levou nohou z postele a máme mizer-
nou náladu, musíme se ovládat, abychom někomu nevyčinili, a možná nám uklouz-
ne i nevrlé slovo, zasloužíme si výtku: „Teď se ukázalo, co máte v srdci?“. To jistě ne! 
Dalo by se spíš říct: „Teď se ukázalo, jak slabé máte nervy a jak na vás působí dnešní 
špatné počasí a změna tlaku. Běžte dřív domů, abyste se nemusel tolik ovládat!“
 Jak Písmo, tak křesťanská tradice předpokládá, že člověk je v srdci takový, jakým 
chce svobodně být, a ne to, co mu uklouzlo nátlakem zvenčí. I o malém dítěti říkáme, 
že už umí chodit. Někdo do něho strčil a dítě spadlo. Řekneme snad, že je dítě neši-
ka? Spíš se rozzlobíme na toho, kdo je postrčil tak, až upadlo.
 I duchovní život je cesta, po které se učíme chodit. Pokrok kupředu, k dobru, 
k Bohu vychází ze srdce. Pád má první příčinu zvenčí. V ráji první nápad jíst zakáza-
né ovoce nevyšel ze srdce Evy a Adama, ale od hada pokušení (Gn 3).
 Opačnou nauku hlásali tzv. messaliáni (hereze rozšířená ve 4. století). Pozorovali 
rozpory, které jsou v lidech. Člověk jde např. do kostela, kde se slaví radostné vzkří-
šení Kristovo, ale uvnitř je zle naladěný a má na mysli mnoho špatných nápadů, a to 
třeba i při sv. přijímání. Přemýšleli tedy o tom, jak to udělat, aby člověku náladu spra-
vili. Spojovali totiž modlitbu s tancem, s všeobecným nadšením sugescí radosti a já-
sotu. To se jim zdálo důležitější než přijímání svátostí, než slavení Eucharistie.
 Hnutí bylo ovšem odsouzeno jako hereze. Snadno pozorujeme, že tento postoj 
vede na scestí. Ale kde je hlavní omyl? Obhájci pravověří brzy vystihli, že srdce člově-
ka je především jeho vnitřní svoboda. Bůh je stvořil ke svému obrazu a podobenství 
(Gn 1,26-27), inspiruje nás k dobrému v hlase svědomí. Zvenčí pak přicházejí poku-
šení. Je proto potřeba k bráně srdce, jak říkají obrazně, postavit anděla s plamenným 
mečem, aby utnul hlavu každému hadu, který chce dovnitř.
 Ale čemu říkáme „zvenčí“? Mohou to být řeči lidí, kteří nás navádějí nebo provo-
kují. Mohou to být vlivy špatného počasí, tělesná slabost, bolesti. V takovém případě 
radíme: „Ovládej se, jak můžeš.“ Věříme však i v sugesci zlého ducha. Napadnou nás 
někdy takové zlé myšlenky, že se jich sami polekáme, ale i v tomto případě duchovní 
autoři radí: „Nelekej se, vzdoruj, řekni si klidně: To nejsem já, to není mé srdce, pro-
tože to nechci. Ty nápady mi přicházejí, ale já je neposlechnu. Ze srdce by vyšly až  
v tom okamžiku, kdybych ustoupil svobodně a rozhodl se, že to zlé udělám.“
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 A co když mně ve slabosti něco uklouzlo, že jsem na okamžik podlehl? Pak ne-
zbývá než říci: „Pane, odpusť, je mi toho líto!“ Tím se zlo ze srdce zase vypudí a je 
znovu čisté, aby mohlo Bohu sloužit a k němu se modlit. 

Tomáš kardinál Špidlík

Maria a mateřství 
 Před nedávnem jsem navštívil výstavu v klášteře Marienstern u Bautzenu u pří-
ležitosti oslav 750 let jeho trvání. Část této expozice měla název „Krásné ženy“. Nej-
krásnější a nejúchvatnější umělecká díla oslavující ženy nebyla věnována portrétům 
hereček a zpěvaček - šlo o překrásná zpodobnění Marie v malířství a v sochařství. 
Právě tyto exponáty přilákaly nejvíce návštěvníků. Především ženy. Byly tam vysta-
veny dokonce tři madony, které představovaly typ „Maria gravida“. Gravida znamená 

„těhotná“, požehnaná Maria, která je plná naděje. Před tímto vyobrazením prodléva-
ly ženy obzvláště dlouho. Vůbec se nechci ptát proč. Možná cítily své nepřekonatelné 
povolání k mateřství.
 Zeptejte se jednou osob nejrůznějšího původu a věku, o kom hovoří s nejvyšší 
úctou a vděčností. Je jím skoro vždycky jejich vlastní matka. Pokud člověk ještě mat-
ku má, ani si to neuvědomuje - a o odpovědi musí teprve přemýšlet. Ale když jsem 
svoji matku ztratil, byl jsem tak smutný, že jsem byl vlastně sám sebou zděšen.
 V duchu jsem si říkal: „Přece věříš ve zmrtvýchvstání, proč tedy pociťuješ ztrátu 
matky a prázdnotu, která vznikla jejím odchodem, tak hořce?“ V této pro mě těžké 
hodině mi napsal jeden farář: „Pane kardinále, nestyďte se, že tak truchlíte pro svou 
matku. Matka je místem, na kterém nám Bůh daroval duši. Proto pro nás je a zůsta-
ne tak důležitá po celý život.“
 Mnohé ženy vůbec nevědí, co ztrácejí odmítnutím mateřství. Maria byla matka. 
Říkají: byla to hodná, tichá, ale neaktivní žena. Ptám se Vás: která žena musí být ak-
tivnější a kreativnější než matka?                                                                  Joachim Meisner

Proč tam visí pořád?

 V dominikánském kostele visí na zdi opravdu hodně velký kříž, řekla bych, že 
bude mít přes dva metry.
 Jednou se Kryštof před něj postavil a dlouze se na něj zadíval. Už to je zvlášt-
ní, protože se většinou nedovede udržet ani chvilku v klidu. Po pár minutách se ke 
mně obrátil a zeptal se:

„Proč tam visí?“
„Tady bylo na zdi místo, tak tam ten kříž pověsili,“ odpověděla jsem.
„Ale ne,“ mračil se Kryštof, že nebyl pochopen. „Proč tam visí pořád?“
Ani teď jsem nepochopila a vysvětlovala, že ve zdi je pořádná skoba, která udrží i 
tak velký kříž...
 Zarazil mě uprostřed řeči a s pohledem, který říkal „jak jsou ti dospělí nechápa-
ví“, znovu zopakoval svou otázku, ještě naléhavěji a s důrazem na slovo ‚pořád‘:

„Proč tam visí pořád?“
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 A tu jsem teprve pochopila, že přede mnou stojí Malý princ, který řeší největší 
otázky lidstva, zatímco já se zabývám skobami a hřebíky, a pro kterého je nepocho-
pitelné, že jedni dospělí jedou vlakem tam, zatímco jiní už se vrací, a přitom neje-
dou za těmi prvními. Za čím se tedy honí a proč nejdou docela pomalu ke studán-
ce? Proč proběhnou v rychlosti kolem (mají, ach, tolik práce) a proč se nezastaví u 
kříže a nezajímají se, proč tady Kristus visí pořád?
 Pochopila jsem, že se ptá na Krista jako znamení, kterému se bude odporovat. 
Na Krista, který celé lidské dějiny visí nad světem a čeká na to, že se některé dítě u 
něj zastaví. Protože dospělí nemají čas. Protože dospělí se nemusí ptát, všechno už 
vědí. Jenom děti zajímá, na co Kristus čeká. Proč tady pořád visí, třebaže si ho má-
lokdo všimne.
 A tak si občas k tomu kříži stoupnu a říkám Kristu:

„Pane, jsem tvé padesátileté dítě. Nedopusť, aby se ze mě stal někdy dospělý. Dávej 
mi stále srdce dítěte. Slibuji, že si znovu přečtu Malého prince a oloupu slupky ze 
svého srdce, abych rozuměla ostatním Malým princům, kteří běhají po světě kolem 
nás.“

Jitka Hosanna Štěpánková

Pro zasmání
 

Návštěva spolužáka
 Významný akademik přijede do trapistického kláštera a požádá, zda by si mohl 
promluvit se svým spolužákem ze školy: „Mohl bych pozdravit bratra Ireneje? Tolik 
let jsme se neviděli...“
 Bratr vrátný bezelstně odpoví: „Ale jistě! Náš bratr Irenej je tamhle na poli s os-
lem. Poznáte ho snadno – je to ten, který má na hlavě klobouk.“

Dvojitý dárek
 Představený řeholní komunity si zavolá ekonoma a připomene: „Zítra má náš 
bratr Bonifác svátek i narozeniny. Bylo by hezké překvapit ho dvojitým dárkem.“
 „Děkuji, otče, za připomenutí,“ odpoví pokladník, který pečlivě střeží kasu, „už 
jsem na to myslel a obstaral jsem mu krásný pár nových sandálů.“ 

Kněz veterinář
 Jeden ateista zastaví na ulici starého, ale rázného kněze, jenž byl vysvěcen v poz-
dějším věku, a pohrdavě se ho ptá: „Je pravda, že jste byl veterinář, než jste se stal kně-
zem?“

 „Ano!“ odpoví kněz. „Trápí vás snad něco?“
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Zadáno pro děti

Katechetický věstník č. 1-2/2010-11 © Biskupství brněnské 
 

MODLITBA 
Modlitba je projevem vztahu Boha k člověku a člověka k Bohu. Rozmlouvat 
s Bohem můžeme sami vlastními slovy, ale také ve společenství církve. 
Modlitba může mít různé formy: chválu a klanění, prosby, přímluvy, díky. 
Může být ústní, nebo jen vnitřní (v duchu). Jako pravidelně jíme a pijeme, tak 
potřebujeme i modlitbu. Kdo se modlí, rozhodně neztrácí čas! 

Obkresli si 
na tvrdší papír 
svou ruku 
a podle obrysu 
ji vystřihni. 
Vznikne pomůcka, 
která ti připomene 
tvé úmysly 
modlitby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z jedné strany 
si do ruky vepiš, 

za co chceš pravidelně 
Bohu děkovat, 

z druhé strany můžeš napsat, 
za co chceš prosit. 
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Poděkování

Pomalu končí léta žhavý svit,
vlaštovky na drátě chtějí se rozloučit,
ve velkých houfech štěbetají:

„Kam poletíme?“ Kterým směrem se asi dají?

Už se zase přiblížil ten krásný čas,
čas podzimní a sklizně všech plodů,
čas, který volá i nás, uprostřed hodů,
jít pozdravit a také poděkovat
Matičce naší, Královně celého nebe,
za všechno, co vyprosila pro mě i pro tebe.

Po celý rok, co jsme ze štědré ruky Boží brali,
za každý obilný klas,
za každou kapku rosy, kterou jsme přivítali,
za vše, co potřebujeme k životu,
za tvoji lásku, Matičko, za tvoji dobrotu.

Opět hlas zvonů volá nás, mariánské ctitele,
Matka Boží čeká s otevřenou náručí,
čeká své děti a své zbožné přátele,
vše, co nás tíží, složíme u jejích nohou,
ona nám milosti vyprosí a lásku zaručí.

Matičko, my věříme, že, ať se co chce, stane,
tvé dítko bez pomoci nezůstane.
Tvůj Syn, naše spása, je nám dán.
Tvůj Syn Ježíš Kristus – je Pán.

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