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ROČNÍK 26      ČÍSLO 2    PRÁZDNINY 2021 

Milí poutníci a farníci!
 Číslo Hlasu od Panny Marie, které právě dostáváte do rukou, je očividně tenčí než 
obvykle. Důvod asi sami chápete. Poslední měsíce byly skoupé na společenský život, 
takřka nic se nedělo. Alespoň nám se to tak jevilo, když jsme zvyklí poměřovat šířku 
života množstvím aktivit.  
 V jednom podobenství Pán Ježíš mluví o Božím království jako o semeni, které 
člověk zasel do země. Ať spí nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, člo-
věk ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak 
zralé zrno v klasu. Když se pak ukáže zralý plod, člověk hned vezme srp, protože na-
staly žně. 
 K našemu životu patří i určitá míra pasivity. Zdaleka všechno nemáme ve svých 
rukou, nemůžeme ovlivnit, uspíšit nebo změnit. Čekání není ztracený čas. Naopak, 
stává se dobou vnitřního růstu, tříbení charakteru, přípravy věcí příštích. Čas skliz-
ně plodů představuje zlomek v průběhu roku. Ale zbylý čas je nutný jako příprava na 
úrodu.
 Podíváme-li se na Ježíšův život, vidíme, že i on se třicet roků skrytě připravoval na 
své mesiánské poslání, aby pak pouhé tři roky veřejně působil coby hlasatel radostné 
zvěsti. Pro naši spásu se pak staly nejdůležitějšími tři dny, během nichž se odehrálo 
velikonoční tajemství ponížení a vyvýšení poslušného Božího služebníka.   
 Přeji nám všem klidné prázdninové dny. Nezapomeňme, že každý den je důleži-
tou přípravou naší věčnosti.

P. Josef Pohanka
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Ze života farnosti 
  

Vypsáno z matrik
(od 1. prosince 2020 do 31. května 2021) 

Z vody a Ducha svatého se ve svátosti křtu znovu narodili:
31. ledna         Marie Ludmila Žaroská ze Žarošic    
  3. dubna        Dominika Anna Příkopová ze Žarošic
  4. dubna        Nora Tereza Dardová ze Žarošic

Branou smrti nás předešli:
  2. ledna          Marie Bajáková (1932) z Násedlovic 
27. ledna          Marie Martinásková (1949) ze Žarošic
                         Božena Čumbová (1928) ze Žarošic
29. ledna          Rudolf Svoboda (1943) ze Žarošic
  9. března        Petr Konečný (1963) ze Žarošic
10. března        František Kokorský (1931) ze Žarošic
  8. dubna         Ludmila Kolaříková (1931) ze Žarošic 
24. dubna         Eduard Flodr (1935) z Brna
18. května        Josef Puk (1943) z Násedlovic

K modlitbě
Modlitba k svaté Ludmile

 Svatá kněžno Ludmilo, tys byla po tisíc let první a jedinou českou světicí. Tvůj pří-
kladný život z víry nepřestává prozařovat staletí až do dnešních dnů. Tvá odvaha při-
jmout a radikálně žít evangelium na počátku křesťanství v Čechách překračuje svým 
významem hranice naší země. Až do dnes, i když trochu zapomenutá a skrytá, stá-
le zůstáváš uprostřed svého lidu, abys, okrášlená nebeskou slávou, byla i nadále naší 
kněžnou, matkou víry, ochránkyní svého lidu a jeho mocnou orodovnicí u Boha.
 Buď s námi, prosíme, abychom podle tvého příkladu a naplněni Kristovým svět-
lem, vydávali svědectví evangeliu, sloužili Bohu v bratřích a sestrách, hledali cesty 
spravedlnosti, pokoje a smíření a obstáli ve všech životních zkouškách. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 

Vzděláváme se
 Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

 Před Bohem všichni stojíme jako hříšníci, kteří čekají na Boží slitování. I když 
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se to dnes nenosí a spousta lidí tvrdí, že žádné hříchy nemají, jedná se o nablýska-
nou past samospasitelnosti, nastraženou nepřítelem naší spásy. Jen hříšník hledá Za-
chránce. Dokonalý, spravedlivý nepotřebuje Boha. Maximálně, aby ohodnotil jeho 
výkon, aby člověku zatleskal. To je postoj farizeje, který v Chrámě Bohu vypočítává, 
co všechno dělá, a odchází z Hospodinova domu s prázdnou. Zatímco celník vyzná-
vá svou ubohost a hříšnost a vrací se domů ospravedlněn.
 V Ježíšově modlitbě je doslova řeč o dluzích. Naším dluhem je, že zdaleka nemilu-
jeme svého nejvyššího Dobrodince celým srdcem a svoje bližní jako sebe. Určitě zů-
stáváme v mnohém dlužni zlatému pravidlu: „Co chcete, aby druzí dělali vám, to dě-
lejte i vy jim.“
 Sv. František o sobě říkával, že je největší hříšník pod sluncem. Když mu to jeho 
bratři rozmlouvali, neboť v něm viděli světce, František říkával, že je největším hříš-
níkem, protože ho Bůh tolik miluje a on mu to tak málo vrací.
 Svůj dluh u Boha nikdy nesrovnáme. Naštěstí ho za nás zaplatil Boží Syn svou 
poslušností až k smrti. Bůh nám pro Ježíšovu krev jednou provždy odpustil. Znova  
a znova se slitovává. Jenom si při tom žádá, abychom si osvojili jeho srdce: „Buďte 
milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). To se projevuje odpuštěním svým 
chybujícím bližním.“ Odmítneme-li odpustit svým bratřím a sestrám, naše srdce 
se uzavře a jeho tvrdost je učiní neprostupným pro milosrdnou lásku Otce“ (KKC 
2840). Naše vůle a ochota k odpuštění dovoluje Bohu konat v nás dílo svého milosr-
denství: odejmout nám srdce kamenné a dát nám srdce z masa.
 V odpuštění je vždycky nejdůležitější i nejtěžší první krok. Místo zloby a odplaty 
chtít odpustit. Tak začíná často dlouhodobý proces, kdy budeme muset vícekrát ob-
novit vůli odpustit. Utrpěná křivda stojí před námi jako vysoká hradba. Při snaze od-
pustit narážíme na zeď výčitek, obviňování, hořkosti… Je třeba času, ale také našeho 
aktivního přístupu. Tím je modlitba za ty, kdo nám ublížili. 
 Středověká města měla vysoké hradby. S tehdejší vojenskou technikou by byla ne-
dobytná. Dobyvatelé tedy volili způsob, že město obléhali a v nějakém vhodném mís-
tě začali k hradbám vršit šikmý násep. Přesně to působí modlitba za nepřátele. Zpr-
vu nepřekonatelná hradba po týdnech, letech modlitby se už nezdá tak vysokánská 
a nepřekonatelná jako na počátku. Zjistíme, že dřívější hořkost odplynula, už s námi 
necloumá hněv, třeba i vzpomínky se uzdraví.
 Pátá prosba Otčenáše je výzvou k usmíření, pokud se ji chceme modlit upřím-
ně. Jeden starý kněz říkával snoubencům: „Když se každý večer spolu pomodlíte  
Otčenáš, dám ruku do ohně, že se nerozvedete. Pokud mezi vámi bude ten den napě-
tí, modlitba vás bude zavazovat k tomu, abyste si odpustili.“
 „Bůh nepřijímá oběť těch, kteří rozdmýchávají rozdělení. Říká jim, aby nechali 
oběť na oltáři a nejprve se šli smířit se svými bratry. Bůh chce, abychom ho usmiřo-
vali modlitbami, které stoupají ze srdcí naplněných pokojem. Co nejvíce Boha zava-
zuje, je náš pokoj, naše svornost, jednota celého věřícího lidu v Otci, v Synu a v Du-
chu svatém.“ (sv. Cyprián) 

P. Josef Pohanka



4                                                                                                                          HLAS od Panny Marie

Rajecká Lesná-kostel

Tip na výlet
Senetářov

 Papež František svěřil tento rok svatému Josefovi. Světec tak blízký Spasiteli a vý-
znamný pro dějiny spásy čekal dlouhá staletí na to, než mu církev přiřkla náležitou 
úctu. Proto ani kostelů a kaplí zasvěcených svatému Josefovi zdaleka není tolik jako 
některým jiným světcům i světicím. V Senetářově na Blanensku však najdeme jeden 
novodobý, který se stal pojmem.
    V roce 1855 byla v obci postavena kaplička zasvěcená sv. Josefu, jehož atribut lilie 
byl též v obecní pečeti. V roce 1891 byla tato kaplička opravena a rozšířena. Na mís-
tě této kapličky stál dříve 2 m vysoký kamenný kříž a socha sv. Josefa vytesaná z ka-
mene. Za druhé světové války, v roce 1944, byli senetářovští občané nuceně vystěho-
váni do 85 vesnic. V této době vznikla myšlenka a později i slib postavit novou vel-
kou kapli v případě šťastného návratu z vyhnanství. Tento slib mohl být naplněn až 
na přelomu 60. a 70. let XX. století. Z dnešního hlediska se roku 1968 velmi chytře 
využilo určitého politického uvolnění a byl zadán úkol na vypracování plánů na no-
vou kapli brněnskému umělci arch. Ludvíku Kolkovi, který je rovněž autorem oltář-
ního triptychu. Tyto plány byly v roce 1968 schváleny a v témže roce bylo vydáno po-
volení novou kapli vystavět, neboť stará kaple mimo jiné překážela v rozšíření silni-
ce Blansko - Vyškov. Ještě než rozmrzla půda, byly na jaře 1969 vyhloubeny základy 
a v červnu 1969 byl za velké účasti věřících položen základní kámen kaple s nápisem: 

„Ve jménu Páně“.
 Stavba trvala pouhé dva roky. 
Účastnila se jí řada senetářovských 
občanů i mnoho věřících ze široké-
ho okolí, kteří odpracovali množství 
brigádnických hodin zdarma. Hyb-
nou silou celé stavby byl tehdejší  
jedovnický farář P. František Vavří-
ček, který má bezesporu největší zá-
sluhu na tom, že kaple byla nako-
nec postavena. V červnu 1971 byla 
kaple dokončena. Ve dnech 25. a 26. 
června 1971 byla budova staré kap-
ličky odstraněna.
 Autorem křížové cesty je známý 
umělec akad. malíř Mikuláš Me-
dek. 11. července 1971 byla v nové 
kapli sloužena první mše svatá. Pů-
vodně měla být kaple vysvěcena  
brněnským biskupem – a nyní cita-
ce z obecní kroniky:„…,ale z nezná-
mých důvodů z toho sešlo.“ I přes-
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to se otevření nové kaple zúčastnilo cca 15 000 věřících z celé tehdejší ČSSR. Otevře-
ní kaple se stalo velkou církevní slavností, při které bylo také mnoho atrakcí. A tak 
tato obec zažila tehdy takový ruch, který se už asi nikdy nebude opakovat. Oficiální-
ho posvěcení se kostel dočkal až po 20 letech, kdy při příležitosti svěcení nových var-
han byla také konečně 7. července 1991 posvěcena i nová kaple sv. Josefa brněnským 
biskupem Vojtěchem.

K zamyšlení
Sv. Alois s lilií 

 Matka přinesla studentovi z pouti obrázek, aby si ho pověsil nad postel ve student-
ské koleji, kde žil s ostatními. Neudělal to, styděl se. Zač? Byl to obrázek sv. Alojze  
s lilií v ruce, patrona mládeže. Zdálo se mu to neobyčejně zastaralé. Ostatní chlapci 
by se mu vysmáli. Studují všichni, aby dosáhli v životě úspěchu, aby udělali kariéru, 
aby si vybojovali dobré místo ve společnosti. Toho se nedosáhne s lilií v ruce. Tomu 
už dnes nevěří ani děvčata, tím méně chlapci.
 Ale jaké tedy mají o tom ponětí? To se ovšem s věkem velmi mění. Podívejme se 
na ten vývoj psychologicky. První periodu bychom nazvali dobou poznávání. Chla-
pec se setká s osobami a předměty hmatem, očima a jinými smysly. Je mu jasné, že 

je to něco jiného, než je on sám. Pro-
to se ptá: Co je to? Nač je mi to? Co to 
je, mu říkají jiní, dávají tomu jména: 
To je koláč, to je kočička, to je pejsek. 
Nač mu to je, o tom se hledí přesvěd-
čit sám. Koláč je mu dobrý, protože je 
sladký. Kočička a pejsek jsou milí, ale 
jsou nebezpeční, protože se od koláče 
musejí odhánět, ten je jeho.
 Projeví se tedy druhý život-
ní postoj: touha zmocnit se věcí, kte-
ré by byly opravdu jeho. Chlapec na-
jde nějakou pěknou krabičku, ře-
tízek. Hledí si ty poklady uchovat  
v nějaké skrýši, např. v zahradě v duti-
ně stromu, nebo doma za skříní. Uká-
že je jenom svým nejlepším přátelům. 
Má hřejivý pocit, že ty věci jsou jenom 
jeho vlastní. Ta sběrací touha ovšem  
s věkem roste. Jeho vlastní začínají být 
hračky, pak i kolo i brusle, nakonec 
zatouží i po počítači. Dospělí si uvě-
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domují, že ho musejí mírnit. Vedlo by to k sobectví a možná i ke krádežím. Ale jed-
no mu už nevezmou. Hoch si začíná být vědom, že musí o svoje bojovat s ostatními, 
zvláště s chlapci stejného věku. Zápasení s blízkými a rvačky s cizími jsou na den-
ním pořádku. Jaký mají důsledek? Snadno se tu pošpiní šaty, ale i duše. Je povinnost 
vychovatelů, aby ho učili čistotě tělesné i duševní zavčas. Přijde-li se s napomenu-
tími pozdě, způsobí vzdorovitost a nesoulad v rodinném i kamarádském prostředí.  
A znehodnotí se tím i ta první dětská touha poznávat svět. Znečistěná mysl se honí 
za poznáním věcí nečistých anebo neužitečných. Na poli života se pak netrhají lilie, 
ale bodláky. Když to u dítěte dospělí vypozorují, hledí ho kárat a trestat. Ale to pro-
budí vzdorovitost. 
 Ta pak zesílí v době, kterou bychom označili jako třetí období, perioda tzv. puber-
ty. Dvanáctiletý či třináctiletý hoch prožívá velkou změnu. Zdá se mu, že vstupuje 
do nového světa. Doposud se jeho zájmy omezovaly na to, co viděl v blízkém okolí. 
Ale teď se obzory překotně rozšiřují. Jde spát, ale dřív než usne, má sny s plným vě-
domím. Přemýšlí o tom, jak bude velikým sportovcem, vědcem, umělcem. Budou ho 
obdivovat, jak zpívá nebo jakými vynálezy obohatil techniku. Myslí to všecko smr-
telně vážně. Ale nemůže se s tím dospělým svěřit, smějí se mu. Není divu, že by rád 
utekl z domova a ze školy, do které chodí. Někde daleko se mnohem líp uplatní a na-
jde víc porozumění. O tom je v této periodě pevně přesvědčen.
 A skutečně se něco nového přihodí a nebylo potřeba ani chodit tak daleko. Čtvr-
tým vývojovým stadiem můžeme nazvat jeho první zamilovanost. Dříve se o děvčata 
pramálo zajímal, odháněl je. Tu však najednou objeví, že jedna z nich, např. Mařen-
ka, je pěkná a mile se usmívá. Zdá se mu, že jenom ona je schopna jej pochopit. Pro-
to se jí začne se svými plány svěřovat. Chtěl by jí i něco koupit, darovat. Je to bláho-
vost? Je to velmi důležitý moment v životě. Jde tu o objevení druhé osoby. Není to věc. 
Ta osoba je velmi pěkná a milá. Proč by jí to nedal najevo a nakonec i neřekl? Svět se 
tím rozjasnil, je to duchovní jaro. To by mělo trvat věčně. Vyhrkne ze zamilovaného: 

„Jestli mě opustíš, nevím, co bych si počal. Možná bych se i zastřelil. My dva patříme 
k sobě věčně.“ Když se to dospělí dozvědí, smějí se na celé kolo: „Uvidíme, jak dlou-
ho bude ta věčnost trvat!“
 Obyčejně mívá opravdu krátké trvání. Ale přesto je to důležitý okamžik v životě. 
Chlapec, který byl sobec a osamocený, objevil, že existují jiní lidé jako milé osoby. Je 
tu i přirozený náznak víry, že pravá láska je věčná, nemůže se nikdy přerušit. K tomu 
je ovšem potřeba, aby byla čistá a duchovní. Ti, kdo k tomu dospěli, ji rozšiřují na 
všechny a slibují žít v panenství, v celibátu. Jiní chtějí naopak zůstat věrni jedné kon-
krétní osobě, která jejich lásku chce láskou odměnit. Ti mají před očima ideál šťast-
ného manželství.
 Není potřeba dokazovat, že je v obojím případě nutnou podmínkou čistota srd-
ce. Jinak obojí skončí tragicky. Ptáme-li se, v čem ta čistota spočívá, můžeme to od-
vodit ze jména samého. Předměty jsou čisté, když na nich neulpělo nic, co k nim ne-
patří. Kupujeme-li víno, ptáme se, je-li čisté, tj. že tu dostáváme jenom víno, do kte-
rého není nic přimíseno. Sokrates toho používal jako podobenství. Vybízel aténskou 
mládež, aby pili duchovně čisté víno, tj. aby hledali čistou pravdu čistou myslí. Mysl 
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přemýšlí o všem, co se namane. Ale má-li hledat pravdu, dozvědět se pravdivost ně-
jakého tvrzení, musí se zabývat jenom tím, co k tomu patří. Studenti mají úspěch ve 
škole, když studují s čistou myslí: zabývá-li se matematikou, odmítá ostatní myšlen-
ky jako roztržitosti; i kdyby byly jinak velice užitečné, teď k matematice nepatří. Po-
dobně je tomu, když slíbí věrnou lásku jedné dívce v manželství, jeho čistá mysl od-
mítá jiné lásky, které k tomu nepatří.
 To, co je čisté, je také krásné. Kristus dal za příklad právě lilii: „Podívejte se na 
polní lilie..., ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich“ (Mt 
6,28). Když napsal Dostojevský, že „krása spasí svět“, jistě tím nemyslel na banál-
ní soutěže krásek ve filmovém smyslu, ale měl na mysli krásu vnitřní, krásu čistého 
myšlení, čisté lásky, která je zdroj inspirace v umění, ve vědě i v denním životě, všu-
de tam, kde člověk kráčí kupředu s lilií v ruce. Není to dnes moderní? Tím hůř pro ty, 
kdo to nechápou, ale tím potřebnější pro ty, kdo chtějí opravdu uspět. 

Tomáš kardinál Špidlík

Nudíte se při mši?

 Už jste se někdy na mši nudili? Jasně, všichni. Už mnoho let dostávají rodiče a pra-
rodiče od svých dětí otázku: „Musíme jít na mši? Já se tam nudím.“ A dnes se zdá, že 
víc a víc dospělých říká totéž.
 Tohle je jeden z významných problémů, jimž v současnosti katolická církev čelí. 
Pokud ho nevyřešíme, je s námi konec. Pokud v této záležitosti nic neuděláme, ka-
tolicismus se smrskne na drobnou kulturní kuriozitu. Nelze nebrat v úvahu rostoucí 
počet těch, kteří jsou přesvědčeni, že ústřední moment katolicismu je nudný, a záro-
veň očekávat, že budoucnost bude lepší než minulost.
 Ale co byste řekli na to, kdybych vám nabídl něco, co zaručí, že se už nikdy nebu-
dete na mši nudit, ledaže byste si to sami přáli? A dokonce víc než to, jednoduchá po-
můcka promění vaše prožívání nedělní mše. Ze mše se stane zdroj účinné moudros-
ti pro život. Podívejme se na to společně.
 Příliš často přistupujeme k nedělní mši pasivně. Možná je to důsledek kultury, kte-
rá nás chce mít pasivní. Pasivní já říká: „Nakrm mě“; „Zabav mě“; „Drž mě“; „Mi-
luj mě“; „Naslouchej mi“; „Řekni mi, že na mě záleží“; „Udělej ze mě svou prioritu“; 

„Nenuť mě příliš přemýšlet nebo moc tvrdě pracovat“ a tak dále. Pasivita v nás vítězí 
nad aktivitou v mnoha oblastech.
 Pokud chceme svou účast na nedělní mši prožít radikálně jinak, tak neusilujme  
o lepší hudbu, lepší kázání nebo o více otevřené společenství – ačkoliv jsem zastán-
cem toho všeho a souhlasím, že to potřebujeme zlepšovat. Klíčem k proměně našeho 
prožívání nedělní mše a k zlepšení našeho vztahu s Bohem je přepnout se z pasivní-
ho přístupu na aktivní a skutečně naslouchat.
 Na mši pouze docházíte, nebo ji prožíváte? Rozdíl mezi pasivním a aktivním pří-
stupem je jako noc a den.
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Znám jeden nástroj proti nudě při mši. Tenhle jednoduchý zvyk vám sám o sobě po-
může, abyste se od pasivního přístupu zcela obrátili k aktivnímu.
 U lidí, kteří se neustále učí, jsem si všiml jedné věci – většinou s sebou neustále 
mají tužku a papír, protože nikdy neví, kdy uslyší něco úžasného nebo kdy dostanou 
nějaký nápad. Já mnoho let už spím s tužkou a papírem na nočním stolku, protože se 
často uprostřed noci vzbudím s nějakým nápadem a bojím se, že ho do rána zapome-
nu. Tohle mi umožňuje vše si zapsat a znovu usnout. (Jako poznámkový blok lze po-
užívat např. i mobil).
 My nemíváme moc ve zvyku neustále se učit. Možná ani nečekáme, že by kněz 
řekl něco, co by stálo za zapsání. A možná ani nepředpokládáme, že by k nám Bůh 
dnes v kostele promlouval. Ale on promlouvá! Promlouval k vám, promlouvá k vám 
a nadále k vám bude promlouvat.
 A tady nabízím svůj nápad. Pořiďte si malý zápisník, obyčejný notýsek aby se vám 
vešel do kapsy. To bude váš mešní deník. Vezměte si ho s sebou příští neděli na mši. 
Když vstoupíte do kostela, pokloňte se Bohu a poproste ho: „Bože, ukaž mi při této 
mši způsob, jak v příštím týdnu mohu žít s tebou a stávat se svým lepším já.“ A pak 
naslouchejte.
 Naslouchejte písním, naslouchejte čtení, naslouchejte kázání, naslouchejte mod-
litbám a naslouchejte tichu svého srdce. Jedna myšlenka či nápad, jedna pobídka či 
pozvání, něco se vás dotkne. Zapište si to. Jen jednu věc. Ne pět věcí, ne šestnáct strá-
nek načmáraných poznámek. Jen tu jednu věc. Zapište ji spolu s datem na samostat-
nou stránku. Zbytek mše pak věnujte modlitbě za to, abyste tuto jednu věc správně 
uskutečňovali v příštím týdnu.
 Ze mše se budete vracet soustředění, posilnění a povzbuzení. Proč? Protože toto 
se děje, když ve svém životě nasloucháme Božímu hlasu. Soustředíme se na to důle-
žité, jsme nabiti energií a jsme povzbuzeni. Jsme-li naopak zmateni, znechuceni a de-
privováni, je to obvykle jasný ukazatel toho, že nevěnujeme čas naslouchání Božímu 
hlasu ve svém životě, že Boží hlas ignorujeme a místo toho si děláme jen to, co si za-
maneme.
 Svůj mešní deník si vedu už devatenáct let. Doma v pracovně, kde píšu, jich mám 
celou polici. Někdy, když je mi těžko, vstanu, přejdu k té polici a vezmu do ruky je-
den z těch malých mešních diářů. Třeba si vezmu ten z roku 2005 a pár minut jím lis-
tuji a čtu si, co mi Bůh v tom roce řekl.
 Pokaždé, když to udělám, bez ohledu na to, který diář z police si vyberu, si uvědo-
mím tři věci. Zaprvé, že se tehdy v mém životě odehrávaly události, které jsem po-
važoval za důležité, a nebyly. Dělal jsem z komára velblouda. Zadruhé, že jsem v té 
době sváděl těžké boje s věcmi, se kterými už nebojuji. Boží milost vstoupila do dané 
oblasti mého života a osvobodila mě. A zatřetí, že jsem v roce 2005 sváděl těžké boje  
s věcmi, se kterými zápolím i v roce 2016.
 Kdybych se vás zeptal, co se stalo ve vašem životě v roce 2005, pravděpodobně 
byste mi odpověděli, že jste se vdaly, oženili, narodilo se vám dítě, přestěhovali jste se 
do jiného města, začali jste v nové práci, nebo nejmladší dítě vám odešlo na univer-
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zitu. Ale kdybych se zeptal, co se v roce 2005 stalo v hloubi vašeho srdce a vaší duše, 
nejspíš byste mi nedokázali odpovědět. Ne proto, že máte špatnou paměť nebo že jste 
tomu nevěnovali pozornost, ale proto, že nás život unáší dál a my ztrácíme povědo-
mí o věcech, které se dějí hluboko v nás.
 Prohlížení starých mešních deníků se postupem času stane zdrojem velkého osví-
cení. Pomůže vám to rozpoznat opakující se vzorce ve vašem životě. Pomůže vám to 
nahlédnout, jak trvalá jsou některá vaše zápolení. A pomůže vám to uvidět, jak vám 
Bůh pomáhá, jak vás vede, jaké výzvy před vás klade a jak vás povzbuzuje. Když si 
budeme pamatovat, že tu pro nás Bůh v minulosti byl, získáme jistotu, že tu pro nás 
bude i v budoucnosti.
 Nelze se nudit na mši, pokud si přicházíte poslechnout, co vám právě teď chce Bůh 
říct. Nezáleží na tom, jak dobré či špatné je kázání, Bůh k vám skrze ně bude pro-
mlouvat. Nezáleží na tom, jak dobrá či špatná je hudba, Bůh k vám skrze ni bude pro-
mlouvat. Ať už je v kostele modlitbou naplněná atmosféra, nebo se v uličce honí děti, 
rozhazují pastelky a pojídají křupky, Bůh k vám bude mluvit.
 Bůh si k nám přeje promlouvat i skrze narušenost světa, nedokonalost druhých 
lidí a situací, a dokonce i skrze naše vlastní omezené lidství. Jeho myšlenky a slova 
vás budou povzbuzovat a vyzývat, povedou vás a budou vás varovat, budou vás inspi-
rovat a posilní.
 Nic nebude mít větší dopad na váš život a vaše prožívání nedělní mše, než když se 
otevřete tomu, co si Bůh vám přeje říct. Kdybychom si plně uvědomovali, co se sku-
tečně děje na oltáři, dychtili bychom po mši. 

Matthew Kelly

Buď odpočinku čest! 

 V první řadě je potřeba pochopit, že odpočinek není nicnedělání. Lenošení je 
něco zcela jiného. Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat. Není pravda, že 
lidé dnes nemají dostatek volného času, jenom si nedovedou zorganizovat práci tak, 
aby jim volný čas vybyl.
 Mnohdy se jedná o chorobný stav, o workholismus, což je návyk na práci, podob-
ně jako bývá návyk na alkohol. A tak jako alkoholik, když nepije, má abstinenční pří-
znaky, tak workholik, když chvilku nepracuje, začne být neklidný, nervózní, roztěka-
ný. Říká si: „Já nic nedělám, jen sedím, měl bych už zase něco dělat, to je jinak hroz-
ná ztráta času…“ Odpočinek je ale také činnost. Odpočívám-li, konám odpočinek 
a on mne uschopňuje k další práci. Je potřeba si osvojit pojem „dělat odpočinek“. 
Existuje jedna povídka o moudrém rybáři: Majitel obrovské továrny na zpracování 
ryb šel po mořském břehu a viděl vytaženou lodičku, vedle které ležel a odpočíval ry-
bář. „Proč nelovíš? Je krásné počasí, klidná hladina, a ty tady lenošíš.“ Rybář mu od-
pověděl: „Dneska už mám naloveno. Ráno jsem nahodil sítě a vytáhl je plné.“
 „Tak proč nelovíš dál, když je tak úrodný den?“ říká průmyslník. „Já už nepotře-
buji, když mám naloveno. Proč bych měl lovit dál?“
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„Proč, proč!? Protože kdybys šel ještě lovit, tak nalovíš ještě víc, ryby pak prodáš  
a koupíš si dvě loďky.“ „A co bych dělal s dvěma loďkami?“ diví se rybář. „Nalovil bys 
dvakrát tolik a pak by sis mohl zaplatit jednoho zaměstnance a už byste lovili dva na 
dvou loďkách.“ „A proč bych to dělal? ptal se dál rybář.
 „Proč, proč? Protože byste nalovili třikrát tolik, ty bys to prodal a mohl by sis kou-
pit motorový člun. S ním bys nalovil pětkrát tolik ryb, prodal je do mé továrny, já 
bych ti dobře zaplatil a mohl by sis koupit dva motorové čluny a najmout si čtyři ry-
báře na práci.“ „A proč bych to dělal?“ řekl nechápavě rybář.
 „Kdybys měl dva čluny a čtyři dělníky, tak už bys nemusel pracovat, oni by praco-
vali na tebe a ty by sis mohl lehnout na břeh a odpočívat.“
 „A co myslíš, že právě teď dělám?“

Max Kašparů

Zadáno pro děti

© Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, 2021 

SVATÁ LUDMILA 
Kněžna Ludmila žila na přelomu 9. a 10. století. Pocházela 
pravděpodobně ze slovanského rodu Pšovanů, který žil u dneš-
ního Mělníka. Jejím manželem se stal Bořivoj z rodu Přemys-
lovců. Měli spolu šest dětí, z nichž nejznámější jsou synové 
Spytihněv a Vratislav. Ludmila přijala se svým manželem křest. 
Křesťanské zásady se snažila šířit ve své zemi a vštěpovat je 
svým vnukům. Zvlášť vnuk Václav byl velmi učenlivý a křes-
ťanství si zamiloval. Ludmila nakonec zemřela mučednickou 
smrtí na hradě Tetíně v blízkosti dnešního Berouna. Stalo se to 
roku 921. Kníže Václav, její vnuk, nechal její tělo přenést do 
Prahy, kde na pražském hradě odpočívá dodnes. Hned po smrti 
byla Ludmila uctívána a lidmi považována za světici a za pří-
mluvkyni českého národa. I dnes se mnoho žen a dívek v naší 
zemi jmenuje Ludmila. 

Prohlédni si dva obrazy sv. Ludmily. Jeden je originál, druhý 
kopie. Autor kopie udělal při malování 10 chyb. Najdeš je? 
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Pro zasmání

 V hodině chemie upozorňuje učitel žáky:
„Kdyby se tento pokus nezdařil, celá třída vyletí do povětří. Tak pojďte blíž, ať to vi-
díte zblízka!“

 Otec se ptá svého syna:
„Tak co, jak ti to jde ve škole?“
„Výborně. Dnes mi učitel říkal, že kdyby byli všichni jako já, tak mohou školu zavřít.“

 Mami, žijí u nás kanibalové?“
„Jak jsi na to přišel?“
„No, tatínek včera říkal, že můj strýc Karel je živ z turistů.“

Tak já posílám vás …
Kristus Pán žije! Zmrtvýchvstalý neumírá,
Smrt nad ním už nemá vládu.

„Pokoj vám! Slyšte tento můj hlas!
Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás!“
Dechl na apoštoly a řekl:

„Přijměte Ducha svatého! 
Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny,
komu hříchy neodpustíte, odpuštěny nejsou.“
Již první hřích člověka od Boha odlučuje,
Letnicové seslání Ducha svatého nás sjednocuje,
Kristus, dárce jednoty, hřích přemáhá,
Duch svatý v lásce dary rozmanité nám rozdává.

Krásnými písněmi jsme pozdravili Kněžnu máje.
Zdravili, prosili, starosti a bolesti pokládali do jejího klína.
Ona potěší, pohladí. To umí jen ona.
Vyslyšela vždycky a stále divy koná.
Matička naše starosti, naši tajnou vinu
předloží s prosbou svému Synu.
Pán Ježíš ví, že ona každou slzu z oka setře,
proto žádnou prosbu své Matičky neodepře.

Letos po celý rok je otevřena nebes brána,
vysílejme prosby k svatému Josefu, pěstounu Pána.
Tento svatý tesař z města Nazareta
jistě přijme prosby naše i celého světa. 
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S růžencem v rukou spojme se v hlas jediný,
oslavme modlitbou tento Rok rodiny
s Ježíšem, Matičkou a Josefem svatým,
aby u Otce nebeského milost vyprosili:

„Milosrdný Bože, dej, abychom už normálně všichni žili,
prosíme, odvrať od nás zlou nemoc covid pandemii.“  

Jarmila Urbánková 
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