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úvodník 

 
 

Poučení 
Ještě před pár měsíci bychom si jistě nepředstavovali, jak se může život 
nás lidí téměř ze dne na den změnit, když se objeví „zlá zpráva“. Tou 
zprávou bylo nebezpečí nákazy nemocí, která se šířila, a z které lidé 
mají strach. To, jak se náš život změnil, o tom není třeba psát: víme to 
každý. To, že se většinou změnil hodně, je obecná zkušenost. A já bych 
se chtěl teď vypravit na cestu jakéhosi srovnání. Budu srovnávat dvě 
„zlé zprávy“.  
 

První „zlá zpráva“: 
Nebezpečí nákazy nemocí. 

Druhá „zlá zpráva“: 
Nebezpečí upadnutí 

do hříchu. 

Nakazíš-li se, může skončit 
tvůj pozemský život. (Který 
stejně tak jako tak jednou 
skončí!) 

Zhřešíš-li, můžeš propadnout 
věčné smrti. 

Je třeba se před nákazou 
chránit. 

Napadlo mě někdy chránit se 
před příležitostí ke hříchu? 

Je třeba před nákazou chránit 
druhé lidi. 

Nemohu i já svým hříchem 
nakazit druhé? 

Chránit se = izolovat od 
druhých 

Chránit se = žít ve 
společenství církve. 

Na pomoci, aby se nešířila 
nemoc, se mnoho lidí 
rozhodlo pomoci (např. šili 
roušky). 

Napadlo nás někdy, že i my se 
můžeme podílet na tom, aby 
se nešířil hřích? 

Mnohého jsme se museli zříci 
ve jménu „ochrany před 
nákazou“. 

Často by se stačilo zříci jenom 
svého pohodlí ve jménu toho 
být odolnější proti hříchu. 
(Např. Udělat si čas na 
modlitbu, na mši svatou) 
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Lidé se velmi snažili získat 
informace o nemoci, jejich 
projevech, způsobech 
ochrany, … 

Kolik času my věnujeme snaze 
získat informace o Bohu, 
konání dobra, životě 
v církvi, …? 

Rozjelo se obrovské úsilí 
hledání léku na nemoc. 

Církev lék na hřích zná již 
velmi dlouho: lítost a přijetí 
odpuštění. 

Neustálým zveřejňováním 
počtu nakažených a 
zemřelých byli lidé drženi 
v prostoru strachu. 

Neustálým připomínáním 
Kristova vítězství nad smrtí 
a hříchem nás církev udržuje 
v prostoru naděje. 

 
Zcela jistě by toto srovnávání mohlo pokračovat. Ale v tomto textu nejde 
o to vše vyjmenovat, jde o to obrátit svou pozornost správným směrem. 

Ten směr není ani k nemoci, ani ke hříchu, ale ke Kristu, 
v němž je každá nákaza vyléčena a v němž je hřích přemožen. 

 
M. Šudoma 
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TÉMA: ohlédnUTÍ ZA UPLYNULÝM OBDOBÍM 

 

Milí farníci, texty v Jarním Farníčku nás zvaly, abychom se ponořili 

do četby Písma, slibovaly žehnání lektorům, opis Bible, křížové cesty 

a tak dále. Na místo toho se zavřely dveře našich domovů i dveře 

kostela a fary. Nastal zvláštní čas, který jsme mohli v našich rodinách 

uchopit zcela vlastním a originálním způsobem.  

 
Možná jste nelenili a pilně jste četli Bibli, rozjímali jste křížovou cestu 

nebo cestu světla, sledovali jste online přenosy mší svatých nebo jste 

pořádali domácí bohoslužby, modlili jste se růženec nebo Korunku 

k Božímu milosrdenství za oběti epidemie, … 

Anebo jste vymalovali byt, přebrali staré haraburdí, promysleli jste, 

jak žít šetrněji k přírodě, pečlivě jste upravili a zaseli zahrádku, 

dokončili jste dlouho rozdělanou práci, vymysleli jste řešení dlouho 

odkládaného problému, … 

Odpočívali jste, hráli s dětmi hry, telefonovali se známými, četli 

knížky, začali jste se učit hrát na hudební nástroj, šili jste roušky, 

mysleli jste na osamělé, … 

Možná jste chodili do zaměstnání a na nic jiného nezbýval čas… 

 

A možná jste žili úplně jinak… 
 

Co člověk, to originální scénář.  

 

…Pokud jste do prožívání vašich dnů zvali Boha, pak to jistě 

nebyl čas marný! 
 

Máte-li chuť, pojďte se na následujících stranách zamyslet nad 

několika tématy – která nás v době koronavirové nákazy více či méně 

mohla napadat a ovlivňovat. Jde o krátká zamyšlení, která jsme složili 

ze starších i novějších pramenů a také z vašich příspěvků. 

 

 

 



 

 7 

 

Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala 
dekret, kterým umožňuje získání plnomocných 
odpustků lidem nakažených koronavirem, těm, 

kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. 
Zároveň dnes byla vydána také nóta, která připomíná, 
že v extrémních situacích je možné udělit hromadné rozhřešení. 

    
V páteční podvečer 27. března se na prostranství před 
Bazilikou sv. Petra konala mimořádná pobožnost 
spojená s adorací Nejsvětější svátosti a eucharistickým 

požehnáním Urbi et Orbi, které ve streamingovém přenosu a před 
prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Petrův nástupce. 

Po přečtení Markova evangelia o utišení bouře na Genezaretském 
jezeře, Svatý otec pronesl zamyšlení: 
 
»Téhož dne večer« (Mk 4,35). Tak začíná evangelium, které jsme 
slyšeli. Již několik týdnů se zdá, že nastal večer. Husté temnoty zahalily 
naše náměstí, ulice a města; ovládly naše životy a vyplnily všechno 
ohlušujícím tichem a bezútěšnou prázdnotou, ochromujícími cokoli se 
namane. Je to cítit ve vzduchu, je to patrné na gestech a vyjadřují to 
pohledy. Dolehly na nás obavy a rozpaky. Jako učedníci z evangelia 
ocitli jsme se náhle v neočekávané a zběsilé bouři. Uvědomili jsme si, 

JAK JSME VNÍMALI V DOBĚ KARANTÉNY VEDENÍ SVATÝM OTCEM? 

https://imageeditordmp.blob.core.windows.net/cirkevcz/cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/30255_30255/m_max__w_1440__o/cq5dam-thumbnail-cropped-1000-563.jpeg
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že jsme na stejné lodi, všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň 
důležití a nezbytní, všichni jsme povoláni veslovat společně, všichni se 
potřebujeme navzájem těšit. Na této lodi... jsme všichni. Jako oni 
učedníci, kteří jedním hlasem a s úzkostí říkají: »Hyneme«, tak i my jsme 
postřehli, že nemůžeme jít každý dál na vlastní účet, nýbrž pouze 
společně. 
 

Je snadné vžít se do této příhody. Obtížné je pochopit Ježíše. Zatímco 
učedníci jsou přirozeně vylekaní a zoufalí, On byl na zádi, právě v té 
části lodi, která se potápí nejprve. A co dělá? Navzdory pozdvižení 
klidně spí, s důvěrou v Otce – v evangeliu vidíme Ježíše spát pouze 
tady. Když je probuzen, utiší vichr a vody a obrátí se k učedníkům 
vyčítavým tónem: »Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?« 
 

Snažme se porozumět. V čem spočívá nedostatek víry učedníků, který 
je protikladem Ježíšovy důvěry? Nepřestali v Něho věřit, vždyť se na 
Něho obracejí. Podívejme se však, jakým způsobem: »Mistře, je ti to 
jedno, že hyneme?« Je ti to jedno. Mysleli, že Ježíšovi na nich nezáleží, 
nestará se o ně. Je to jedna z nejhorších věcí, slyšíme-li mezi sebou, 
v našich rodinách slova: „Nezáleží ti na mně?“. Tato věta zraňuje 
a rozbouří srdce. Otřásla také Ježíšem, protože nikomu jinému na nás 
nezáleží více než Jemu. A vskutku, jakmile je požádán, zachraňuje 
svoje malomyslné učedníky. 
 

Bouře demaskuje naši zranitelnost a odhaluje falešné a povrchní jistoty, 
na kterých jsme vystavěli své programy a plány, zvyky a priority. 
Ukazuje nám, že jsme nechali usnout a opustili to, co živí, podporuje 
a posiluje náš život a naši komunitu. Bouře odkrývá všechny snahy 
o vytěsnění a opominutí toho, co oživuje duši našich národů, odhaluje 
každý pokus o umrtvení pomocí zdánlivě „spasitelných“ návyků, 
neschopných dovolávat se našich kořenů a evokovat paměť našich 
starců, čímž se zbavujeme imunity nezbytné pro vyrovnání se 
s protivenstvím. 
 

Bouří spadly masky oněch stereotypů, jimiž jsme zastírali svoje „ego“ ve 
stálé snaze o vlastní image, a znovu byla odhalena ona (požehnaná) 
sounáležitost, od níž se nelze odtrhnout: sounáležitost bratří. 
 

»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?«. Pane, tvoje Slovo nás dnes 
večer zasáhlo a dotýká se všech. V tomto našem světě, který miluješ 
více než my, jsme se hnali vpřed plnou rychlostí a měli dojem, že jsme 
mocní a schopní všeho. Chtiví zisku, jsme se nechali pohltit věcmi 
a strhnout spěchem. Nezastavili jsme se na tvoje volání, neprocitli jsme 
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tváří v tvář planetárním válkám a nespravedlnostem, neslyšeli jsme křik 
chudých i naší těžce nemocné planety. Vyzývavě jsme pokračovali 
a mysleli si, že budeme v nemocném světě navždy zdrávi. Nyní, když 
jsme na rozbouřeném moři, tě prosíme: „Probuď se, Pane!“. 
 

»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?«. Pane, obracíš se k nám 
výzvou, výzvou k víře. Výzvou, v níž nejde ani tak o to věřit, že Ty 
existuješ, nýbrž jít za Tebou a důvěřovat Ti. V této postní době zní tvoje 
naléhavá výzva: „Změňte smyšlení“, »obraťte se ke mně celým svým 
srdcem« (Jl 2,12). Voláš nás, abychom se chopili tohoto času zkoušky 
jako času volby. Není to čas tvého soudu, ale našeho soudu: čas vybrat 
si mezi tím, na čem záleží, a tím, co pomíjí, oddělit to, co je nezbytné, 
od toho, co nezbytné není. Je to čas k opětovnému usměrnění běhu 
života vstříc Tobě, Pane, a vstříc druhým. A cestou můžeme hledět na 
mnohé naše příkladné druhy, kteří vprostřed strachu reagovali 
odevzdáním svého života. Tak působí moc Ducha, jež se vylévá 
a přetváří v odvážnou a velkodušnou odevzdanost. Život Ducha je s to 
vykoupit, docenit a ukázat, jak jsou naše životy spřádány a neseny 
obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se na 
titulních stranách novin a časopisů, ani na velkých přehlídkách 
nejnovějších show, ale nepochybně dnes píší rozhodující události 
našich dějin: lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, zaměstnanci 
supermarketů, uklízečky, pečovatelky, dopravci, pořádkové síly, 
dobrovolníci, kněží, řeholnice a mnoho a mnoho dalších, kteří pochopili, 
že nikdo se nezachrání sám. Tváří v tvář utrpení, v němž se poměřuje 
opravdový rozvoj našich národů, objevujeme a zakoušíme Ježíšovu 
velekněžskou modlitbu: »ať všichni jsou jedno« (Jan 17,21). Kolik jen lidí 
denně prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, 
nýbrž sdílenou odpovědnost. Kolik otců, matek, prarodičů a učitelů 
ukazuje našim dětem nepatrnými všedními gesty, jak čelit a překonat 
krizi novým uzpůsobením zvyklostí, pozvednutím zraku a podnětem 
k modlitbě. Kolik lidí se modlí, obětuje a přimlouvá za dobro všech. 
Modlitba a tichá služba jsou naše vítězné zbraně. 
 

»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?«. Počátkem víry je uznání, že 
potřebujeme spásu. Nejsme soběstační, sami se utopíme: potřebujeme 
Pána jako kdysi mořeplavci hvězdy. Pozvěme Ježíše na loďky svých 
životů. Odevzdejme mu svoje obavy, aby je přemohl. Jako učedníci 
zakusíme, že s Ním na palubě neztroskotáme. Vždyť v tom je Boží moc, 
že obrací v dobro všechno, co se stane, i to nepěkné. On vnáší klid do 
našich bouří, protože s Bohem život nikdy neumírá. 
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Pán nás uprostřed bouře interpeluje a vybízí, abychom vzbudili 
a aktivovali solidaritu a naději, jež jsou s to upevnit, podpořit a dát smysl 
těmto hodinám, kdy se zdá, že všechno ztroskotává. Pán se probouzí, 
aby probudil a oživil naši velikonoční víru. Máme kotvu: v Jeho kříži jsme 
byli spaseni. Máme kormidlo: v Jeho kříži jsme byli vykoupeni. Máme 
naději: v Jeho kříži jsme znovuzrozeni a obejmuti, aby nás nic a nikdo 
neoddělil od Jeho výkupné lásky. Uprostřed izolace, v níž trpíme 
nedostatkem přízně a setkání, zakoušíme nedostatek mnohého, slyšme 
ještě jednou zvěst, která je naší spásou: vstal z mrtvých a žije vedle nás. 
Pán nás volá ze svého kříže, abychom opět nalezli život, který nás čeká, 
hleděli na ty, kteří se nás dovolávají, posílili, rozpoznali a podnítili milost, 
která v nás přebývá. Nezhášejme skomírající plamínek (Iz 42,3), který 
nikdy neochoří, a dejme vzplanout naději. 
 

Obejmout Jeho kříž znamená najít odvahu obejmout všechny rozpory 
nynější doby, vzdát se na chvíli svého bažení po všemohoucnosti 
a majetku a dát prostor kreativitě, kterou může vzbudit jedině Duch 
svatý. Znamená to najít odvahu otevřít prostory, kde všichni pocítí, že 
jsou povoláni, a dopustit nové podoby pohostinnosti, bratrství a 
solidarity. V Jeho kříži jsme byli spaseni, abychom přijali naději, které 
umožníme posilovat a podporovat všechna možná opatření a cesty, jež 
nám mohou pomoci se opatrovat a chránit. Obejmout Pána, abychom 
objali naději: to je síla víry, která osvobozuje od strachu a dává naději. 
 

»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?« Drazí bratři sestry, z tohoto 
místa, které vypráví o skálopevné Petrově víře, chtěl bych dnes večer 
svěřit vás všechny Pánu na přímluvu Madony, Spásy jeho lidu, mořské 
hvězdy uprostřed bouře. Z této kolonády, která objímá Řím a svět, ať na 
vás sestoupí Boží požehnání jako útěchyplné objetí. Pán ať žehná 
světu, daruje zdraví tělu a útěchu srdci. Žádáš nás, abychom neměli 
strach. Naše víra je však slabá a jsme bázliví. Ty však, Pane, nenechej 
nás napospas bouři. Zopakuj znovu: »Vy se nebojte« (Mt 28,5). A my, 
spolu s Petrem, »hoďme na Něj všechnu svou starost, vždyť Tobě na 
nás záleží« (srov. 1 Petr 5,7). 
 

Potom Petrův nástupce udělil svátostné požehnání Urbi et Orbi, spojené 
s plnomocnými odpustky, pro každého, kdo se spojil s tímto momentem. 

 
 

„Modlitba otevírá dveře Bohu, který naše nezřídka 
kamenné srdce proměňuje v srdce lidské. Je zapotřebí 
hodně lidskosti. S lidskostí jde modlitba dobře.“ 
 

(cirkev.cz) 
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ZTRACENÝ ČAS 
Sully Prudhomme (přeložil Svatopluk Kadlec) 
 
K těm pracím bez hodnot, co strázně třeba nám! 
Náš den je úrodný jen na starosti plané: 
jich krutá smečka štve nás, až dech popadáme, 
a nenávratný čas je, běda, hned ten tam. 
 
„Já toho chudáka až zítra vyhledám, 
až zítra vrátím se k té knize, všem již známé, 
až zítra, duše má, ti svěřím, kam se dáme, 
až zítra, dnes však ne, se na pokání dám!” 
 
Ach, dnes – těch starostí, kroků a návštěv hostí! 
Nezkrotitelný houf obtížných povinností, 
jež bujně hemží se kol našich číšek s thé! 
 
Tak srdce, myšlenka a kniha zahálejí, 
a co se snažíme žít až co nejpozději, 
skutečná povinnost na vůli čeká v tmě. 

 
 

 
 
 

Co by svatá Faustyna možná odpověděla na otázku: 
 

Celé mládí jsi strávila v klášteře, kde všechny dny byly skoro stejné. 
Nezdá se ti, že opravdový život byl někde jinde, mimo tebe? 

 
Každá hodina je jiná, takže šeď a monotónnost mizí, když se na vše 

dívám očima víry. Milost, kterou mám v tuto hodinu, se v další hodinu 
už nezopakuje. Bude mi dána další hodinu, ale už ne ta samá. Čas míjí 

a nikdy se nevrací. (Deníček, odstavec 62) 

JAK JSME SI PORADILI S ČASEM? 
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NEJPRVE NAHLÉDNĚME DO DOPISU, VE KTERÉM 
Edita Steinová píše zřejmě svým sestrám 
o významu neděle: 
 

… Dále by se mělo ukázat, jak by neděle měla 
být velikou branou, skrze niž by do všedního dne 
vcházel věčný život a síla k celotýdenní práci, 
a jak velké svátky, sváteční období a období 
pokání, prožívané v duchu církve, umožňují 
člověku rok od roku více dozrávat k věčnému 
sobotnímu odpočinku. Pro každou z vás zvlášť 
to asi bude podstatný úkol, přemýšlet o tom, jak 
podle svých schopností a současných životních 
okolností udělat celodenní a celoroční rozvrh, 
aby se připravovala cesta Pánu. Vnější 
rozvržení bude ovšem individuální pro každou z vás a také se bude 
muset během doby pružně přizpůsobovat změně okolností. 
I duševní stav je u různých lidí různý. Ty prostředky, jež jsou vhodné 
k tomu, aby se navazovalo, bděle udržovalo nebo i nově oživovalo 
spojení s Věčným – jako je rozjímání, duchovní četba, účast na liturgii, 
na lidových pobožnostech atd. -, nejsou všechny pro každého a v každé 
době stejně plodné. Například rozjímání nemohou praktikovat všichni 
a stále stejným způsobem. Je důležité nalézt a použít vždycky to 
nejúčinnější. 
 

A co neděle v našich domácnostech: 
 

Zpočátku bylo těžké si uvědomit, že najednou se nám 
z obýváku stává liturgický prostor, protože i když jsme v téže 
místnosti před stejnou obrazovkou jako vždy, tak jsme spojeni 

Duchem svatým a účastníme se mše svaté. Je tedy vhodné pěkně tu 
uklidit, vyzdobit stůl, zapálit svíci a pěkně se obléct a učesat. Vysvětlit to 
rodině nebylo lehké, ale podařilo se! Jinak jsme si hodně hráli, povídali, 
četli, chodili na vycházky. V postní době se nám podařila rodinná křížová 
cesta v přírodě a pouť jsme si zpestřili tím, že každý vymyslel nějaké 
stanoviště s atrakcí pro druhé (třeba balancování na prkně položeném 
přes špalek...). Není to moc duchovní, ale hodně jsme se nasmáli!  -do- 

JAK SE NÁM Dařilo SLAVIT NEDĚLE? 

Karmelitka sv. Terezie 

Benedikta od Kříže 

(Edita Stein) 
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Pro naši vícečetnou rodinu s malými dětmi bylo důležité nastavit 
si pečlivěji řád, který by nás „nesl“. V neděli to nebylo tak obtížné. 
Zásadní bylo vybrat, do kterého kostela půjdeme na mši svatou. 
To měl na starosti tatínek. Před tím, než začalo fungovat vysílání 

z Boskovic, jsme prošli řadu kostelů a rádi jsme pozorovali, jak to ve které 
farnosti funguje. Oříškem bylo, jak zaujmout nejmladší kluky, kteří byli 
divočejší než v kostele. Improvizovali jsme a hledali každou neděli tu 
správnou cestu, jak to elegantně zvládnout. Asi nezapomenu na nedělní 
mši svatou z jedné ostravské farnosti. Jednak mě velmi oslovila atmosféra, 
která i přes obrazovku silně působila a pak proto, že chvíli před začátkem 
mi děti přály ke svátku matek. Připravily pro mě pásmo básniček a k tomu 
dárečky. A moje srdce asi bylo tak naplněné láskou a vděčností, že to 
umocnilo potom prožité setkání s Pánem Ježíšem při mši svaté. Byla jsem 
dětem velmi vděčná.  
Jedním z hlavních záchytných bodů během celé 
doby karantény byla a do značné míry stále je 
společná ranní modlitba, při níž čteme evangelium 
na konkrétní den. Dále pak odpolední modlitba 
růžence, korunky, anebo domácí bohoslužba. A třetí 
rodinné setkání u kříže při večerní modlitbě. Skvělé 
bylo, když jsme příslušné denní evangelium četli a 
rozmýšleli nejen ráno, ale také při odpolední domácí 
bohoslužbě (podle návodu na www.cirkev.cz). Jde o 
rodinné setkání u nazdobeného stolu (oltáře), jehož 
součástí je prosba za odpuštění, četba z Písma, prosby a díky, modlitba 
Otče náš, pozdravení pokoje a požehnání. Bohoslužbu jsme doplnili o 
písně, při kterých se mohly děti zapojit hrou na hudební nástroje. Evangelijní 
text jsme si vytiskli a s tužkou v ruce jsme s ním pracovali. Četli jsme text 
nejméně dvakrát a potom si podtrhávali pasáže, které nás nějak oslovily, 
anebo jsme jim prostě nerozuměli. Kdo chtěl, maloval si k tomu obrázky, 
které ho v souvislosti s textem napadaly. Věřím, že tyto momenty, kdy jsme 
dokázali dát přednost bohoslužbě před prací nebo zábavou, byly v době 
odloučení od společenství pro naši rodinu nosné. Poté následovala dobrá 
svačina, někdy stolní hra a potom nadechnutí do práce v druhé polovině 
dne… a v neděli nejčastěji procházka do přírody. Bohu díky, že žijeme na 
vesnici blízko polí a lesů… Anebo návštěva u našich babiček a dědečků, 
kteří před koronavirem nezavřeli dveře a rádi se s námi setkávali. 
Za nedělní problém jsem považovala to, že bylo těžké přerušit přípravu 
oběda, sundat zástěru a přesunout se do místa sledování mše svaté. Bylo 
fajn, že jsme si i během probíhající mše mohli dovolit krátce okomentovat 
něco z probíhající liturgie, na co jsme chtěli děti upozornit. A že jsme si 
mohli beztrestně podat ruku.         -ph- 
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Youcat Bible radí: 
Bible je napsaná pro tebe. Můžeš ji číst a nechat tak Boží 
slovo, aby se stalo tělem v tvém životě. Následujících 
deset čtenářských pravidel ti může pomoci. 
 
 

ČTI BIBLI… 
1) … A MODLI SE. 

Bible je Písmo svaté. Je proto dobré, 
když před čtením poprosíš Boha 
o Ducha svatého a po čtení mu 
poděkuješ. Jak se můžeš modlit? 
Začni jednoduše touto modlitbou: „Tvé 
slovo je svítilnou mým nohám, světlem 
mé stezce!“ (Žl 119,105). 
 

2) … A NECH SE PŘEKVAPIT. 
Bible je kniha plná překvapení. I když 
jsi některá vyprávění už někdy slyšel, 
dej jim druhou šanci. A sobě také! 
Bible ti ukazuje šíři a velikost Boží, 
která všechno převyšuje. 
 

3) … A RADUJ SE. 
Bible je velkým příběhem lásky 
s happyendem – smrt nemá šanci. 
Život vítězí. Tuto radostnou zvěst 
nalezneš ve všech biblických textech. 
Hledej – a raduj se, když ji nalezneš. 
 

4) … A DĚLEJ TO PRAVIDELNĚ. 
Bible je knihou pro tvůj život. Když si 
v ní budeš každodenně číst, i kdyby 
šlo jen o jeden verš či krátký úryvek, 
časem ti dojde, jaký prospěch ti tato 
kniha přináší. Je to jako se sportem 
a hudbou – jen vytrvalé cvičení dovádí 
člověka dále. A když už máme trochu 
natrénováno, začínáme si to užívat.  

BYLA BIBLE PRVNÍ KNIHOU, KTEROU JSME MĚLI PO RUCE? 

Y-Bible patří do řady 
Youcat, z níž už známe 
Youcat katechismus pro 
mladé, Youcat přípravu na 
biřmování, Youcat modli-
tební knihu pro mladé a 
Youcat svátost smíření. 
Y-Bible není souvislý text 
Písma, ale výbor stěžejních 
pasáží Starého i Nového 
zákona, doplněný o úvody 
a vysvětlivky reálií. Přístu-
pnosti a stravitelnosti 
klasických textů napomá-
hají krásné fotografie, 
celková grafika knihy 
i svědectví těch, kdo se 
naučili vnímat Boží slovo 
jako světlo pro svůj život. 
Y-Bible sice nenahradí 
kompletní Bibli a její 
studium, ale může být 
vynikající pomůckou pro ty, 
kdo se teprve učí Boží slovo 
poznávat a naslouchat mu: 
pro dospívající a mladé 
křesťany, pro katolíky, kteří 
sice léta chodí do kostela, 
ale nejsou zvyklí sami si číst 
v Bibli, pro konvertity 
i odrodilce, kteří se po 
létech vracejí k životu 
s Bohem a s církví. 
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5) … NEČTI PŘÍLIŠ MNOHO. 
Bible je obrovský poklad. Dostáváš ho zadarmo, jako dar. Nemusíš 
hned všechno vybalit. Čti tolik, kolik jsi schopen strávit. Když tě něco 
obzvlášť osloví, zapiš si to a nauč se to nazpaměť.  
 

6) … NIKAM NESPĚCHEJ. 
Naopak je dobré se při čtení zastavovat. Tak se můžeš zamyslet 
a vycítíš, co ti chce Bůh říci. Až jednou přečteš celou Bibli, začni 
znova od začátku. Objevíš v ní úplně nové souvislosti. 
 

7) … A MĚJ TRPĚLIVOST. 
Bible je kniha plná hluboké moudrosti, občas však působí také 
záhadně a cize. Nebudeš rovnou všemu rozumět. Něco lze pochopit 
jen s ohledem na danou dobu a historickou situaci. Měj trpělivost 
sám se sebou i s Biblí. Když ti něco nebude jasné, podívej se na 
kontext nebo na jiná místa, kde se mluví o stejném tématu. Více 
odkazů ti poskytne třeba Jeruzalémská bible. 
 

8) … A ČTI S OSTATNÍMI. 
Co ti Bible říká, můžeš sdílet s druhými. To, co v Bibli objevili ostatní, 
může pomoci i tobě, abys jí lépe porozuměl. Když mluvíš s ostatními 
o Bibli, dávej pozor na to, aby Boží slovo zůstalo ve středu zájmu 
a abyste nesklouzli k planému žvanění. Bible nikdy není zbraní proti 
ostatním, je mostem pro ty, kdo tvoří pokoj. 
 

9) … A OTEVŘI SVÉ SRDCE. 
Bible je srdeční záležitostí. Kdo čte Bibli, nemůže zůstávat 
u pouhého čtení. Bůh otevře tvé srdce. Jeho slovo se dále píše ve 
tvém životě a můžeš ho slavit při bohoslužbě. Číst Bibli s otevřeným 
srdcem – to je to, k čemu jsi zván. 
 

10) … A VYDEJ SE NA CESTU. 
Bible je kompasem pro tvůj život. Ukazuje ti, kudy dál. Kráčíš po 
cestě svého života, ale nejdeš po ní sám. Vzpomeň si na emauzské 
učedníky (Lk 24,13-35). Ježíše, který je v jejich smutku doprovázel, 
nejdříve nemohli poznat. Pak se ale ptali sami sebe: „Což nám 
nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl 
Písma? (Lk 24,32) 

 
„Žij to, co jsi z evangelia pochopil. I kdyby toho bylo málo. Ale žij to!“ 

(Roger Schutz) 
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Maria,  
Ty záříš vždycky na naší  cestě  jako znamení spásy a naděje.  
Svěřujeme se Tobě, Uzdravení  nemocných,  
jež js i  u kř íže by la př ipojena k bolest i  Ježíšově  
a zachovala svoj i  v íru pevnou.  
Ty, Záchrano ř ímského l idu,  víš,  čeho nám zapotřebí ,  
a jsme s i j is t i ,  že se postaráš,  aby se, jako v  Káni Gal i lejské,   
mohla navrát i t  radost  a vesel í  po této chví l i  zkoušky.  
Pomoz nám, Matko Božské lásky,  
abychom se př ipodobni l i  vů l i  Otce  a děla l i  to ,  co nám řekne 
Ježíš ,  
který  vzal  na sebe naše utrpení  a obt íž i l  se naš imi bolestmi,  
aby nás –  skrze kř íž –  př ivedl  k radost i  vzkř íšení.  Amen.  
Pod ochranu Tvou 
se ut íkáme,  svatá 
Boží  Rodičko.  
Neodmítej  naše 
prosby v  naš ich 
potřebách,  
ale ode všeho 
nebezpečí vysvoboď 
nás vždycky,  
Panno s lavná 
a požehnaná.  

 
 „Drazí bratři a sestry, kontemplace Kristovy tváře srdcem naší Matky, 
Marie, nás ještě více sjednotí jako duchovní rodinu a pomůže nám 
překonat tuto zkoušku. Budu se modlit spolu s vámi, zvláště za nejvíce 
trpící, a vy se, prosím, modlete za mne. Děkuji vám a ze srdce žehnám.“ 

 

Papež František, 25. dubna 2020 

VAŠE SVĚDECTVÍ O MARIÁNSKÉ ÚCTĚ: 
 
Úctu k Panně Marii mám celý život spojenou s poutí do Křtin. 
Jezdili jsme tam každý rok, vždycky v sobotu před slavností 

Seslání Ducha svatého, když tam přicházeli farníci z Benešova.  
Dnes, kdy nám situace nedovoluje navštívit naši Matku Pannu Marii 
osobně, se o to víc vybavují vzpomínky. 
Jako menší děti jsme jeli s maminkou vlakem, už nevím, kde jsme 
přesně vystoupili. Šli jsme kus lesem, kus po silnici a pak se před námi 

VNÍMALI JSME MARII JAKO POMOCNICI KŘESŤANŮ? 
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objevil křtinský chrám. Tenkrát to pro nás bylo velké dobrodružství: jízda 
vlakem, večeře v restauraci, pak mše svatá, světelný průvod a nocleh 
u jedné starší paní. V neděli jsme se po mši svaté zase chystali domů.  
Při jedné z poutí jsme po mši svaté couvali kostelem směrem ven za 
zpěvu mariánské písně a já se ptala maminky: „Mami, proč ta paní vedle 
mě pláče?" a dostalo se mi odpovědi, že až budu větší, pochopím.  
A já už to moc let chápu. Vždycky, když se loučím s Pannou Marií 
Křtinskou, mám slzy v očích a slibuji, že se za rok zase uvidíme. 
Že přijedeme opět prosit o vyslyšení našich proseb a také poděkovat 
za všechny milosti, kterých se nám prostřednictvím naší přímluvkyně 
u Boha dostalo.            -G- 

 
Zvláštní doba – zastihla mě „v pravý čas”, neboť jsem se cítila 
velice uhoněná, tak aspoň vydechnu. Cítím bezmoc a 

s napětím sleduji stoupající počet nakažených. Honí se mi hlavou úryvek 
misijní písně… pošli mě půjdu já... půjdu rád… ale jak můžu pomoci? 
Shodou okolností jsem si vzala v knínickém kostele vzadu na stolku 
novénu k Panně Marii z Pompejí.  Je to modlitba radostného, bolestného 
i slavného růžence každý den, 27 dní prosebná a 27 dní děkovná. 
Začala jsem s modlitbou na začátku nouzového stavu a končila na 
svátek sv. Korony (s postupným uvolňováním). Bylo pro mě náročné 
a zároveň posilující ve vydržení až do konce, (když jsem viděla, jak se 
vir rychle šíří.) K tomu přibylo i šití roušek. Zvláštní doba – aniž bych 
o něco usilovala, díky Duchu svatému a Panně Marii všechno to 
navazovalo a zapadalo do sebe. 
Někde jsem slyšela, že nejlepší ochrana proti viru je optimismus a dobrá 
nálada. Mě pomohla víra, modlitba, práce a různé výzvy a vzkazy, 
že lidé se modlí a pomáhají, jak jim síly stačí. 
Děkuji Panně Marii, že nad námi drží svůj ochranný plášť. Díky za každý 
laskavý a vstřícný krok všem. Za otevření kostela pro soukromou 
modlitbu, za májové, cestu světla... Díky našim nejmladším za každou 
„drobnost”, za obrázky k Velikonocům. Sobotní májové v Knínicích 
obzvlášť potěšily dětským zpěvem, modlitbou i hrou a krásnou písní – 
Jakou to vůní dýchá zem. 

… ať chrám je obraz ráje. Ozdobme srdce důvěrou, svěřme se vlídné 

péči, vždyť Matka rukou laskavou, svým dětem rány léčí. 

… Když pod tvou stálou ochranou, zraje žeň Syna tvého, ať květy duší 
nevadnou, v náporech vlivu zlého. Ve váze Boží milosti, zdroj života ať 
máme a v naději a ve ctnosti žijem i umíráme. 

(Kancionál č.819) 
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 PŘIPOMENUTÍ VÝROČÍ NAROZENÍ JANA PAVLA II. 
 
„Milosrdná spravedlnost a spravedlivé milosrdenství je dar, který nám 
zanechal svatý Jan Pavel II.,“ kázal Petrův nástupce v den stého výročí 
narození svého polského předchůdce. Mši svatou sloužil papež 
František u oltáře nad hrobem svatého Jana Pavla II. ve Svatopetrské 
bazilice v přímém televizním přenosu, takzvaně „zády k lidu“, neboť 
hrobový oltář je u zdi, a poprvé za nynější pandemie za účasti většího 
počtu lidí, byť ne všech, kteří by bývali rádi přišli. 

 
Ve své homilii vyzvedl papež tři rysy svatého Jana Pavla II., totiž 
modlitbu, blízkost lidu a lásku ke spravedlnosti. 
 
»Hospodin miluje svůj národ« (Žl 149,4) zpívali jsme v odpovědi 
responsoriálního žalmu, jež byla také výrazem pravdy, kterou si Izrael 
rád opakoval i v těžkých chvílích: »Hospodin miluje svůj národ«. 
Vždycky je třeba očekávat, jak se projeví tato láska. Když Pán pohnut 
touto láskou poslal proroka, Božího muže, reagoval lid slovy: »Bůh 
navštívil svůj lid« (Lk 7,16; srov. Lk 1,68; Ex 4,31), navštívil ho, protože 
jej miluje. Totéž řekl zástup, který následoval Ježíše, když spatřil, co 
Ježíš vykonal: »Bůh navštívil svůj lid«. A můžeme dnes říci, že před sto 

VZPOMNĚLI JSME SI NA SVĚTCE, KTEŘÍ ZA NÁS MOHOU ORODOVAT? 

Foto: Vatican News 
 

https://imageeditordmp.blob.core.windows.net/cirkevcz/cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/30488_30488/m_max__w_1440__o/cq5dam-thumbnail-cropped-1500-844-18.jpeg
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lety navštívil Pán svůj lid, když poslal 
a připravil muže, aby se stal biskupem 
a vedl církev. Připomínkou svatého 
Jana Pavla II. znovu říkáme: »Hospodin 
miluje svůj národ«, Pán navštívil svůj lid, 
poslal pastýře. Jaké jsou „rysy“ dobrého 
pastýře, jehož můžeme nalézt 
ve svatém Janu Pavlu II.? Je jich 
mnoho, ale zmiňme jenom tři, jak rádi 
říkávají jezuité: modlitba, blízkost lidu a 
láska ke spravedlnosti. Svatý Jan Pavel 
II. byl Boží muž, protože se modlil a 
modlil se mnoho. Jak je možné, že tak 
zaneprázdněný člověk, který měl tolik 
práce ve vedení církve, trávil tolik času 
modlitbou? Dobře věděl, že prvním 
úkolem biskupa je modlitba, což 

nestanovil Druhý vatikánský koncil, nýbrž svatý Petr, když spolu 
s Dvanácti vytvořili jáhny a řekli: »My se chceme nadále věnovat 
modlitbě a službě Slova« (Sk 6,4). Prvním úkolem biskupa je modlitba, 
a on to věděl a plnil. Vzor biskupa, který se především modlí. A učil nás, 
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že biskup si má při večerním zpytovaní svědomí klást otázku: kolik hodin 
jsem se dnes modlil? Muž modlitby.  
 
Druhým rysem tohoto muže je blízkost. Nikdy nebyl odtržen od lidu, 
nýbrž vyhledával jej, objel celý svět a navštěvoval svůj lid. Hledal svůj lid 
a byl mu nablízku. Blízkost je jeden z Božích rysů ve vztahu k lidu. 
Vzpomeňme, jak Hospodin pravil Izraelskému lidu: »Kde je tak velký 
národ, kterému by byl Bůh tak blízko?« (Dt 4,7). Blízkost Boha k lidu se 
stává ještě těsnější a silnější v Ježíši. Pastýř je nablízku svému lidu. 
Pokud ne, pak není pastýřem, ale hierarchou, administrátorem. Možná 
dobrým, ale nikoli pastýřem. Blízkost lidu. Svatý Jan Pavel II. nám dal 
příklad této blízkosti. Byl nablízku velkým i malým, blízkým i vzdáleným, 
vždycky nablízku. 
 

 Třetím rysem je láska 
ke spravedlnosti. Avšak 
plné spravedlnosti! Byl 
mužem, který chtěl 
spravedlnost sociální, 
spravedlnost národů, 
spravedlnost, která 
odstraní války. Plná 
spravedlnost! Proto byl 
svatý Jan Pavel II. 
mužem milosrdenství. 
Spravedlnost a milo-
srdenství jdou totiž 
pospolu, nelze je rozlišit, 

jsou spolu: spravedlnost je spravedlnost, milosrdenství je milosrdenství, 
avšak jedno bez druhého se neobejde. Mluvíme-li o spravedlnosti 
a milosrdenství, přemýšlejme o tom, co Jan Pavel II. učinil proto, aby 
lidé pochopili Boží milosrdenství. Pomysleme na jeho snahu, s níž 
prosazoval úctu ke svaté Faustyně Kowalské, jejíž liturgická památka 
bude ode dneška závazná pro celou církev. Cítil, že Boží spravedlnost 
má milosrdnou tvář a chová se milosrdně. A toto je dar, který nám 
zanechal: milosrdnou spravedlnost a spravedlivé milosrdenství. 
 
Prosme jej dnes, aby nám všem, zvláště pastýřům církve, daroval 
milost modlitby, milost blízkosti a milost milosrdné spravedlnosti, 
spravedlivého milosrdenství.“ 
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Čtení 

o patronovi 

našeho 

kostela:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marek (neuvádí se v evangeliích), evangelista Páně; bývá nazýván také 
Jan Marek. Narodil se v Jerusalemě, kde jeho matka měla dům, který 
propůjčovala apoštolům ke shromážděním (Skutky apošt. 12,12). 
Jmenovala se Maria. Marek byl průvodcem sv. Pavla a Barnabáše, 
svého strýce, na jejich první apoštolské cestě mezi pohany; došel s nimi 
až do Perge v Pamfylii, odkud se vrátil domů. Poté apoštoloval jen 
s Barnabášem na Kypru. Později odešel s Petrem do Říma, kde napsal 
kolem r. 60 své evangelium podle kázání Petrových. Podle tradice 
zemřel smrtí mučednickou v Alexandrii, kde prý byl prvním biskupem jím 
založené křesťanské obce. Jeho tělo bylo v 9. stol. přeneseno do 
Benátek, kde byl k jeho poctě vystavěn nádherný chrám; je také 
patronem tohoto města. Evangelium sv. Marka, v pořadí evangelií 
druhé, bylo napsáno pro křesťany z pohanů v Římě. Poněvadž psal své 
evangelium podle kázání, přednášek, Petrových, bývá sv. Marek 
nazýván vykladačem sv. Petra. Evangelium psal za tím účelem, aby 
římským křesťanům ukázal, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Při psaní 
přihlížel k římské povaze a vynechává vše, co bylo určeno spíše pro 
Židy a křesťany ze Židů. Vynechal rodokmen Kristův, kázání horské, 
neuvádí mnoho proroctví, tedy věci, kterým pohané nerozuměli a které 
se na ně přímo nevztahovaly. Uvádí hlavně skutky Kristovy, zprávy 

Slavili jsme pouť? „táhlo“ nás to do kostela Ke svatému Markovi? 
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o veřejném životě Kristově v Galileji. Zdůrazňuje více zázraky než 
proroctví, aby pohany přesvědčil. Popisuje židovské zřízení, zvyky, 
polohu měst a míst, překládá židovské nebo aramejské názvy. Používá 
často názvů z římského ovzduší (denár, centurio). Uvádí osoby 
a události, které zajímaly v Římě křesťanskou obec (Alexander a Rufus). 
Protože začíná své evangelium kázáním Jana Křtitele na poušti, má 
ve znaku lva, krále pouště. Evangelium sv. Marka je nejkratší, má 
16 kapitol. Svátek sv. Marka, evangelisty, je 25. dubna a svátek jeho 
matky sv. Marie, prvokřesťanky, 29. června. V den svátku sv. Marka se 
koná procesí do polí na vyprošení úrody. Procesí zavedl r. 590 papež 
Řehoř Veliký, když v Římě řádil mor. Marek vypráví ve svém 
evangeliu (14,51-52) příhodu, která se stala při zajetí Kristově v zahradě 
Getsemanské: „Jeden učedník však šel za ním oděn jsa lněným 
rouchem na těle nahém. I popadli jej. Ale on zanechav roucho lněné, 
utekl od nich nahý“. Poněvadž jediný z evangelistů se o příhodě zmiňuje 
a podává ji tak věrně a podrobně, má se za to, že onen mladík je sám 
evangelista sv. Marek. 

(OSOBY A MÍSTA V EVANGELIÍCH Dějepisný a zeměpisný výklad v abecedním 
pořádku s mapou Svaté země, Jerusalema a jeho okolí, 

napsal PROF. JOSEF OBR, 1947) 

 

CO MYSLÍTE, MĚL SVATÝ MAREK SMYSL PRO HUMOR? 
 

Příští neděli bude kázání o lži. Abyste se dobře připravili, 
přečtěte si před tím 17. kapitolu evangelia podle Marka. 
Po týdnu na začátku kázání: 
„Tak co, kdo si přečetl 17. kapitolu evangelia podle Marka?“ 
Všechny ruce v kostele se ochotně hlásí… 
„Tak právě s vámi bych si rád pohovořil o lži.“ 

 

Z jiného zdroje se o svatém Markovi dozvídáme toto: 
 
Marek byl synem vdovy Marie z Jeruzaléma, v jejímž domě usedl Ježíš 
Kristus se svými učedníky k poslední večeři. Apoštol Petr ho pokřtil 
a vzdělal v křesťanské víře a dovolil mu, aby ho doprovázel na cestě 
do Říma, kde společně kázali slovo Boží. Tamější věřící je prosili, aby 
pro ně sepsali všechno, co jim vyprávěli o Kristově životě a skutcích. 
Marek jim rád vyhověl a zaznamenal pečlivě vše, co od Petra slyšel. Petr 
pak jeho dílo důkladně prozkoumal a schválil. Od těch dob je Markovo 
evangelium považováno za nejvěrnější zprávu o Kristově životě. 
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Později Petr Marka vyslal kázat do Aquileje. Když tam obrátil na víru 
bezpočet lidí, odebral se do Alexandrie. Po příchodu do města praskl 
Markovi řemínek na střevíci, požádal proto jednoho ševce, aby mu 
střevíc opravil. Švec se dal do díla. Ale náhle se mu nástroj smekl 
a poranil ho na ruce. „Jediný 
Bože!“ vykřikl švec. Když to Marek 
uslyšel, utvořil ze slin a prachu 
bláto a potřel jím jeho ránu. 
Poranění se ihned zhojilo, ani 
jizva po něm nezůstala. Švec 
užasl nad tím zázrakem, pozval 
Marka do svého domu a vyptával 
se, kdo je a odkud přichází. Když 
se dověděl, že je služebníkem 
Ježíše Krista, přál si jeho pána 
poznat. Marek ho tedy vyučil ve 
víře a pokřtil ho i s jeho rodinou. 
Pohanští kněží s nevolí 
pozorovali, jak Marek úspěšně 
získává lid pro křesťanskou víru. 
Smluvili se, že ho zabijí. Když o 
velikonočních svátcích sloužil 
mši, hodili mu na krk provaz a 
smýkali ho městem, dokud 
nevypustil duši. Jeho tělo chtěli spálit, ale zčistajasna se strhla prudká 
bouře, která uhasila hranici a pohany rozehnala. Křesťané pak světcovo 
tělo s úctou pohřbili. O mnoho století později byly Markovy ostatky 
převezeny do Benátek, kde byl k jeho poctě postaven nádherný chrám. 

 
 

MODLITBA PŘED ČTENÍM Markova evangelia: 
 

Bože, Tys povolal svatého evangelistu Marka, 
aby hlásal radostnou zvěst spásy;  

veď nás, ať se věrně držíme tohoto poselství 

a následujeme Tvého Syna.  

Neboť On s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje 

po všechny věky věků. Amen 
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JAK děti PROŽILY DNY RELATIVNÍHO VOLNA? 



 

 25 

Během doby, kterou jsem strávila doma 
jsem poznala, že být sama je náročné. 
Velmi často jsem vzpomínala na kamarády 
ze školy, z kostela a z kroužků. Uvědomila 

jsem si, že si mám vážit doby, kdy mohu navštěvovat školu, kostel 
a potkávat se s kamarády. 
 

Pozitiva:  
• mohla jsem si úkoly do školy rozdělit, jak mi to vyhovovalo, a když 

jsem si udělala úkoly včas, mohla jsem mít jeden nebo dva dny volno 
• mohli mě poradit s úkoly sourozenci  

• a můžu dýl spát  
• byla jsem s celou rodinou 
 Negativa: 
• nemohla jsem být s kámošema         

  

První měsíc se mi doma líbilo. Hodně 
času jsem trávil venku na zahradě, kde 
jsem si hrál s Hugem a s Ajšou. S mámou 
a Kristýnkou jsme se dívali na pana 

faráře v televizi, ale těšil jsem se do kostela až se uvidím s ostatními. 
Jsem rád, že už to celé skončilo. 
  

Mohl jsem více času strávit s rodinou, měl jsem více času pro sebe. 
Nemusel jsem nikam už tolik spěchat. Kdyby nebyl covid-19, nenapadlo 
by nás pořídit si morče. Dlouho jsem neviděl kamarády, o to lepší bylo 
setkání s nimi. S mým bráchou Adámkem jsme si hráli s autíčkama 
as legem, které dlouho leželo pod postelí. Naučil jsem se vařit buřtguláš. 
Na zahradě jsem si s maminkou užil hodně 
zábavy. Chodili jsme na májové pobožnosti, 
které jsme v sobotu sami provozovali. Bůh má 
pro nás nějaký plán a naším úkolem je ho plnit. 
 

V době koronaviru jsem víc času strávila 
s rodinou, a taky jsem se víc s rodinou modlila 
a přemýšlela o Pánu Bohu. I když jsme někdy 
měli se sourozenci hádky, přesto jsem si 

uvědomovala, že jsem za ně moc vděčná, a že je mám ráda. Naučila 
jsem se víc doma pomáhat, a taky jsem upekla svůj první chleba. Z toho 
jsem měla radost. Víc jsem si uvědomila, že nás má Pán Ježíš rád 
a ochraňuje nás... Těším se, až se znovu setkáme v kostele. 

Bety 

Matyášek 

Barča 

Kristýnka 

Domča 
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Myslím, že tahle nemoc není jen ztráta 
a něco, čeho se bojíme, ale i třeba nějaký 
zážitek, co by se jinak nestal. Myslím, že 
jsem se sblížila s Bohem. Věnovala jsem mu 

více času. Na začátku karantény jsme se s tatínkem a se sourozenci 
každý večer modlili růženec. Taky jsme se scházeli k domácí 
bohoslužbě, při které jsme zpívali a hráli na kachon. Nejvíc mě bavilo 
malování obrázků ke čtení evangelia. Když nechodím do školy, mám víc 
času na rodinu a taky na sebe. Koronavirus je nemoc, která změnila 
život. Myslím, že jsme se změnili všichni. A už jsme si na to zvykli. 
Pořídili jsme si morčátka, občas si děláme rozcvičky, vytáhli jsme 
nepoužívané hračky. Našla jsem si způsob malování postaviček, taky 
jsem si založila svůj sešit s recepty, protože už sama začínám vařit, 
třeba těstoviny s mákem, puding nebo čočkovou polívku. V květnu jsem 
s maminkou hrála na housle a zpívala na májových pobožnostech. 

 
V koronavirové době jsem prožila hodně dobrodružství. Například jsem 
pekla mřížkový koláč a vařila těstoviny s vajíčkem. Hodně jsem cvičila 
na housle a Domča mě naučil hrát na klavír písničku Mach a Šebestová. 
Plnila jsem domácí úkoly a hodně jsme si hráli, hlavně na trampolíně. 
Naučila jsem se zpaměti Korunku k Božímu 
milosrdenství, kterou jsme se modlili za umírající. 
Stala se mojí nejmilejší modlitbou.  

Miriamka 

Klárka 
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Místo pro zápisky Vašich myšlenek 

a vzpomínek na prožité období  
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Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály 
a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane, 
shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, 
a soucit máš se všemi svými tvory. Všechna tvá 
díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci, vypravují 
o slávě tvého království, o tvé spravedlnosti 
a lásce. Věrný jsi ve všech svých slibech a staráš 
se o vše, co jsi stvořil, jsi blízko těm, kdo tě vzývají 
a podpíráš ty, kdo klesají, nabízíš svou pomocnou 
ruku a slyšíš ty, kdo k tobě volají. 

Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl 
a vychovával, ukázal ses jako Bůh Abrahámův, 
Izákův a Jakubův, s Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu 
a dal lidu zákon, jehož dodržování vede 
k šťastnému životu na zemi. Lid se opakovaně 
rozhodl pro tebe, zavázal se k věrnosti, a i přes 
četné zrady, které jsi milosrdně uzdravil, uměl číst 
tvá znamení, rozuměl jim a nechal se vést. Tys naň 
nezanevřel a věrně jej provázel jako dobrý otec. 

I k našim předkům jsi poslal své služebníky 
jako hlasatele radostné zvěsti o vítězství tvé lásky 
nad hříchem a smrtí v tvém Synu Ježíši Kristu, 
který se stal jedním z nás, nabídl nám účast v tvém 
království, které v nás roste, když necháme 
vtělovat tvé slovo do našich skutků a dovolíme tvé 
lásce, aby proměňovala naše vztahy. Pomoz nám 
obnovit kulturu našeho národa i celé Evropy, 
abychom předali naději evangelia dalším 
generacím. 

Modlitba arcibiskupa Graubnera KE ZNOVUOTEVŘENÍ KOSTELŮ 
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Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu 
změny. Izolace ukázala, jak potřebujeme dobré 
vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským 
právem, že se smrtí musíme počítat a být na ni 
připraveni, že přítomnost kněze při umírání nemusí 
být jistá, že je moudré vidět přítomnost 
z perspektivy věčnosti a svobodně se rozhodnout 
pro dobrovolnou skromnost, která se umí dělit 
s druhými a raduje se z jejich štěstí. 

Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost 
a zrát k zodpovědné dospělosti i k umění přiznat 
chudobu, která potřebuje druhou polovinu světa, 
a pro ni se z lásky dokáže zřeknout své svobody 
a nezávislosti, aby na vzájemném darování a přijetí 
muže a ženy vznikaly rodiny šťastné z toho, že 
mohou žít pro děti. Pak nám nebudou chybět 
pracovníci ani vyzrálé osobnosti a omládlý národ 
zas prozáří nová naděje. 

Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele. 
Proto teď chceme častěji přicházet a děkovat tobě 
i za ty, které jsi posiloval v náročné službě 
nemocným. Zbav nás strachu a posilni naši naději, 
která roste, když se těšíme na společenství s tebou 
v nebi. Pomoz nám žít své přátelství s tebou tak 
opravdově, abys byl uprostřed nás a přitahoval 
naše současníky do živého společenství tvých 
šťastných přátel. 

Amen. 
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SVĚDECTVÍ A IMPULSY K MODLITBĚ 
 

Moje osobní zkušenosti s Pánem Bohem.  
 
Bedle  
 
Po delší době jsem si před dvěma léty 
v létě vyšel na procházku do lesa. Když 
jsem odcházel, tchýně si povzdechla: 
„Měla bych chuť na bedle, ale ty 
nerostou. Škoda!“ A opravdu, houbaři z 
vesnice říkali, že ani bedlička.  Neměl 
jsem vůbec v úmyslu jít na houby. Jen 
se na chvíli projít. Přesto jsem si do 
batůžku vzal takovou tu velikou, 
skládací, vietnamskou tašku na 
nákupy.  
Vždy, jak vejdu do přírody, povídám si 
v duchu s Pánem Bohem. A děkuji mu za vše pěkné a pozoruhodné, co 
mi cestou ze své stvořitelské dílny ukáže. S úsměvem jsem se ho zeptal: 
„Dáš mi nějaké bedle pro Miladku?“ A šel jsem bezcílně dál, kam mne 
nohy nesly. Svoje houbařská místa jsem měl jen v knínických lesích. Ale 
tady na Přerovsku to neznám. Samozřejmě ale vím, v jakém biotopu 
bedle rostou, když rostou! Prošel jsem kus lesa a nic. Už jsem byl velmi 
unavený, sedl si na pařez a rozhodl se, že chvilku odpočinu a vrátím se 
domů. Pomodlil jsem se o sílu a poděkoval Pánu za pěknou procházku 
v jeho lesní katedrále. Najednou do mne vstoupila nutkavá touha 
pokračovat dál. Táhlo mne to do míst, kde jsem nikdy nebyl a kam jsem 
ani nechtěl jít. Velká síla mne poháněla dopředu jak magnet. Ocitnul 
jsem se na poměrně malém plácku mezi stromy. Při pohledu na zem 
jsem se rozplakal...  
V neskutečné pravidelnosti rozložení byl ten plácek pokryt desítkami 
Bedlí vysokých! Scéna jak z ruské pohádky. Klekl jsem si a děkoval 
Pánu, který mne zavedl na neznámé místo, aby mne tam obdaroval. Ve 
veliké pokoře jsem trhal jednu plodnici za druhou. Nebyl tam jediný starý 
ani maličký kus. Všechny byly ve stejné velikosti naprosto čerstvé, 
nádherné a zdravé. Po utrhnutí posledního kousku byla veliká taška 
naplněná. Pak jsem ještě ze zvědavosti prohlédl místa kolem, ale nikde 
po dalších bedlích ani památka. S velkou radostí, vděčností a s hlubokou 
pokorou obdarovaného člověka jsem se vracel domů. Žádné světské „to 
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jsem ale borec houbař“. Cestou jsem potkal několik houbařů, kteří byli 
v lese celý den. Měli plné košíky různých hub, ale do jednoho si naříkali, 
že za celý den nenalezli jedinou bedlu. Dal jsem jim nahlédnout do mé 
tašky a při pohledu do ní zalapali po dechu. „Kde jste je sebral?“ řekl 
starší pán. „Vždyť nerostou! A ještě tak krásné, jedna jako druhá.“ Já mu 
odpověděl: „Byl jsem k nim zaveden. A dostal je jako dar od jejich 
stvořitele Pána Boha.“ Zakroutil hlavou a znechuceně odešel. Korunou 
toho dne byl však údiv tchýně, když jsem ji ukázal úlovek se slovy: „Tak 
jsme ti donesli večeři, na kterou jsi měla tak velkou chuť.“  
 
Člověk potřebuje vše pochopit a racionálně vysvětlit. Nechce se shodit 
před druhými a nechce být za naivního „hlupáka“, proto zázrakům 
nevěří. Avšak pravá charakteristika Božích zázraků je, že jsou 
nevysvětlitelné.  
 
Pán čeká na každého z nás, až ho uchopíme za ruku a začneme mu 
skutečně věřit. Ne na 20, ne na 50, ale na 100%. A pak se teprve 
nestačíme divit, co všechno nám ukáže. Jaké dveře poznání a obdivu 
nám otevře. 
„Jemu buď čest a sláva na věky.  Amen.“ 

Pavel 
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SALESIÁNI RADÍ, JAK VYTRVAT V MODLITBĚ 
Po dobu koronavirové nákazy salesiáni z Brna vysílali živě modlitbu 
růžence. Ve chvíli, kdy už mnohá omezení byla zrušena, zamysleli se 
nad otázkou: Jak udržet modlitební nasazení, které jsme prožívali 
(prožíváme) v době epidemie? A nabídli čtyři body důležité pro modlitbu 
a vytrvání v ní: 

1. SPOLEČENSTVÍ 
• důležitá forma křesťanské modlitby je modlitba ve společenství 

• otázka je: kdo by se se mnou chtěl modlit? (soused, přítel, 
manželka, ...) 

2. PRAVIDELNOST 
• třeba jen 5 minut, ale pravidelně. Musíte najít čas, je to možné! 

3. FORMA 
• forma modlitby může být různá. 

• najděte, co sedí právě vám, přemýšlejte! 

4. MOTIV 
• motiv je vlastně na prvním místě 

• v době epidemie to byla modlitba za trpící, nemocné, umírající... 
ale motivů je spousta: chci dát dohromady rodinu, chci udržet 
nějaké společenství, chci prohloubit svůj osobní vztah s Bohem 
(to by měl být hlavní motiv k pravidelné modlitbě) 

 

 
S BOHEM NA CESTÁCH  
Blíží se prázdniny, doba cestování. Mohla 
by se vám hodit mobilní aplikace S Bohem 
na cestách, kterou nakladatelství Paulínky 
vytvořilo na podkladě stejnojmenné 
knížečky, abychom na Boha nezapomněli 
ani ve dnech volna a odpočinku… 
 
Ať tobě Hospodin požehná 
a ochraňuje tě! 
Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou 
tvář a je ti milostivý! 
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář 
a daruje ti pokoj!   (Nm 6,24-26) 
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INSPIROVALO NÁS 

 Fortna.eu 
 

FORTNA – KLÁŠTER HRADČANY 
 
Když si otevřete webové stránky fortna.eu, vykoukne na vás věta Bosí 
karmelitáni otevřou klášter na Hradčanském náměstí. 
Slavnostní otevření neproběhlo kvůli koronavirovým omezením, ale 
webové stránky jsou plné inspirace! Seznamují nás s hradčanským 
klášterem – Fortnou, který má bohatou historii, nabízí nahlédnutí do 
klášterních prostor, které budou obývat bosí karmelitáni a bude to místo 
poskytující pestrou nabídku služeb, akcí a kurzů. 
V rubrice Pro jednotlivce nabízí Psychologické konzultace, 
poradenství a supervize, dále pak Duchovní doprovázení (Jsou 
situace a události v životě, ve kterých je velmi výhodné mít vedle sebe 
druhého člověka, který nám zrcadlí naše vnitřní prožívání. Duchovní 
doprovázení je individuální forma práce se spirituální zkušeností 
v osobním životě, která vede či může vést k prohloubení nebo objevení 
osobního vztahu s Bohem.) a najdete zde zajímavý odkaz na Skupiny 
chlapů… 
Pražské Hradčany jsou od nás poněkud vzdálené, takže mnoho z nás 
toto místo zřejmě nenavštíví osobně. Přesto na Fortnu ráda upozorňuji, 
protože nabízí množství kvalitních video či audio nahrávek na různá 
témata. Zavítejte na tyto webové stránky a sami objevte více! 
 
Jednou z aktivit Fortny v době karantény byl projekt “u ambonu”, což 
byla každodenní kázání na různá témata trvající v průměru patnáct 
minut. U ambonu se střídali jezuita Petr Vacík, spirituál Nepomucena 
Tomáš Roule, salesián Ladislav Heryán, farář na Lomci Josef Prokeš 
abosí karmelitáni Pavel Pola a Petr Glogar. Kázání 
byla ke slyšení také na radiu Proglas, díky němu 
jsem jednoho rána vyslechla promluvu jezuity 
Petra Vacíka, který mluvil o radách na cestu... 
 

RADY PRO HLUBŠÍ SPIRITUALITU – RADY NA CESTU 
 

1. CHOĎTE MNOHEM VÍCE DO PŘÍRODY 
- První radou není meditace, modlitba, služba druhým, studium…  

- První je to, co lidem nejvíc chybí a nejvíce se tento nedostatek 
projevuje, a to je příroda. Tento nedostatek zneplodňuje naše ostatní 
úsilí; vztahy trpí vyčerpaností, závislostmi, strachy 
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- A toto všechno se dá významně rozpustit v přírodě, uspořádáte 
si hodnoty, spiritualitu 

- Návod? Důležitá je bezcílnost, bezvýkonnost (nefotit, nekreslit, 
neběhat, nemít konkrétní cíl, nechat doma mobil!) a samota 

- Zůstat v přírodě dvě až tři hodiny – nejde nám to hned? – Natrénovat! 

- Samota v přírodě očišťuje a rozpouští strach 

2. DOSTATEČNĚ SPĚTE, PIJTE, HÝBEJTE SE 
- Pokud toto zanedbáme, duchovní pokrok se zastaví! 

3. NEBUĎTE SAMI A BUĎTE ŠTĚDŘÍ 
- Zvěte druhé, choďte na návštěvy 

- Buďte štědří: dělte se o váš čas, o vaše talenty, zdroje, vztahy 

- „samota je dobrá, vztahy jsou nezbytné“ 

4. INVESTUJTE ČAS DO SOLIDNÍ SPIRITUALITY 
- To je spiritualita, která vás, vaše vztahy a vaše okolí uzdravuje 

a proměňuje k lepšímu 

- Je můj duchovní život dobrý? – poznáme podle plodů (tj. rostoucí víra, 
naděje a láska) 

- Nesnažte se o konformitu (napodobování druhých), ideologie (dělám 
to, protože tak to má být) 

- Ověřujte si, čemu a komu věříte! Pozor na pokrytectví (kdo šíří pomluvy 
a nenávist, tomu nevěřte) 

- Zeptejte se někoho, komu důvěřujete, kdo vás opravdu zná, kdo má 
zdravý úsudek a on vám řekne, jestli čas s vámi je pro něho 
povzbuzením, anebo pohoršením 

- Opusťte povrchní spiritualitu, hledejte hlubší, kvalitnější  

5. MĚJTE NĚCO, NA ČEM VÁM OPRAVDU ZÁLEŽÍ 
- Pokud investujete do předchozího, rozeznáte intuitivně Boží vůli 

- Intuice je přirozená výbava, pokud ji osvobodíme, sama nám ukáže, 
čemu se máme věnovat a co opustit 

- Je možné intuici očistit, oživit, prohloubit! 

- A když poznám, co je podstatné, tak to prostě udělám a vytrvám, 
a to zbytečné opustím 

6. SLEDUJTE TO, CO ROZEZNÁVÁTE JAKO PLODNÉ ZDROJE 
A VYUŽÍVEJTE TO 
- Přestaňte věnovat čas neplodným aktivitám, čtením banalit, 

opakováním povrchních zbožných frází a čehokoli, co už je mrtvé 

- Věci se vyvíjí a mění 

- Co ve svém svědomí rozeznáváte jako neplodné, opusťte to! 
Používejte to, co je dobré. 

- Nabídněte i pomoc, buďte štědří k dobrým zdrojům, které využíváte 

- Nebojte se spolehnout na dobré zdroje a opustit ty špatné 
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Misijní a charitativní činnost naší farnosti 

 
 

Misijní tvoření 
Konečně se můžeme opět scházet u misijního 
tvoření. Výrobky, které jsme dělali na 
velikonoční jarmark, uschováme na příští rok 
a začneme tvořit výrobky na srpnový farní den, 
kde by je děti mohly, stejně jako v loňském 
roce, prodávat na svém misijním stánku. 
Scházet se teď budeme méně často, asi jednou 
za čtrnáct dní, pravděpodobně opět v pátek. 
Vždy se vám budu snažit dát vědět aspoň den 
předem. Telefonní čísla mám na ty, kteří 
chodili. Je-li mezi vámi někdo, kdo by se 
k nám rád přidal (a nemusí chodit pravidelně, třeba jen když bude 
mít zrovna čas) můžete se mi ozvat na tel. 733763415 a budu vás 
o našich schůzkách informovat smskou. 

Těším se na vás u společného misijního díla  

Soňa 
 

DOPIS OD JOYCE 
Dnes si můžete přečíst další dopis od naší mladé africké dámy. Jak je 
to dlouho, co jsme ji přijali jako malou dívenku prostřednictvím Adopce 
na dálku do naší farnosti a ona nedávno oslavila 21. narozeniny. Jak ten 
čas letí… Pomalu dokončuje svá studia a brzy se postaví na vlastní 
nohy… A my, celá naše farnost, se můžeme radovat, že jsme jí k tomu 
alespoň malým dílem pomohli...Svými příspěvky a svými modlitbami.  
 
 

Drahý Petře,  

jak se vám daří v těchto dnech? Mně se daří dobře a jsem 

zdravá. Tímto dopisem Vás všechny do České republiky vřele 

zdravím. Stále studuji díky vaší podpoře.  

V Ugandě jsme měli dva měsíce prázdnin, ale nyní jsem už zase 

ve škole a studuji poslední ročník. Po tomto ročníku mě čeká 

průmyslové školení, už mimo školu. Ale z tohoto předmětu budu 

také skládat zkoušku při závěrečném hodnocení.  
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Moc jsme si užili Vánoce, čas bohoslužeb a také čas, kdy jíme 

neobvyklá jídla, jako například rýži s masem a kuřetem. 

Nyní máme u nás deštivé období, lidé pěstují plodiny, nejvíce 

kukuřici.  

Co se děje u vás v České republice? U nás se chystají volby do 

parlamentu a také volby prezidenta. Každá strana má svoji 

barvu, například strana Národního odporového hnutí (NRM) 

má žlutou, strana DP zase zelenobílou, a tak dále. Během tohoto 

období budou strany soutěžit o co největší množství voličů na 

různých místech. Zapojují se pouze ti, kdo mohou volit – tedy 

mají více než 18 let.  

Započali jsme postní období. Postní doba, to je čas, kdy si 

odříkáme a postíme se a trvá 40 dní. Lidé se hodně modlí a prosí 

Boha za odpuštění. My katolíci nejíme v pátky maso. V tyto dny 

si totiž připomínáme Ježíšovo ukřižování a jeho smrt.  

Po těchto 40 dnech slavíme Velikonoce. V tento den Ježíš vstal 

z mrtvých. Tento den se podobá vánočním dnům, kdy jíme 

zvláštní druhy jídel, jako rýži, matooke či kuřecí maso. Také 

chodíme na bohoslužby. Připravujete se na tento slavnostní den 

také podobně jako my? Pokud ano, připojuji se s přáním 

krásných Velikonoc, kéž je to fantastický den. Ať vám Bůh žehná.  

Vaše vděčná, 

Zalwango Joyce 

 
Měl bych malou, spíše velikou prosbu. 

Našel by se někdo, kdo by byl schopen 
a ochoten naší Joyce na její otázky 
odpovědět a napsal jí také o tom, jak 
žijeme a co v současnosti prožíváme??? 
Pokud možno v angličtině.  
Než vykročí do života, ať o naší farnosti 
a naší zemi něco ví.  
Děkuji předem.   Petr Haupt 
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CÍRKEV BEZ HRANIC ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS 

 

ŽIVOT NAŠÍ FARNOSTI 

 
 

BRANOU SMRTI NÁS PŘEDEŠLI A V NAŠEM KOSTELE JSME SE S NIMI 
ROZLOUČILI: 
 

6. 3. Jiřina Říhová, 90 let, Šebetov 
26. 5. Josef Přikryl, 66 let, Knínice 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 KOMUNITA EMMANUEL: MODLITBA SOS 

Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny 
nebo v okolí objeví těžkost, se kterou potřebujeme 
pomoci. Stojíme pod křížem, nebo jej sami neseme. 
Nedokážeme se modlit. Cítíme potřebu prosit Boha 
o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Toužíme po tom, aby s námi 
někdo bděl na modlitbách a vytrvale se přimlouval za mne, nebo naše 
blízké. Modlitba SOS vznikla z této potřeby. Modlíme se a adorujeme 
každé pondělí od 19 do 21 hodin za Vaše prosby. Více na emmanuel.cz 
 

KURZ PRO DÍVKY V CENAPU 
Prázdniny tu budou velice rychle a v brněnském Centru naděje 

a pomoci (CENAP) se opět připravuje pro dospívající dívky oblíbený 
týdenní kurz „Být sama sebou“. 
Tentokrát v termínu 27.7.-31.7. 
Pokud máte doma dospívající slečnu a rádi byste jí pomohli, aby si 
udržela sebeúctu, aby dokázala i v náročném období dospívání žít 
v souladu s Desaterem, pak je to kurz právě "na míru“. 
Kurz je zaměřen na získání zdravého sebevědomí 
dospívajících a uvědomění si svojí jedinečnosti, kdy etické hodnoty jsou 
předkládány v souladu s morálním učením katolické církve. 
Přihlášky a informace jsou na https://www.cenap.cz 

Těšíme se na mladé slečny, které chtějí na sobě více pracovat. 
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FARNOST ROZHRANÍ 

 
Farnost Rozhraní se nachází na rozhraní tří 
diecézí, královéhradecké, olomoucké a 
brněnské, je to poslední obec Pardubického 
kraje na hranicích s krajem Jihomoravským. 
 
Rozhraní patří do brněnské diecéze a je 
spravována farářem z Letovic. V současné 
době je jím P. Jiří Brtník, výpomocným 
duchovním je P. Alois Sedlák. 

 
Do farnosti patří tyto obce nebo části obcí: 
Rozhraní, Bradlné, Skřib, Stvolová, Študlov, 
Vilémov a Vlkov. 

Představujeme si 

farnosti našeho 

děkanátu 

Nedělní mše svaté 
11:00 

Kostel 

Povýšení 

Sv. Kříže 

v Rozhraní 
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Před pár lety proběhla 
ve farnosti Rozhraní 
oprava místní fary – 
projekt byl nazván 
Emauzy – místo pro 
setkávání na Rozhraní. 

 
 
 
Krátce po svém 
vysvěcení působil jako 
kaplan ve farnosti 
(zároveň i v Letovicích) 

otec Jan Topenčík 

(nar. 1924, vysvěcen na kněze 1969, zem. 1997). Starší z nás si mohou 
pamatovat jeho příspěvky nazvané Z deníku venkovského faráře 
vysílané Rádiem Vatikán. Soubor těchto článků vyšel i knižně pod 
názvem Z deníku otce Jana Topenčíka. Stojí za to si tuto knížku 
přečíst, zavzpomínat na dobu nedávno minulou a popřemýšlet 
a porozjímat nad jeho článečky, které se týkají převážně míst i lidí 
z našeho okolí. 

kaple ve Študlově 

za stromy ukrytá 
kaple ve Vlkově 
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SVĚTCI JAKO INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT 

 
 

sv. Korona 

ochránkyně před epidemiemi, svátek 14.května 
 
V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je třeba si 
připomenout postavu mučednice z prvních staletí křesťanství - 
sv. Koronu, která byla uctívána dlouhou dobu jako patronka před 
epidemiemi. Ačkoliv kdysi patřila k oblíbeným svatým, o jejím životě a 
původu víme velmi málo. 
 
Podle údajů, které jsou k dispozici, víme, že se jako velmi mladá stala 
manželkou Viktora – římského vojáka ze Sieny. Oba byli členy rané 
křesťanské komunity. Sám Viktor byl křesťanem, který se během 
pronásledování Kristových následovníků v Římské říši nechtěl vzdát své 
víry, za což byl popraven stětím. Samotný velitel byl překvapen 
moudrostí tohoto mladého vojáka. Korona zemřela jako mladá vdova 
také mučednickou smrtí během pronásledování císaře Antonia Pia nebo 
Diokleciána. Mladá dívka byla popravena roztrhnutím mezi dvěma 
palmami. Její tělo bylo uvázáno uprostřed dvou pevně ohnutých palem, 
po jejich uvolnění bylo její tělo obrovskou sílou roztržené. Tento 
výjimečně krutý způsob popravy v panovníkovi podmínila odpověď 
dívky, která odmítla obětovat pohanským modlám: „Dali mi jméno 
Korona a ty chceš, abych byla zbavena své koruny?“ 
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Uctívání sv. Korony, podobně jako koronavirus 
přítomný v mnoha zemích po celém světě, „překročilo 
hranice“. Legenda o této mučedníci z pozdního 
starověku je známá v Asii, Africe i Evropě. 
 
První řecká legenda umisťuje mučednictví Viktora 
a Korony do Damašku, později se však opakovala 
v různých variantách. Proto se vedle dnešního 
hlavního města Sýrie uvádí jako místo možného úmrtí 
Antiochie na jihu dnešního Turecka, Alexandria 
v Egyptě, Sicílie nebo Marseille. 
 
Z Blízkého východu se legenda o ní dostala do Itálie 
nejpozději v šestém století. Ostatky obou manželů se 
nacházejí v Castelfidardo na pobřeží Jaderského 
moře nedaleko města Ancona. Už v tomto období byl 
postaven kostel, který jim byl zasvěcen. V roce 997 
přinesl císař Otto III. její relikvie do Cách a v 14. století 
je císař Karel IV. nechal umístit do chrámu sv. Víta 
v Praze. 
 

Patronka před epidemií  
Z tohoto období pocházejí i první důkazy o uctívání této světice 
v Bavorsku, České republice a Dolním Rakousku. Tam a v některých 
dalších oblastech světa je Korona uctívána jako patronka, která chrání 
nejen před epidemiemi a nepříznivým počasím, ale je také symbolem 
vytrvalosti ve víře. 
 
Tradice zahrnují například zvyk v Dolním Rakousku, a to každoroční 
poutě sv. Korony. V roce 1504 v malém městečku St. Corona am 
Wechsel byla nalezena v dutém kmeni lipového stromu malá soška 
sv. Korony, a tak na památku této události byla na tomto místě 
postavena kaple. 
Kult této světice je znám i v jiných částech Rakouska, také ve Vídni, kde 
je lékárna sv. Korony. Při této příležitosti rakouská média poukazují na 
to, že skutečnost, že mince ražené rakouskou mincovnou v letech 1892-
1924 se nazývaly „korunami“ na památku světice, by se měla vysvětlit 
skutečností, že sv. Korona je také patronkou dobré investice, lovců 
pokladů a hráčů loterií. 
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JEŽÍŠI 
MILOSRDENSTVÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„spravedlnost je spravedlnost, milosrdenství je milosrdenství, avšak 
jedno bez druhého se neobejde“ (papež František) 

 
 

„Zvu všechny lidi dobré vůle, aby přijali za svou péči 
o náš společný dům a naše nejkřehčí bratry a sestry,“ 
vybízí papež František při příležitosti vyhlášení ROKU 
LAUDATO SI. 
„Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás?“ 

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY naší farnosti 

 
Tento kříž stojí na sudické návsi před bývalou školou. 

Nese nápis: 
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       44 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DO DOMU 
HOSPODINOVA 

PŮJDEME S RADOSTÍ 
(Žl 122) 

 
Vydáno 31. 5. 2020 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic výhradně 
pro vnitřní potřebu farnosti. 
Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 15,- Kč – tento minimální příspěvek 
vkládejte do označené krabičky na stolku v kostele. 
Kontakt na kněze: 
P. Miroslav Šudoma - 608 755 273, Boskovice, Masarykovo nám. 20, 
email: boskovice@dieceze.cz 
P. Vladimír Sommer (kněz na knínické faře) tel: 772696774 
Kontakt do redakce: své náměty a příspěvky pište na email: 
p.hauptova@seznam.cz nebo napsané na papíře vhoďte do krabičky v kostele. 
Farní časopis naleznete také v elektronické podobě na internetových stránkách 
farnosti: www.kninice.farnost.cz. 

MYŠLENKA NA ZÁVĚR 

 


