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Otec Vladimír Sommer oslaví 13. září 85. narozeniny. 
K tomuto významnému jubileu jsme otci Vladimírovi popřáli na závěr 
mše svaté v den oslavy výročí posvěcení našeho kostela 23. srpna. 

 
S vděčností za Vaši službu, Vám otče přejeme 

hojnost Božího požehnání do dalších dní pozemského života 
a jednou slavné přijetí do Božího království! 
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Normální všední den. Ráno se nechce vstávat, práce moc od ruky nejde, 
problémy, starosti… A pak...Kolem jde mladá maminka, taková holčina, 
veze kočárek s miminkem, asi hodně maličkým, protože má přes 
kočárek přehozenou plínku, a za ruku vede další dítě. To je normálka, 
řeknete, nic neobvyklého. Snad. Tato mladá maminka, ač mě neznala, 
slušně pozdravila, a pak...se krásně usmála!  
Věřte, nevěřte, v tu chvíli tento den přestal být všedním a stal se 
svátečním, prozářený nejen skoro podzimním sluncem, ale pro mě 
hlavně tímto úsměvem. Napadlo mě, proč se asi tato maminka tak 
usmála? Má radost ze svých dětí? Z krásného dne, ze sluníčka, 
ze života…? Nebo se tak usmívá stále a na každého? Má v sobě stálou 
radost, kterou dokáže podělit i ostatní?  
Musel jsem na tuto příhodu myslet celý den. K večeru jsem potkal úplně 
jinou maminku s kočárkem s miminkem a co myslíte? Usmála se také! 
Také má v sobě radost? 
Kdybychom se tak dokázali usmívat všichni! Jak by na tom světě bylo 
hned líp. Kolikrát potkáváme lidi zachmuřené, ubrblané, věčně se vším 
nespokojené. A nejsou to jen lidé “ze světa”, mnohdy i ti, s kterými se 
potkáváme v kostele. Proč se nedokážeme aspoň my, kteří si říkáme 
křesťané, trochu víc usmívat a šířit kolem sebe radost a dobrou náladu. 
Vždyť jsme Kristem i církví vybízeni: Radujte se! 
A máme se z čeho radovat! Jsme děti Boží a co víc si můžem přát. 
Nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy. Uvědomujme si to stále 
a radujme se!  I v této době, kdy se kolem nás zase začínají stahovat 
mračna, šiřme kolem sebe radost!  Tak jak to činil „papež úsměvů” Jan 
Pavel I., jehož 42. výročí zvolení i jeho nenadálé smrti si v těchto dnech 
připomínáme. 
Snad kousek radosti a potěšení najdete i v novém čísle našeho farního 
časopisu. Mějme radost spolu s těmi, kteří se připravují k prvnímu přijetí 
Eucharistie. Mějme radost, že máme tak šikovné děti, které nás dokážou 
potěšit krásným zpěvem i krásnými výrobky. Mějme radost, že se 
můžeme opět účastnit nejen mše svaté, ale i dalších akcí, třeba 
sobotních adorací.  
Přejeme nám všem, aby se neusmívaly jenom maminky s kočárky, 
ale i jejich děti, ale i tatínci, babičky, dědečci, prostě všichni 
a na všechny, aby nás radost, pravá velikonoční radost, provázela 
celým životem. Vždyť kolik nás stojí úsměv? Čím víc ho rozdáváš, tím 
jsi bohatší. Zadarmo jsi dostal, zadarmo rozdávej! 



 

 5 

 

 

Nebylo to v plánu, ale stalo se, že na první barevné straně tohoto 
Farníčku máme krásně vyobrazeného kněze 

držícího v rukou Tělo a Krev Páně. 
Na tento poklad římskokatolické církve chceme 

na následujících stránkách více poukázat, pozvat Vás, milí 
čtenáři, k úvahám, k zamyšlení, k rozjímání nad Eucharistií. 
Téma je to příhodné i z důvodu blížícího se udělování svátosti 

eucharistie – prvního svatého přijímání žáčkům 4. třídy, které bylo 
odloženo kvůli jarní karanténě. Znovu si tedy připomeneme děti, 

které 18. října poprvé přistoupí ke stolu Páně. 
Důležitou se pro nás v posledních měsících stala sobotní adorace 

v našem kostele. Ptáte se, proč rozjímat před svatostánkem? 
Třeba následující články napoví a možná poslouží i svědectví 

v rubrice o modlitbě. 
Eucharistie ve významu „mše svaté“ je pro nás křesťany také téma 
s velkým T. Jak dobře prožívat mši svatou, zvláště pak bohoslužbu 
oběti, jak plně přijímat a chápat sebedarující se lásku Kristovu…? 

To jsou výzvy, do kterých postupně můžeme dorůstat. 
Následující texty jsou jen malé rybky, které občas vyskočí z moře 

plného bohatství. Kéž vás tyto drobné úvahy přivedou na správnou 
cestu k objevování velikosti a vzácnosti eucharistie. 

V ní můžeme nacházet tu pravou radost, o níž jsme četli 
v Úvodníku. Přejme si ji všichni navzájem. 

 

Láska tvoje do krajnosti  
rozdává se bratřím svým,  
vlévá milost za milostí,  
ruší dluhy starých vin.  
 

Co my, hříšní, dát ti smíme?  
Málo pojme lidská dlaň.  
Sami sebe nabízíme, 
Všechno naše tvým se staň.  
 

Při zázračném nasycení  
utišil jsi lidský hlad, 
také my jsme připraveni  
z tvého stolu pokrm brát. 
 

Vejdi k nám a dej nám ožít 
v síle svého života,  
dej, ať září z dětí Božích 
radost, láska, jistota. 
 

V bídě, hladu, umírání 
strádá tolik bratří tvých! 
Lhostejnost nám vidět brání 
Tebe trpícího v nich. 
 

Proměň naše živoření, 
plané starosti a spěch 
v život vzácné, věčné ceny,  
kterým obnovit chceš svět. 
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Církev nevznikla tak, že by se pár křesťanů dalo dohromady a začali 
spolu něco podnikat. Církev se odvozuje od Ježíše a od každé 
eucharistie, především té nedělní. Jíme Kristovo tělo – abychom se 
stávali Kristovým tělem. Tak vypadá vlastní podoba církve. „Účast na 
Kristově těle a krvi od nás nežádá nic jiného, než abychom se proměnili 
v to, co přijímáme“ (papež Lev I., okolo 400-461). Proto je eucharistie 
„pramenem a vrcholem veškerého křesťanského života“ 
(II. vatikánský koncil) a nemůže být ničím nahrazena. 
 

Prostřednictvím eucharistické oběti se spojujeme již nyní 
s nebeskou liturgií a předjímáme věčný život, kdy „Bůh bude 

všechno ve všem“ (1 Kor 15,28) – KC 1326 
 

 
Při každé mši svaté se skrze Ducha svatého z chleba a vína stává 
Ježíšovo Tělo a Ježíšova Krev. Při každé mši svaté se pro nás 
zpřítomňuje Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání: setkáváme se 
s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Pánem a sjednocujeme se s ním tím, 
že přistupujeme ke svatému přijímání. → Jsme v živém spojení. 
 
Není to jako v televizi, kde se můžeme podívat na tisící 
opakování starého filmu. Během mše svaté jsme v přímém 
přenosu při Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání. 
 
To, že je Ježíš skutečně tělesně přítomen ve chlebě a víně, bylo 
nepochopitelné a provokující už pro jeho bezprostřední okolí. Když Ježíš 
v Janově evangeliu označí sebe za „živý chléb“ (6. kapitola), který lidé 
mají jíst, aby získali věčný život, učedníky to spíš šokuje: „To je tvrdá 
řeč! Kdopak to má poslouchat?“ (Jan 6,60). Církev už ale po dva tisíce 
let bere Bibli vážně a Ježíše bere za slovo: „To je mé tělo … to je má 
krev“. Teologie tomu říká reálná přítomnost, jde tedy o Ježíšovu 
skutečnou přítomnost ve chlebě a víně. 
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První křesťané brali Kristův rozkaz vážně. Kdykoliv se shromáždili v jeho 
jménu, přinášeli do shromáždění chléb a víno a biskup nebo kněz je 
proměnil. Dálo se to uprostřed děkování Bohu. Odtud se říkalo 
eucharistie – děkování. Nakonec i Tělu a Krvi Páně se začalo říkat 
Eucharistie. Modlitbě, která tvoří jádro mše svaté, říkáme eucharistická 
modlitba. Na jejím konci vždy skrze Něho a s Ním a v Něm Boha 
chválíme a za vše mu děkujeme. 
 

Mše sv. je novozákonní oběť – ústřední úkon církve. Máme jej prožívat 
s hlubokým pochopením. Ježíši Kristu pod způsobou chleba a vína 
říkáme svátost oltářní. Svátost proto, že jeho Tělo a Krev jsou 
nejvyšším znamením Boží lásky k nám, oltářní proto, že se koná 
na oltáři při nejsvětější Oběti. – Přijímání svátosti oltářní v nás 
rozmnožuje milost posvěcující, úzce spojuje s Kristem a zjednává nám 
nové a nové milosti pomáhající.    (Katolický Katechismus, Život z víry)   

 

z knihy Jana Pavla II. Dar a tajemství 
 

Jaká „památka“? Víme, že tomuto výrazu je třeba dát přesný 
význam, který daleko přesahuje hranice prosté dějinné připomínky. 
Jsme zde v řádu biblické „památky“, jež zpřítomňuje samu onu 
událost. Je to památka – přítomnost! Tajemstvím tohoto zázraku je 
působení Ducha svatého, kterého kněz vzývá, když vztahuje ruce 
nad dary chleba a vína: „Posvěť svým Duchem tyto dary, které před 
tebe klademe, ať se stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše 
Krista.“ Kněz tedy utrpení, smrt a vzkříšení Krista jen nepřipomíná; 
Duch svatý působí, že se na oltáři prostřednictvím služby kněze 
uskutečňují. Kněz jedná opravdu in persona Christi. Co Kristus 
vykonal na oltáři kříže a co předtím ustanovil ve večeřadle jako 
svátost, to kněz obnovuje v sile Ducha svatého. V té chvíli je jakoby 
obestřen mocí Ducha svatého a slova, která pronáší, nabývají 
téhož významu, jaký měla slova Kristova při poslední večeři. 

Hostie (chléb používaný 
při mši svaté) 

pochází z latinského hostia 
= oběť, obětní dar. 

Pojem eucharistie 
pochází z řeckého 

εὐχαρίστειν eucharistein
 děkovat. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
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Jsou-li všechny svátosti prostředkem duchovního, duševního nebo 
tělesného uzdravení, platí to zvláštním způsobem o eucharistii. Důvod 
je každému zřejmý: Ježíš je v ní přítomen tělesně i svým božstvím. 
Vždyť eucharistie je svátostí lásky. Řadí se – spolu s vtělením 
a vykoupením – k dalším „bláznovstvím“, kterými nám Ježíš ukazuje, 
že jeho láska je nekonečná a nepodmíněná. 
 

Uzdravení je výsledkem osobní lásky, kterou k nám Bůh má. Právě proto 
k němu dochází skrze eucharistii. Před přijímáním opakujeme spolu 
s knězem slova římského setníka: „Nezasloužím si… ale řekni jen slovo, 
a má duše bude uzdravena.“ 
 

Existují lidé, kteří se neodvažují přistupovat ke svatému přijímání, 
protože se toho necítí hodni. Kdo ho ale může být hoden? Eucharistii 
koneckonců nepřijímáme proto, že si ji zasloužíme, ale proto, 
že jsme nemocní. Žádný nemocný člověk neříká: „K lékaři nepůjdu, 
protože se necítím dobře.“ Lidé přece chodí k lékaři právě tehdy, když 
se necítí dobře. 
 

Ani v nejmenším tím nechci říct, že ke sv. přijímání můžeme přistupovat 
ve stavu smrtelného hříchu. Pak totiž nejen že nejsme hodni eucharistii 
přijmout, ale jsme duševně nepřipraveni a indisponováni k jejímu přijetí. 
Tehdy musíme nejdříve přistoupit ke svátosti smíření. 
Eucharistie je také zdrojem duševního uzdravení. Často nám chybí 
odvaha a svazuje nás strach, jsme plni napětí, trpíme osamocením, 
pociťujeme bolest z minulých zranění nebo kvůli lidem, kteří nám ublížili. 
Mnozí se však uvolní, když klečí před eucharistií, a zde nacházejí 
potřebné duševní uzdravení. 
 

Zapomínat nemůžeme ani na uzdravení tělesné. Klasickým příkladem 
toho, jak eucharistie může působit i na tělo, je francouzská mystička 
Marta Robinová (1902–1981). Žila padesát let jenom z eucharistického 
chleba, který přijímala jedenkrát do týdne – k údivu lékařů, neschopných 
takový jev pochopit. 
 

Eucharistie jistě není magickým obřadem, který nás uzdraví bez našeho 
přičinění. Je k tomu třeba být otevřen jakékoliv změně. Tím prvním 
a nejdůležitějším uzdravením, které eucharistie dává, je proměna 
srdce, aby dokázalo milovat a odpouštět. Je-li eucharistie láskou, 
logicky musí také k lásce vést. 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Uzdrav-me-Pane_101632.html
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Útlá knížečka P. Jiřího Maria Veselého 
Bl. Imelda Lambertiny, dominikánka 
vypráví o životě této světice, děvčátka, které 
zemřelo ve svých 12 letech láskou a touhou 
po Svátostném Spasiteli. 
 
Přinášíme závěrečnou kapitolku této knížečky, 
která pojednává o blahodárných účincích 
svatého přijímání pro duši připravenou, 
ale i o hrůzných následcích svatokrádežného 
přijímání. 
Svatá hostie je nekrvavým, avšak skutečným opakováním smírné smrti 
Spasitelovy na Golgotě (oběť). Ve svaté hostii zůstává stále přítomen 
pravý Bůh, jemuž se klaníme (tajemství). Avšak svatá hostie nebyla 
dána lidem jen proto, aby se jí klaněli, nýbrž především, aby byla duším 
pokrmem (svátost). Chlebem, o němž je psáno obrazně v Písmu 
svatém: „A hle, anděl Páně se dotkl Eliáše a řekl mu: Vstaň a jez. 
Rozhlédl se, a hle u jeho hlavy chléb a nádoba vody; pojedl tedy a napil 
se a znovu usnul. A vrátil se anděl Páně po druhé a dotkl se ho a řekl 
mu: Vstaň, jez, neboť veliká ti zbývá ještě cesta. Vstal, jedl a pil a kráčel 
v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Orebu." 
(1 Kr 19) 
Sílu svaté hostie – zázračného chleba duše vypočítává liturgie 
v antifoně: "O sacrum convivium... Ó posvátná hostino, v níž se 
požívá Kristus, uctívá památka jeho umučení, mysl se plní milostí 
a dává se nám záruka budoucí slávy!" 
Theologie o tom učí toto: 
 
1. Každým dobrým svatým přijímáním se duše spojuje s Kristem Pánem: 
„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm" (Jan 6,56). 
Je to jednota mystická, jednota dvou vůlí, dvou náklonností a srdcí 
ve vlité lásce. Láska proniká z hostie celou přijímající duši, takže je trvale 
věrná a propuká ve výbuchy žhavých vyznání Posvětiteli, který nás 
proměňuje v Krista ukřižovaného. Proto praví Spasitel svatému 
Augustinovi: „Jsem pokrm velkých duší, snaž se růsti, a budeš mě 
jísti; avšak neproměníš mě ty v sebe – jako pokrm svého těla – 
nýbrž ty budeš proměněn ve mne." 
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2. Poněvadž je Kristus hlavou tajemného těla, jímž je Církev, spojuje 
dobré svaté přijímání duši i s Církví svatou „A chléb, který lámeme, není-
li společenstvím těla Kristova? Poněvadž (tedy) jeden chléb, jsme my 
mnozí tělem jedním" (1 Kor. 10,17). A tak je eucharistie poutem nové 
lásky, nové rovnosti, nového bratrství, jímž začíná již zde nevýslovné, 
obcování svatých v dobře přijímající duši. Pak člověk není nikdy sám. 
Je v něm Kristus a Církev. Slavnost "Krve a Těla" - svatého přijímání 
a mše svaté – není nikdy slavností jen jedné duše ani jen za jednoho 
člověka. Kdykoli kněžské ruce zvedají hostii a dávají věřícím, je to Syn 
Boží a s ním Otec i Duch svatý, a v tajemném naznačení i andělé a svatí, 
přítomní, minulí i budoucí, v nichž se ztrácí podle slov sv. Pavla: 
„A budou dva tělo jedno. Tajemství toto je veliké, ale já to pravím 
o Církvi a o Kristu" (Ef 5,31-2). Jak kalné a mdlé jsou všecky lidské 
radosti a lásky proti tomuto živému světlu z nebe --- 
 
3. Dobré svaté přijímání rozmnožuje posvěcující milost. Eucharistie 
je svátost živých, předpokládá v duši nadpřirozený život (milost). Neboť 
eucharistie je pokrm, a pokrm se nedává duším mrtvým, tj. hříšníkům, 
nýbrž živým, které nemají vědomého těžkého hříchu. Účinky tohoto 
nebeského nasycení jsou nevýslovné. Neboť svatá hostie: 
 
a) udržuje duši v milosti, sytí ji, zachovává v ní oheň lásky Boží. Duše 
pak žije trvale z Boha a nepodlehne hříchu. 
 
b) Nejen že vyrovnává ztráty z denního života, nýbrž rozmnožuje milost 
a posiluje růst ve ctnostech. Proto volá sv. Augustin: „Ó svátosti 
zbožnosti, ó znamení jednoty, ó pouto lásky." 
 
c) Nahrazuje ztráty, hojí rány hříchu, smývá skvrny slabosti, prozařuje 
stíny nedokonalosti, tiší vášně, učí pokoře. 
 
d) Dává radost. Plní duši nadšením a odvahou konati dobro vždy 
a všude. Hostie jest chléb, jež má v sobě všechno potěšení, jenž uvádí 
duši do stavu opojení sladkou Boží dobrotou a jenž ji noří do živého ticha 
Věčné Moudrosti. 
 
A nevidíme-li vždy těchto účinků u lidí, chodících často ke stolu Páně, 
může to býti buď pro špatnou, vlažnou přípravu, buď pro přirozenou 
tvrdost srdce, nebo pro skryté hříšné náklonnosti. Anebo je to zkouška 
od Boha. 
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4. Bůh ve svaté hostii při dobrém svatém přijímání působí v duši 
odpuštění lehkých hříchů. Neboť v něm přichází do duše nekonečná 
živá Láska, která ji zapaluje k lásce větší a k horlivějším úkolům; a láska 
přikrývá hříchy. Obsahem této svátosti je láska a úkon lásky shlazuje 
všední hříchy. Je tedy eucharistie lék a protijed, který osvobozuje duši 
od denních slabostí, a to podle toho, jak velikou má kdo lásku k Bohu. 
Dobrým svatým přijímáním se odpouští též časné tresty za hříchy, 
a to zase podle stupně vroucnosti a zbožnosti, s níž kdo vítá Boha 
k sobě, hlavně v okamžiku svatého přijímání a bezprostředně po něm, 
neboť Boží láska má všechny zákony a krásy lásky lidské. Ale božským 
způsobem. 
 
5. Nepřijímat znamená cestu k zavržení. Přijímat špatně znamená smrt 
duše a peklo. Svatokrádežně přijatá eucharistie zabíjí duši a dává ji 
do moci ďábla: „Namočiv skývu, podal ji Jidáši Iškariotskému. Po té 
skývě vešel do něj satan" (Jan 13,27). Těžkým hříchem brání člověk 
svévolně Bohu přijíti do jeho srdce. Těžký hřích totiž zabíjí duši, a mrtvý 
nemůže jíst. A jak může přijíti Kristus k duši, která těžce hřeší, tj. miluje 
se s ďáblem v jeho hořké radosti? V srdci hříšníkově je peklo pod vládou 
ďáblovou. Tam zve nehodně přijímající Krista, tam jej místo lásky dává 
znovu do moci satanovy, tam Ho s ním znovu tupí, trýzní a zabíjí. A tak 
si jí a pije svatokrádce odsouzení a smrt. 
 
6. Sv. hostie je duši proto zárukou vzkříšení a věčného života. „Kdo jí mé 
tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v den poslední", 
řekl Pán Ježíš (Jan 6,54). Tělo se stává nositelem Boha, duše se ztrácí 
v Bohu. Kdo jí tento chléb, bude žíti na věky, bude míti sílu proti zlu, 
dokud neodejde domů, k Otci. Proto káže Církev přijímati, když se blíží 
smrt. Aby člověk šťastně došel. Avšak je nutné, abychom nejprve 
s Kristem trpěli, a pak teprve s ním byli oslaveni. 
 
Z toho všeho je jasné, že eucharistie je pramenem všech milostí, 
poněvadž v ní přichází do duše nebe, Bůh, Kristus Pán, naše štěstí, náš 
život. Nade všecky ctnosti a oběti obohacuje duši láska 
k eucharistickému Králi, nade všecky bázně a tresty nás drží v dobru 
myšlenka, že On přijde; žízeň a touha po opakování tohoto příchodu 
(duchovní svaté přijímání). Ve sv. hostii je ukřižovaný Kristus. Vše tedy, 
co dává Golgota, dává i svatostánek. Chce-li Bůh, a neprotiví-li se 
člověk, může stačiti jediné svaté přijímání k úplnému posvěcení duše 
i těla. 
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Modlitba chvály a klanění posiluje naši víru, která umožňuje plodné 
slavení eucharistie. V eucharistické řeči Janova evangelia je nejprve 
věnována pozornost nutnosti víry (srov. Jan 6,35–47) a poté se mluví 
o chlebu života (srov. Jan 6,48–58). 
 

Zde vidíme, že pro slaveni eucharistie je nutný postoj víry a vřelosti 
ke Kristu, které jsou cílem eucharistické úcty. 
 

Tuto myšlenku také vyjadřuje instrukce Eucharisticum mysterium, když 
říká o těch, kteří setrvávají před Pánem, že zvětšuji zbožnost a dispozici 
ke slavení památky Páně a disponují se k častému přijímání (srov. EM 
50). 
 

V adoraci se prohlubuje poznání Krista-Emanuele, přítomného 
v eucharistii. Bez tohoto poznání neroste „hlad“, ani se nezvětšuje touha 
po přijímání Kristova těla. Také Joseph Ratzinger píše o hluboké 
souvislosti mezi slavením eucharistie a eucharistickou úctou. 
 

Klanění se Nejsvětější svátosti není protikladem přijímání eucharistie, 
naopak klanění umožňuje přijmout svaté přijímání v plné hloubce 
a napomáhá našemu proměnění. 
 

(Úryvek z diplomové práce o. Stanislava Tomšíčka TEOLOGIE 
A SPIRITUALITA EUCHARISTICKÉ ADORACE v nauce a praxi církve 
po 2. vatikánském koncilu) 

 

Řecké slovo pro tuto skutečnost zní 
proskynésis. Znamená gesto podřízení, 
uznání Boha za naši pravou míru, 
za normu, kterou jsme se rozhodli 
přijmout. Být svobodný totiž neznamená 
„užívat si života“, považovat se 
za naprosto autonomní, nýbrž řídit se 
podle měřítek pravdy a dobra, abychom 
se tak my sami stali pravými a dobrými. 
Latinské slovo pro adoraci je ad-oratio: 
přitisknutí úst k ústům, políbení, objetí, 
tedy v posledku lásku. 
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S dětskou úctou a láskou bychom mohli říci: „Milá mami, milý tati, 
bylo by pro nás všechny, tedy i pro vás, hodně důležité setkat se 
s Ježíšem. Obohatilo by nás to, stalo by se to důležitým prvkem 
našeho života. Prosím, udělejme si na to čas. Možnost, jak to 
udělat, už najdeme. Papež Benedikt XVI.  
 
 

Přátelé nám zanechávají znamení, například prsten, ale Kristus 
nám zanechává své tělo a krev, svou duši a své božství, sebe 
samého, a nenechává si nic pro sebe. Sv. Bernardin Sienský  
 
 

Ten, kdo přijímá svatou eucharistii, ztrácí se v Bohu tak jako kapka 
vody v oceánu. Už je od sebe nelze oddělit. Když nás někdo po 
přijímání překvapí otázkou: „Co si s sebou odnášíš domů? 
můžeme mu odpovědět: „Odnášíme si s sebou nebe.“ Sv. Jan Maria 
Vianney  
 
  

Jako tělesný pokrm slouží k tomu, aby obnovil ztracené síly, tak 
eucharistie posiluje lásku, která má v každodenním životě sklon 
slábnout; takto oživovaná láska zahlazuje všední hříchy. Když se 
nám Kristus dává, oživuje naši lásku a dává nám schopnost zbavit 
se nezřízeného lpění na tvorech a zakořenit se v něm. (KKC 1394) 
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Milí přátelé, dovolte mi, abych se s vámi podělila o jeden duchovní objev, 
který jsem v srpnu našla na kanálu YouTube. Tímto objevem je  
 

  

 
– tedy spíš jeho přednášky a duchovní 
obnovy, které na internetu má. Na jeho 
projevu mě nejvíc oslovuje jeho jasnost, 
přímost, to, že pojmenovává věci jasně, 
i když se to nemusí všem věřícím líbit. 
 
Něco málo o jeho životě: 
O. Dominik Chmielewski se narodil 
v r. 1973 v Bydgoszczy (Polsko). 
Patnáct let trénoval různé typy bojových 
umění. Ve 21 letech se stal ředitelem ve 
věcech školení v polském Svazu 
Bojových umění v Bydgoszczy. Studoval teologii a filosofii. Napsal 
doktorskou práci na téma možností synkretismu filosofie dálného 
východu s křesťanstvím. Vzhledem k tomu, že pocházel z velmi 
nábožensky založené rodiny, angažoval se rovněž v životě církve. Byl 
hudebním animátorem v hnutí obnovy v Duchu svatém. V r. 1995 prožil 
duchovní “otřes” během poutě do Medžugorje, známého mariánského 
místa. Tento duchovní prožitek přineslo o 2 roky později plod v podobě 
vstupu do Tovaryšstva Ježíšova sv. Františka Saleského (salesiáni). 
Na kněze byl vysvěcen v r. 2005, doktorát získal na Univerzitě 
ve Varšavě v oblasti duchovní teologie. Byl akademickým duchovním 
pastýřem ve Varšavě. Aktuálně žije v klášteře v Lądzie. 
  
Jednou z prvních přednášek, které jsem si od tohoto kněze pustila, 
byla přednáška o eucharistii. 
Hltala jsem každé jeho slovo. Hned jsem přednášku rozeslala svým 
přátelům a setkala se s podobnou reakcí, jako byla moje. Proto chci i vás 
povzbudit k poslechu přednášek o. Dominika na YouTube kanálu. 
A konkrétně na kanále Farnosť Božieho milosrdenstva Košice. 
   

- Ježíš reálně za Tebe zemřel na kříži…. 
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- V eucharistii přijímáme živé srdce Boha – jeho srdce přichází 
v eucharistii do mého srdce 

- Ježíš chtěl, aby každé pokolení do konce světa mohlo mít účast 
na těch nejdůležitějších událostech celého vesmíru – a to 
na umučení, smrti a zmrtvýchvstání Boha 

- Když zpíváme Hymnus svatý, svatý, svatý… zpíváme hymnus chval 
s anděly a se všemi svatými 

- Mystici a svatí viděli eucharistii duchovním zrakem – když zpíváme 
svatý, svatý, svatý – otvírá se nebe nad oltářem a sestupují miliardy 
andělů, jsme všichni přenesení na Golgotu, oltář se ztrácí a tady 
je Kříž Ježíše Krista. 

- A konkrétně ten člověk, za kterého 
se slouží mše svatá je u kříže nejblíž 
– prožívá smrt Ježíše za jeho hříchy 
a umývá se Kristovou krví. On už 
si to nepředstavuje, on vidí – 
zmrzačeného Ježíše, který za něho 
umírá 

- Okolo kněze jsou všichni svatí a celá 
bojující církev, která bojuje o spásu. 

- Když kněz dává nad kalich a nad 
patenu svoje ruce a modlí se, 
ať Duch svatý sestoupí na tyto dary, 
v té chvíli se hostie přepodstatňuje 
na tělo a krev Ježíše Krista. 

- Když kněz do svých rukou bere eucharistii, bere bijící srdce Ježíše 
Krista – a když nám je ukazuje, vidíme srdce Krista, který za nás 
umírá na kříži, který je vražděný kvůli našim hříchům    

- Ježíš chce všechno to špatné, co mu odevzdáme, uzdravit 

- Všechno odevzdej ve chvíli pozdvihování Ježíši – všechno, co tě ničí 
– všechno zlé vkládej do ran Ježíše Krista, všechno to zlo chce vzít 
do svých ran na kříž a chce to vyměnit za radost, požehnání, abys 
byl šťastný…. 

- Když kněz pozvedá kalich s krví Ježíše, tehdy ve svém srdci obejmi 
kříž a pozvi ho, aby krev z jeho ran začala umývat Tebe celého, 
protože krev Ježíše Krista má moc očistit od hříchu, má moc zničit 
každý satanův útok na tebe 

- všechno, co je ponořené do krve Ježíše Krista, je pro satana 
neviditelné 

 



 

       16 

 
 

Zpěv Sanctus vznikl spojením různých biblických veršů –  

• zvolání anděla před prorokem Izajášem (Iz 6,3)  

V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném 
a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli 
serafové, každý se šesti křídly: dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy 
a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin 
zástupů, jeho sláva naplňuje všechnu zem!“ (Iz 6, 1-3) 

• a mesiánské verše žalmu 118 (v. 26 a následující). 

Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! 
Žehnáme vám z Hospodinova domu! 
Hospodin je Bůh, on je sám světlem! 
Seřaďte průvod s ratolestmi v ruce, 
vzhůru se vydejte k rohům oltáře! 
Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, 
Tebe, můj Bože, budu velebit! 
Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! 
Jeho láska trvá navěky! 

 
Youcat pro děti 
o zpěvu Sanctus říká: 
Před 2700 lety nahlédl prorok Izaiáš 
do nebe: uviděl tam Boha a jeho anděly. 
Slyšel, jak zpívají tuto píseň – a jak 
nádherně! A tak i my zpíváme spolu 
s anděly a se všemi svatými: „Svatý, 
svatý, svatý…“ A jestli je tvoje babička 
už v nebi, tak samozřejmě zpívá také…  

 
 
Latinský text 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 

Sanctus (lat. svatý) označuje mešní zpěv, jenž je součástí většiny 
křesťanských bohoslužebných ritů. Tvoří jednu z nejstarších 
součástí křesťanské bohoslužby a tvoří část eucharistické modlitby. 

Serafíni - ochránci Božího trůnu, 
kteří neustále zpívají Bohu 

 chvalozpěv Sanctus 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prorok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izaj%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Izaj%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mesi%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ritus
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eucharistick%C3%A1_modlitba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seraf
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Rok Božího slova spěje ke svému vrcholu – 
30. září si připomeneme svátek 
sv. Jeronýma, velkého překladatele Bible, 
který dokázal přeložit Písmo 
do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí 

a učinil tak psané Boží slovo dosažitelným pro všechny. 

Jak se nám dařilo v uplynulém roce žít s Božím slovem? 
Jak v nás působilo? 

Povedlo se nám ve farnosti pár pěkných věcí, kterými jsme se k Písmu 
mohli přibližovat. Už dlouho funguje nedělní Čtení Bible ve společenství 
na faře, nově jsme v kostele přepisovali evangelium svatého Marka 
a tato práce úspěšně spěje ke konci. Lístečky s úryvky Písma na biblické 
nástěnce byly nedávno rozebrány a už jsou doplněny novými. Přišel vám 
vytažený biblický text vhod? Osvětlil vám cestu? Prožili jsme výstavu 
krásných i úctyhodných „biblických exemplářů“. …každou mši svatou 
jsme se setkali s živým Božím slovem. 
Díky, Bože, že se nám dáváš poznat a vedeš nás. 

Následující text by nás mohl 
povzbudit, abychom i nadále 
počítali s Písmem jako s nedílnou 
součástí našeho života! P. Petr 
Karas ve svém článku (uveřejněn 
na www.vezmiacti) poodkrývá 
důležitost četby Písma a modlitby 
nad Ním ve společenství. 

Jaké je místo Písma svatého ve společenství? Dříve, než budeme 
mluvit konkrétně o tom, jakým způsobem se nad Biblí společně modlit, 
bude dobré zmínit se o tom, proč je vlastně pro nás, křesťany, Bible 
tak důležitá. Víme, že ji čteme při každé bohoslužbě. Tvoří podstatnou 
část breviáře. Jsme vyzýváni k tomu, abychom ji četli a rozjímali sami 
i ve svých společenstvích. Bible tedy je (anebo má být) přítomná u všeho 
podstatného, co se v životě církve i křesťana samotného děje. Proč 
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je tedy Písmo svaté tak důležité? Nešlo by ho nahradit něčím jiným? 
(Někde už se o to ostatně “úspěšně” snaží. Např. v některých farnostech 
v Německu se místo biblických čtení přednáší při bohoslužbě např. 
úryvek z Malého Prince od Exupéryho, z knih Franze Kafky atd.). 
Ne, Bibli ničím jiným nahradit nelze. Proč? Základní odpověď na tuto 
otázku je ukryta už v jejím samotném názvu. Bibli také často říkáme 
Boží slovo. Je to slovo, na kterém stojí celá víra křesťanů. Je Boží 
odpovědí na naše základní otázky: - jaký má lidský život smysl? -
odkud jsme se vzali a co bude po naší smrti? - jak správně žít a jakými 
pravidly se při tom řídit? - odkud se ve světě vzalo utrpení a smrt? - jaký 
je Bůh a jeho vůle pro můj život? - jak mohu Boha ve svém životě 
následovat? … Vidíme, že Bible nám skutečně nabízí odpověď 
na ty nejpodstatnější otázky, které asi každého člověka někdy 
napadnou. Častým omylem křesťanů ale je, že zůstanou jen u tohoto 
pohledu na Boží slovo. Tedy: čtu ho jen proto, abych se v něm něco 
dověděl. To je jistě správný důvod, ale zdaleka ne úplný. Může se totiž 
stát, že danému místu příliš nerozumím. Nebo jsem ho slyšel 
už mnohokrát. V takových případech mnozí Bibli odkládají. Zapomínají 
při tom na to podstatné – Boží slovo mě nejen informuje, ale také 
formuje. Jinak řečeno, v Bibli se nejen dovídám něco o své víře 
a o Bohu, ale její četba (pokud ji čtu s vírou) je vždy také modlitbou, 
skrze kterou mě Bůh pomalu (anebo i rychleji – to už nechme 
na něm…) proměňuje. 
 
Jak se tedy modlit nad Biblí ve společenství?  
 
Velmi rozšířená a praktická je tzv. “Metoda sedmi kroků”. O jaké kroky 
se jedná? 
1. Začneme krátkou modlitbou, při které poprosíme Ducha svatého, 

aby byl s námi, aby nás vedl a osvěcoval. 
2. Čteme daný text (je velmi osvědčené vybrat si evangelium 

z nadcházející neděle – potom společné rozjímání slouží i jako 
příprava na nedělní bohoslužbu). 

3. Čteme si text v tichu. Každý, koho osloví nějaké slovo nebo část 
věty, může tento úryvek nahlas přečíst a tím na něj “upozornit” 
ostatní. 

4. Následuje chvíle úplně tiché četby a rozjímání. Vedoucí modlitby 
určí, jak dlouho budeme nad Božím slovem rozjímat. 

5. Vzájemně si sdělíme, co nás při četbě a rozjímání oslovilo. 
Při tom je třeba dbát na několik důležitých zásad:  
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- Pokud možno mluvme o tom, co se dotklo nás osobně 
a nedělejme ze svých slov “kázání” o tom, co by “se mělo dělat” 
anebo co “dnes lidé dělají špatně” atd. 

- Zásadně se vyhýbejme tomu, abychom někoho skrze své 
“rozjímání” nenápadně napomínali. Případné problémy 
si vyříkejme otevřeně a nezneužívejme k tomu Boží slovo. 

- Snažme se vyhnout tomu, abychom nad Božím slovem začali 
diskutovat o různých možnostech výkladu atd. Je to z toho 
důvodu, abychom dokázali odlišit chvíli modlitby (kterou toto 
sdílení také má být) a chvíle “vzdělávací”, kdy nad něčím 
uvažujeme a diskutujeme. 

6. Zakončíme modlitbou vlastními slovy a můžeme připojit i nějakou 
naučenou modlitbu. 

7. A nyní v případě chuti a dostatku času můžeme nad daným textem 
ještě diskutovat, předkládat různé názory atd. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kromě této zmíněné metody modlitby nad Písmem ve společenství 
existují samozřejmě mnohé další, například: 
 
Spontánní modlitba nad daným textem. Vybranou perikopu z Písma 
po krátké modlitbě přečteme, chvíli nad ní rozjímáme a potom se k Bohu 
obracíme se svými chválami, díky, prosbami za odpuštění, prosbami 
a přímluvami. V pokročilejších společenstvích taková modlitba může 
trvat i delší dobu. Výrazem toho, že se jedná o společnou modlitbu, 
může být jednotné zakončení každé prosby, chvály atd., které všichni 
zopakují („prosíme tě, vyslyš nás”, „děkujeme ti, Pane”…) Je také velmi 
dobré, i když někdy poměrně náročné, když se ve své modlitbě 
snažíme vycházet z přečteného úryvku z Bible.  

 
 
 
 
 

Tuto metodu praktikujeme při nedělních setkáních 
na faře. Říkáme jim Čtení z Bible a scházíme se 

pravidelně každou neděli od 18:00 do 19:00. 
Uvítáme každého, kdo by se k nám chtěl přidat! 

 

Tuto modlitbu využíváme ve společenství Modliteb 
matek či otců. Jsou to otevřená společenství pro 
každého, kdo je matkou či otcem, ať už fyzicky či 

duchovně. Nebojte se připojit! 
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Osobní svědectví. Každý, kdo chce a má odvahu, se může v rámci 
společenství s druhými podělit o to, které Boží slovo ho v poslední době 
povzbudilo, posílilo, pomohlo v nějakém rozhodnutí či rozhovoru… 
Zvláště zde, tedy v ochotě a schopnosti podat osobní svědectví o Božím 
působení v našem životě, mají naše katolická společenství velké 
rezervy. Je to škoda, protože skrze takové sdílení se můžeme navzájem 
velmi posilovat a povzbuzovat. K tomuto kroku je samozřejmě třeba, aby 
ve společenství panovala naprostá důvěra v to, že vše řečené zůstane 
jen mezi přítomnými účastníky setkání. 

 

 
 
Slovo na rok. Toto “Slovo na rok” je zvykem vyprošovat si nejen ve 
společenstvích, ale i v některých farnostech či komunitách. Pořádající 
tým předem vypíše úryvky z Písma na lístečky. Tyto úryvky lze “získat” 
různě. Asi nejlepší je, když se pořádající tým nejdříve společně modlí 
a vyprošuje si jednotlivé úryvky z Písma, které si potom jednotliví 
účastníci buď vybavují ve své paměti nebo je nacházejí (cíleně, popř. 
spontánním otevíráním Písma). Lístečky s vypsanými úryvky je při 
samotném vyprošování ve společenství či ve farnosti možné položit před 
oltář nebo před kříž. Po společné modlitbě potom mohou přistupovat 
všichni, kteří chtějí, a po chvilce modlitby si vytáhnout lístek s biblickým 
citátem s důvěrou, že je to slovo, kterým je Bůh v následujícím období 
chce doprovázet, posilovat a proměňovat. 

 

 
 
Tolik tedy k malé teorii o Bibli a jejím místě v našem životě 
i ve společenství. Teď už jen nezapomenout na to, abychom přidali 
i praxi. Potom nás určitě život, a především Bůh sám skrze své 
slovo naučí… 

Zpracovala Danka Ošlejšková 

K takovému svědectví dává prostor náš Farníček. 
Podělíte se s námi o ně? 

 

Krásná inspirace pro naši farnost. 
Kdo by se jí chtěl ujmout? 
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MODLITBA ZA ODPUŠTĚNÍ 
 

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil 
každému, kdo mě v mém životě zranil. 
Prosím Tě, pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra, 
které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění. 
Zříkám se pokušení ospravedlňovat se a hledat důvody, 
pro které mi bylo ublíženo. Zříkám se každé touhy 
po pomstě a odplatě pro ty, kteří mě zranili. 
Ve Tvé síle odpouštím všem, každé jednotlivé zranění, 
jež mi kdo způsobil. 
Chci přijmout všechny své bližní jako bratry a sestry 
před Tvou Tváří i s jejich chybami a slabostmi 
a odpouštím jim každé slovo i čin, všechno, čím mě kdy 
zranili nebo mi způsobili jakoukoli bolest. 
Pane, prosím o milost odpustit každému, jemuž odpustit 
mi připadá velmi těžké. 
Pane, dej mi sílu, aby moje ochota odpustit stále rostla. 
A ještě Tě, Pane, prosím, aby mně odpustili všichni, 
které jsem svým jednáním zranil a kterým jsem ublížil já. 
Amen. 

    (P. Vojtěch Kodet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dej nám, Otče, radost z odpuštění“ 
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Moje zkušenosti s adorací. 
 

STRACH 
Byla jsem oslovena, ať napíšu něco o adoraci. Nejprve jsem 
se lekla a potom jsem odpověděla něco ve smyslu, jasně že 
jo. Několik dní jsem si potom říkala, propánajána, co jsem to 

provedla. Dyť já o adoraci nic moc nevím a žádné velké zkušenosti 
nemám, až na to, že jsem se několikrát v červnu a červenci adorace 
zúčastnila. 
 

GOOGLE 
Pro jistotu jsem si napřed vygooglila, co adorace vlastně znamená. 
Na www.pastorace.cz se píše: „Slovo adorace pochází z latinského 
adoratio, což znamená klanění... Sloužit a klanět se jedinému 
a nejvyššímu Bohu osvobozuje člověka od všech možných vlivů 
v životě.“ 
Na těchto stránkách je hodně zajímavého čtení, a tak jen útržkovitě: 
- klanění představuje prvek osvobození 
- očišťuje srdce člověka 
- osvobozuje člověka od všeho možného otroctví a dává mu odolnost 
A já musím s určitým údivem říct, že je to pravda, takto jsem to zažila. 
 

PROTIVENSTVÍ 
... No, ale jak to začalo. Viděla jsem v kostele papír, kde je možné se 
zapisovat každou sobotu na adorace. Začala ve mně hryzat myšlenka, 
abych se tam taky napsala. Myšlenka nedávala pokoj, tak jsem se 
zapsala rovnou na několik sobot a rovnou na dvě hodiny. 
Musí se počítat s tím, že když něco takového uděláte, tak přijdou různá 
protivenství. Například otázky, které si začnete klást: Proč jsem to 
udělala? Není to proto, že chci udělat dojem na druhé? Nebo že chci 
sama obstát před sebou?  Potřebuju si něco dokazovat? A co tam budu 
2 hodiny dělat, vydržím to!?...  
A taky otázky kladené doma: Proč se zas do něčeho vrháš po hlavě, 
promyslela sis to napřed? Vždyť si vůbec neodpočneš!  Apod.... Myslí to 
zkrátka se mnou dobře :-). Dalším protivenstvím je, že v daný den 
a danou hodinu se vám strašně nechce – prší nebo je horko, doma 
je potřeba udělat nějaké práce, anebo máte rozečtenou bezva knížku, .. 
Zjistila jsem, že se člověk musí tzv. dokopat. Sebrat se a jít. 
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Foto z noci kostelů 

PRVNÍ SOBOTA 
Sbalit se a taky nabalit se, je zima, vzít s sebou vodu na pití, brýle 
na čtení. Při první adoraci jsem se začala v duchu modlit růženec, 
pomaličku, desátky jsem odpočítávala na prstech (vzít si sebou růženec 
mě teda nenapadlo). Střídala jsem klečení se sezením. Jakmile mně 
začala bolet kolena, tak jsem si sedla a znovu dokola. 
Je to zvláštní být sama v kostele. Po chvíli začnete vnímat různé 
praskání, lupání a vrzání. Vůni dřeva. Vůni květin. Leknete se, když 
poprvé odbijí kostelní hodiny. 
Myšlenky se začnou zpomalovat. Vzpomněla jsem na mamu s tatem, 
kteří sem celá léta chodívali, babičku, o které jsem se dozvěděla, 
že zpívala na „kchóře“, představila jsem si kolik asi svateb tady 
proběhlo, kolik miminek bylo pokřtěno a kolik rakví leželo před oltářem. 
Při modlitbě se samy vynořovaly úmysly – třeba za všechny zemřelé 
farníky, co do tohoto kostela kdy chodily, za děti ve farnosti, za ty, kteří 
mám v srdci a vím, že mají trápení, za staré lidi v domovech, za umírající 
.... a kupodivu i za ty, které moc "nemusím". 
Děkovala jsem za rodiče, za všechny a všechno, co mně Bůh dává. 
Najednou byly dvě hodiny pryč. Vyšla jsem do denního světla a byla 
jsem tak klidná, jak už dlouho ne. Země jako by se otáčela pomaleji 
a ostře jsem vnímala pokoj v sobě i kolem sebe. 
 

DALŠÍ SOBOTY 
Někdy jsem moje adorace prožívala tak, že jsem se pomodlila jeden 
růženec, potom jsem položila hlavu do dlaní a říkala jsem si, teď Ti Pane 
chci jen naslouchat. Klidně a pravidelně jsem zhluboka dýchala a čas 
pokojně plynul. Občas jsem vzhlédla k oltáři a zamrkalo na mně "věčné 
světlo" ve smyslu odpovědi: VŠECHNO JE OK, JSEM TADY. 
Někdy jsem opisovala evangelium sv. Marka. Napřed jsem si přečetla, 
co bylo napsáno jako poslední, potom jsem na to navázala a psala 
a přemýšlela o textu. 
Jednu sobotu mně část evangelia 
tak zaujala, že jsem si vzala Písmo 
do lavice, kde jsem si dál četla. 
Taky mě napadlo jít si kleknout před 
oltář a položit hlavu na zem, jako 
gesto odevzdání a poděkování. Ale 
zbaběle jsem to neudělala, 
ze strachu, že by někdo vešel do 
kostela a co by si pomyslel. 
 



 

       24 

Kdo se nejméně půl hodiny bude klanět před Nejsvětější svátostí 
– také pokud je uzavřena ve svatostánku – získává plnomocný 
odpustek (za obvyklých podmínek). Částečné odpustky budou 

propůjčeny za kratší návštěvu a krátkou adoraci. 

 

ZAJÍC 
Jednou v kostele zase něco zapraskalo a mně napadlo, jestli tu nežije 
nějaká myš. A za chvilku se kolem lavice něco mihlo! Kdepak myš 
a naštěstí ani krysa, byl to mladý zajíček. Chvilku jsem byla zaskočená, 
potom jsem se po něm šla podívat, abych jej vyhnala ven, aby chudák 
nemusel spát v noci v zamčeném kostele. Šla jsem dopředu, obešla 
jsem oltář, zajíc nikde. Šla jsem si sednout do lavice a za 10 minut zajíc 
hopká uličkou mezi lavicemi ven :-). 
 

CO JEŠTĚ DODAT 

Když jsem to zvládla já, zvládnete to taky. Můj prvotní úmysl byl, udělat 
něco pro naši farnost, být užitečná. Ale nejvíc, úplně nejvíc jsem byla 
obdarovaná já sama. Chvíle v kostele byly pro mě jako čas strávený 
na ostrově pokoje a klidu. Kolem ostrova bouří nepokoj a dějí se divné 
věci. Obchází strach z coronaviru, probíhají různé demonstrace proti 
kdečemu, bourají se sochy, řeší se identita pohlaví, rodiny, politici 
se pořád hádají ... zkrátka se děje spousta věcí, kterým nerozumíte. 
Když chcete najít Boha, tak učiníte zkušenost jak prorok Eliáš, Bůh není 
ve vichru, v plamenech ohně, v zemětřesení, nemá zapotřebí používat 
hlasité a mocné efekty. 
Přichází v tichu, mírném vánku, pokoji a lásce. Jen je třeba mu jít naproti. 
 

 
 
 
 
 

 
Dlouho jsem toužila prožít nějaký čas k soukromé 
modlitbě v kostele při adoraci. Vždycky ale bylo něco 
„důležitějšího“. Když začaly sobotní adorace, vím, že jsem 
bojovala s tímto „pracovním“ dnem – „vždyť je doma přece 
tolik práce…“ Přesto jsem se několikrát vydala do kostela 

a věřte mi, Bůh mi tento čas pro Něho několikanásobně proměnil. Doma 
jsem měla lepší náladu, vše mi šlo „od ruky“, hodina v kostele byla jako 
10 minut – rychle to uteklo, až jsem si říkala, že by to chtělo zůstat déle, 
… Takové to ztišení před Pánem, kdy mám na srdci tolik věcí a pořád 
dokola Ho něčím „ubíjím“, místo toho, abych více naslouchala, se zde 
pomalu proměňuje… 
Bohu díky za tuhle možnost chvíli setrvat před svatostánkem, i když 
možná pro někoho v nereálném dni, ale zkuste to, Pán je štědrý! 
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Věřím v sílu a účinek modlitby.  
Věřím, že Bůh touží po mojí modlitbě a bere ji vážně.  
Věřím, že moji modlitbu Bůh slyší a vyslyší.  
Věřím, že svojí modlitbou můžu vstoupit do situací, problémů, 
bolestí a můžu je změnit.  
Věřím, že díky mé modlitbě se můžou proměnit lidi, které 
potkávám. 
Věřím, že díky mé modlitbě bude Bůh vstupovat do srdcí mých bratří 
a sester v Ježíši Kristu.  
Věřím, že modlitbou můžu s Boží pomocí odolat nástrahám ďáblovým. 
 

Proč tomu věřím?  
Protože jsem Boží dcera. A v této autoritě Božího dítěte věřím… 
Touha mého srdce je, aby si Pán připravil půdu pro zasetí svého slova, 
své milosti u všech lidí, kteří budou pobývat v našem kostele. Ať si Pán 
znovu přitáhne na své milující, probodené srdce všechny, kteří jsou Jeho 
ve křtu svatém.  
Věřím, že spoustu farníků se modlí za naši farnost ve svých domovech, 
i přesto si ale myslím, že když přicházíme do kostela, a tam bdíme před 
svatostánkem, je naším vyjádřením touhy být Pánu blíž, dát Ježíši svůj 
čas a On sám jej potom proměňuje…. 
Tento sobotní čas v kostele s Pánem Ježíšem je pro mě duchovní 
oázou, ze které čerpám. To bych z celého srdce přála i vám…. 

 

 

 
 
Nebojme se přijít do našeho kostela i v čas, kdy není mše 
svatá. Nebojme se zapojit do sobotních adorací.  
Je krásné otevřít ráno kostel a být v tichu jen s Pánem. Když 
svítí slunko, krásně ozáří obraz svatého Marka, hlavní oltář. 
To si pak řeknu: Máme krásný kostel. 

V tichosti se můžeme modlit, můžeme zavřít oči a poslouchat bzukot 
much. A když oči otevřeme, uvidíme blikající věčné světlo, které jako by 
říkalo: Tady jsem, jsem tady pro tebe. Nebojme se pobýt hodinku 
v kostele. Věřte, že tato hodinka nám nebude během dne chybět. Tělo 
si odpočine, duch se občerství a už nám nebude nic chybět. 
Nebojme se sednout si ke stolečku, vzít do ruky pero a uložit svůj rukopis 
do knihy. Třeba ji jednou budou prohlížet a pročítat další generace, naše 
děti, vnoučata. Svatý Marek má taky určitě radost, že naši farníci 
pročítají a opisují jeho evangelium. 
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DĚTI VÍRY 

Žijeme podle toho, čemu věříme. 
 
…To je podtitulek, který při modlitbě Děti víry čteme v modlitební 
brožurce. 
Čemu věříme? Dochází mi, že na tom něco bude… žijeme podle toho, 
čemu věříme, čím jsme nasyceni, co v nás dýchá, co nás zneklidňuje, 
nebo naopak, co nás uvádí do pokoje a klidu. 
Věřit Bohu, milovat ho celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou 
myslí, a také celou svou silou… To je vítězství! To si maminka Blanka Š. 
uvědomila před pár lety, když začala čerpat milosti z Modliteb matek. 
A milující rodič přece chce to stejné i pro svoje děti. A ještě víc – 
nechceme, aby ta moudra námi objevená ve čtyřiceti, zakusily děti 
až tak pozdě, ale už teď – když jsou dětmi. Milujeme-li Ježíše, přejeme 
si, aby naše děti žily v přátelství s živým Ježíšem už od raného věku, 
aby Krista zakusily co nejdřív… 
A tenkrát Blanka vytušila, že Děti víry můžou tomuto ideálu napomoci. 
Dlouho však byly Děti víry „pouhým“ snem. 
 

Když mi začaly dorůstat děti a viděla jsem, že se rády modlí, že jsou 
schopné mluvit o Ježíši, i ve mně rostla touha po modlitebním 
společenství, které by pro ně bylo vhodné. Přála jsem si, a i nadále 
toužím po tom, aby moje děti žily ve společenství věřících dětí, kde se 
budou vzájemně ve víře podporovat, vyučovat, doprovázet. A nevím, jak 
se to stalo, ale naše děti začaly při společné večerní modlitbě přidávat 
čím dál častěji prosbu „za Děti víry“. A tak se postupně začaly dít věci… 
 

Co jsou vlastně Děti víry? 
Celosvětové rozšířené Hnutí Solace (Útěcha) zahrnuje Modlitby Matek, 
Modlitby otců a Děti víry. Na rozdíl od již známých Modliteb otců a matek, 
jsou Děti víry mnohem méně rozšířené. Takže prakticky to vypadá tak, 
že z brožurky obsahující základní postup modlitby jsme společně 
s Blankou vybraly ty, které dle našeho názoru mohou děti správně 
uchopit. A po dvou třech zkušebních modlitbách jsme ještě dále texty 
upravily – aby neztratily požadovaný obsah, ale aby právě naopak byla 
správnými slovy podtržena důležitost a význam. Většina dětí ty prvotní 
pokusy ustála, a tak můžou modlitební setkání pokračovat v uhlazenější 
podobě dál. 
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Modlitba probíhá každou sobotu v našem kostele od 9 do 10 hodin, 
máme tedy vyhrazenou pro tuto modlitbu jednu hodinu z celodenní 
adorace. Nejprve si společně připravíme modlitební prostor 
před oltářem. Myslím, že to je přesně to místo, kde se cítíme skvěle. 
 

V úvodu písní zveme Ježíše do našeho společenství, potom vybízíme 
děti, aby zkusily vnímat živého Ježíše ve svém vlastním srdci a modlíme 
se k Duchu svatému. Potom děkujeme za to, že jsme spolu a za Jeho 
ochranu, dále pak si uvědomujeme svoji hříšnost a prosíme 
za odpuštění, a následně prosíme za pomoc, abychom se změnili. 
A potom je čas Boha chválit – písní, pomocí naší „chválící knížečky“ 
a také vlastními slovy. Učíme se s vděčností přistupovat k Bohu, 
uvědomovat si, že poklad našeho života je On. Potom otvíráme Písmo 
svaté, konkrétně text nedělního evangelia. Přečteme si jej a pak různými 
způsoby přemítáme nad tím, co nám Bůh skrze tuto radostnou zprávu 
chce sdělit – přímo nám do našeho osobního života. Dále se v modlitbě 
spojujeme se všemi skupinkami Dětí víry na celém světě. A potom 
přichází akt odevzdání. Postupně děti berou do ruky barevná papírová 
kolečka, na nichž mají napsané úmysly, potřeby a problémy, které 
považují za něco, co sami neunesou, co potřebují položit Ježíši k nohám 
a poprosit Ho, aby jim pomohl. Často jsou to problémy vztahové, 
nedokonalosti, kterými se trápí a pak také jména sourozenců, kamarádů 
a učitelů, které děti prostě chtějí svěřit Pánu, protože jim na nich záleží. 
Vše probíhá v tichosti, děti se se svými úmysly nemusí nahlas svěřovat. 
Na poslední modlitbě jsme společně s holkami vymyslely, že budeme 
toto odevzdávání do košíčku všichni ostatní provázet modlitbou 
vyjádřenou brumendem naší oblíbené písničky Přijď, Pane, do života 
mého. Nabídla jsem dětem myšlenku, že si můžou představovat, jako 
by tímto svým zpěvem (modlitbou) pomáhaly tomu jednomu 
konkrétnímu dítěti, které zrovna odevzdává, vynést jeho úmysly 
až do nebe. To naše broukání zmíněné melodie se naším kostelem tak 
krásně neslo, že nešlo jinak než věřit, že Bůh nás přijímá. A pak ještě 
na závěr do modlitby zahrneme svět, který nás obklopuje a potom 
se loučíme „modlitbou na rozloučenou“, kterou bych chtěla citovat: 

 

Bylo krásné být spolu a modlit se. 
Chválili jsme Tě a uctívali a teď se modlíme, 
abychom se zase brzy sešli. 
Prosím, pojď s námi a doprovoď nás v pokoji domů. 
Pomáhej nám tento týden ve všem, co budeme dělat.  
Milujeme Tě. Amen.  
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Čeho si na našich Dětech víry vážím? 

• Že děti, i v čase prázdnin, ráno vstanou a na devátou přijdou. 

• Že se nestalo, aby nepřišel vůbec nikdo. Když se sejdou dvě děti, 
i to je společenství, do kterého přichází Bůh. S dětmi jsme si před 
prázdninami slíbili, že ti, kteří nebudou moci přijít z důvodu dovolené, 
táboru a podobně, že i za ty se budeme při setkání modlit. Je krásné 
vidět, jak přítomné děti vyslovují jména svých kamarádů, kteří 
nemůžou být s námi. Za tu dobu, co se k modlitbě scházíme 
(od letošního června) se modlitby zúčastnilo celkem 10 dětí 
z různých rodin ve věku od 6 do 11 let. 

• Uvědomila jsem si, že rozhovor v duchu modlitby může zachraňovat 
naše vztahy (předsudky, posuzování, neporozumění). Nemůžeme si 
malovat vzdušné zámky, že děti víry jsou děti svaté. Ale máme 
krásnou zkušenost, jak v rámci modlitby, zejména ve chvíli, kdy 
mluvíme o biblickém textu, některé děti otevřeně mluví o svých 
zraněních a o nejrůznějších zkušenostech, reagují na sebe, doplňují 
se, jednoduchým způsobem si sdělují poznatky a v té atmosféře 
důvěry a blízkosti – lidské i Boží – vnímám, že to je chvíle, kdy 
už nejsme soupeři a individualisti, ale je to chvíle, kdy hledáme 
společné dobro. 

• Velmi mě do dnešních dní povzbuzuje část jedné modlitby, 
kdy s dětmi vyslovujeme: Ježíši, vezmi všechno zlé a proměň 
to v dobré. 

  
Kéž i nadále Bůh toto své dílo požehná. Pokud v tomto vidíte dobro 
a smysl, podpořte nás také svou modlitbou, prosím. Bohudíky. 

Petra Hartlová 

  
Na Dětech víry se mi líbí čtení evangelia a povídání o něm. 
Posloucháme k tomu videokázání otce Romana Vlka. Je to zajímavé. 
Líbí se mi písničky. Máme knížečku, ze které čteme chvály, například: 
Ty jsi radost, chválíme Tě. A u toho si prohlížíme obrázky. 
 
Chtěla bych poprosit všechny rodiče, 
ať povzbudí svoje děti k tomu, aby chodily mezi nás 
– děti víry. Líbí se mi bezva parta dětí, modlitba chval, rozebírání 
evangelia a také písničky, které zpíváme. Můžeme taky Pánu Bohu 
odevzdat svoje trápení a věříme, že on nám je pomůže vyřešit.  
Kamarádi, přijďte mezi nás :-) 

 Rozárka 

 Barča 
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Naše farní Sýpka byla v minulosti využita už mnohými způsoby. 
Ale nahrávací studio se z ní stalo letos poprvé! Můžou za to šikovné děti, 
které si říkají Físovičky. V uplynulém školním roce zodpovědně plnily 
službu hudebního doprovázení dětských mší svatých a díky tomu se 
naučily pěknou řádku písniček. Božím řízením se k nám nedávno přitočil 
Petr Pokorný, jehož koníčkem je zvukařina, a rád přijal nabídku zkusit 
nahrát s dětmi jejich písničky. Společně jsme tomu věnovali celý 
poslední týden v červenci. Po sýpce jsme rozestavěli nástroje a ke 
každému muzikantovi a také zpěváčkovi přibyl mikrofon. Překonali jsme 
prvotní ostych a všechny technické překážky a po týdnu jsme zvládli 
nacvičit a nahrát 26 písniček. Potom ještě pokračovala práce u Petra 
doma. Další tři týdny den, co den trávil několik hodin, aby z nahraného 
materiálu dostal to nejlepší a aby se nám písničky dobře poslouchaly. 
CD nazvané Físovičky je od konce srpna k dispozici, mnozí už je 
posloucháte. I nadále je možno CD získat za stokorunu v našem kostele 
na stolku. Pokud je mezi vámi, milí čtenáři, někdo, komu písničky dělají 
radost, neváhejte milým slovem povzbudit děti, které si na realizaci 
tohoto CD skutečně mákly a patří jim uznání a velké díky. 

Petra 
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Dlouho očekávaný den nadešel…. Jedeme na tábor! …. Sraz jsme měli 
v Knínicích, odkud jsme odjížděli autobusem do Cetkovic a dál jsme šli 
pěšky na místo tábora. Tam jsme si postavili stany, naobědvali se a po 
poledním klidu jsme hráli seznamovací hry. Potom se vyráběli jmenovky, 
které jsme pak odevzdali Ondrovi, vedoucímu tábora. 
Ráno nás čekalo překvapení. Všechny jmenovky byly na vývěsce 
a u každé z nich byly připsané 3 body za dobrý start tábora. Současně 
tam byl vyvěšený i seznam bobříků k ulovení a u každého z nich jméno 
vedoucího, který ho bude mít na starost. U snídaně nám bylo vysvětleno, 
že za každého bobříka dostaneme určitý počet bodů. Od toho dne 
se stalo lovení bobříků věcí pro nás velice radostnou. 
 
Náš tábor se konal v duchu filmu „Ať žijí rytíři“ a další zajímavostí bylo, 
že jsme na Martinově tvrzi. Byli jsme rozděleni do týmů tímto způsobem 
– vybrali 4 nejstarší a ti si vylosovali jednu barvu: žlutou, červenou, 
modrou a zelenou. Potom si každý taky vylosoval z hrnce jednu barvu 
a podle ní byl přiřazen k vedoucím skupinky. Skoro každý den jsme měli 
celodopolední hru a podle toho, jak se tým umístil, dostal každý člen 
týmu určitý počet bodů – 1. místo 4 body, 2. místo 3 body, 3. místo 
2 body a 4. místo 1 bod. Členové týmu se každý den měnili, ale vedoucí 
týmu zůstávali. 
Mezi dopolední hry patřily třeba tyhle: lovení divočáků, pašování jídla na 
hrad atd. 
 
Program každého našeho dne byl následující: 
budíček – ranní rozcvička – hygiena – snídaně – dopolední program I. – 

svačina – dopolední program II. – oběd – polední klid – odpolední 
program I. – svačina – odpolední program II. – večeře – večerní volno – 
hygiena – večerka – noční klid 
 
Každý den měli pro nás vedoucí připravený nějaký bonus v podobě 
vyrábění, soutěží při rozcvičkách či něco vztahujícího se k tématu 
tábora. 
Jednou večer jsme zjistili, že okolí kromě nás obývají i loupežníci. 
Následně se objevil šlechtic Albrecht z Krvenos a nabízel nám ochranu 
před loupežníky na svém hradě. Ale vyšlo najevo, že Albrecht je spojen 
s loupežníky, a proto jsme zorganizovali únik do bezpečí naší tvrze 
pochodem od ranních hodin do brzkého odpoledne, při kterém jsme 
narazili i na šebetovské koupaliště, což nám přišlo vhod. Druhý den 
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k večeru jsme zjistili nepřítomnost dvou členů tábora a při následném 
pátrání po nich vyšlo najevo, že byli uneseni loupežníky, s kterými jsme 
vstoupili do vyjednávání a zjistili jsme, že i oni byli podvedení zrádným 
Albrechtem a po vydání našich dvou rytířů jsme s nimi utvořili dohodu 
a tím se spojili v boji proti Albrechtovi. Ten se konal předposlední den 
odpoledne a bojovalo se novinovými koulemi, které jsme si vyrobili 
tentýž den. Boj byl velice napínavý, připojili se i loupežníci, ale i přesto 
jsme už začínali ztrácet síly. Ve chvíli nejnapínavějšího boje se stalo ale 
něco velice neočekávaného…Objevila se královna a nechala Albrechta 
z Krvenos za jeho nečestné činy zavřít do žaláře a pochválila nás 
za chrabrost a statečnost. Až se setmělo, vzali jsme si karimatky 
a vedoucí nám venku promítali pohádku „Ať žijí rytíři“. K tomu jsme měli 
skutečnou hostinu…byla to taková oslavička vítězství. 
Poslední den proběhlo vyhodnocení bodů. Kdo měl nejvíce bodů, šel 
jako první se zavázanýma očima držíce se provázku až k místu, kde se 
nacházely odměny a jednu si vybral. Za ním následovali i ostatní 
v pořadí získaných bodů. 
Tábor jsme si skutečně moc užili a odvezli jsme si z něj mnoho zážitků. 
Děkujeme všem vedoucím za pěkný prázdninový týden :-) 

                                                                                            Adélka K. 

 
Letos jsme byli na farním táboře v Uhřicích, kde jsme byli taky minule, 

téma bylo AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI....... 
Bylo to tam BEZVA! Hrálo se plno zajímavých her např. Slunovrahy 
s Abi a Nany, Hutututu s Karoli, Fotbal s Radkem a s Ráďem, a plno 

dalších her... V pondělí jsme 
utíkali z Albrechtové tvrze 
zpátky na Martinovu (šli 
jsme pěšky z Uhřic 
do Šebetova na koupaliště 
a zpátky jsme jeli 
autobusem). 
Taky byly SUPR jídla, např. 
pláteník, česnečka 
a sekaná.... 
UŽ SE TĚŠÍM NA PŘÍŠTÍ 

ROK NA DALŠÍ FARNÍ 
TÁBOR 

Bety 
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JUMP je letní tábor pro mladé (JUMP ML - 15-18 let 
a JUMP XL - 18-23 let). Koná se v klášteře 
v Kostelním Vydří u Karmelitánů. Účastníci 
spí ve stanech v areálu kláštera. Tábor 
pořádá PhLic. Kateřina Lachmanová, 
Th.D. a P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm. spolu 
s dalšími lidmi v týmu. Účastníci jsou rozděleni 
do menších skupin (klanů) po deseti. Mají 
dva až tři vedoucí (kmotry). V klanu se 
seznamují, probírají témata z přednášek, hrají se různé hry a společně 
se sdílí. Skoro každý den je ráno dobrovolná mše svatá. Potom je 
snídaně, ranní modlitba, přednáška, svačina, klany, oběd, polední 
odpočinek, během kterého je dobrovolná přednáška, svačina, kůlny (to 
jsou workshopy, přednášky, sportovní aktivity, pracovní nebo výtvarné 
činnosti apod.), klany, večeře, večerní modlitba, druhá večeře, zprávy, 
večerníček a večerka. V průběhu tábora jsou dvě větší sportovní aktivity, 
a to klání klanů a JUMP CROSS. Klání klanů je hra, kde mezi sebou 
soupeří všech 14 klanů v jedné disciplíně. JUMP CROSS se hraje 
v klanech celé odpoledne. Chodí se po stanovištích a plní se různé úkoly 
po celém areálu kláštera. Myslím si, že každý najde úkol, který mu jde, 
nebo naopak se musí překonat v úkolech, které se mu nelíbí. Tyto hry 
Vás s klanem ještě více sblíží a seznámí a postupně se přichází na to, 
že každý v klanu má své místo. Na JUMPu je i spousta kněží, ke kterým 
je radost jít ke svátosti smíření :-). Je zde i možnost svěřit se někomu 
s problémem nebo požádat o duchovní rozhovor. Jsem si jistá, 
že nikoho neodmítnou. 
  
K: Já jsem na JUMPu byla letos po druhé a musí říct, že jsem byla opět 
nadšená. Sice jsem neměla stejné zážitky, ale jak říkala Katka 
Lachmanová, žádný JUMP není a ani nemůže být stejný a dotkne se 
Vás pokaždé něco jiného. I mě se dotklo něco jiného než poprvé. 
A když jsem jela na JUMP poprvé a sama, měla jsem obavy. Nikoho 
jsem neznala, nikdy jsem tam nebyla, a bála jsem se mluvit s cizími lidmi, 
a ještě se někomu svěřit a říkat v klanu věci, které jsem ještě nikomu 
neřekla, tak to byl pro mě nepříjemný šok a samozřejmě jsem měla 
strach, ale ani nevíte, jakou jsem měla radost, když jsem se v klanu 
otevřela a řekla jsem, co cítím, taková radost se ani slovy nedá popsat, 
byla jsem jako vyměněná a co je ještě lepší? Našla jsem díky tomu 
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kamarádku, která na tom byla úplně stejně jako já. Takže nikdy v tom 
nejste sami! To bylo pro mě nejlepší zjištění. 
  
V: Já jsem na JUMP jela poprvé, ale už teď vím, že to nebude naposled. 
Sice jsem ze začátku nechtěla, ale jsem nesmírně ráda, že jsem se 
odhodlala a tuto velkou výzvu přijala. Na JUMPu mě nejvíce oslovila 
přednáška na téma obrácení a večerní modlitba – „svíčková“. Nejlepší 
na klanech bylo, že každý člen klanu byl úplně jiný, ale zároveň jsme si 
byli tak blízcí. Myslím si, že všichni, kteří se Bohu chtějí přiblížit, chtějí 
pocítit jeho blízkost nebo se jenom setkat s bandou lidí, kteří jedou 
na stejné vlně, by na JUMP měli bez váhání jet. To, co jsem já zažila 
a stále od té doby prožívám, je nepopsatelný. Obrácení, na které někteří 
věřící čekají třeba deset/dvacet let, prožít v 15 ti byla vážně jízda. :-) Jo, 
a taky během mší svatých a modliteb hraje nejvíc Boží kapela :-) 

 KŠ a VŠ 
 
 

Při vyslovení jména Váňa si jistě většina lidí vybaví veleúspěšného 
žokeje a trenéra, několikanásobného vítěze Velké pardubické, Josefa 
Váni. V poslední době je však čím dál více známý jiný nositel tohoto 
příjmení – sochař Petr Váňa, autor obnoveného Mariánského sloupu 
na Staroměstském náměstí. 
Sledovali jsme dění kolem tohoto díla delší dobu, bude se stavět – 
nebude, dohadování příznivců a odpůrců, až potom omezení kvůli 
koronaviru pomohlo k rychlejší realizaci této stavby. A když začátkem 
června byl tento sloup dostavěn, zatoužili jsme jej vidět na vlastní oči. 
Co jednoduššího než sednout na vlak a vypravit se do Prahy.  
Po prohlídce památek, které jsou jindy v obležení turistů a tentokrát zely 
prázdnotou, jsme došli na Staroměstské náměstí na místo, kde stával 
Mariánský sloup, potom tam více než sto let nebyl, a teď tam jako 
zázrakem vyrostl znova. Nebyl to zázrak, byly to vytrvalé modlitby 
mnoha lidí nejen z Prahy, ale i dalších míst naší vlasti, byla to vytrvalá 
snaha přesvědčit odpovědné osoby, aby tuto stavbu povolily, byla to 
pevná víra sochařů pod vedením Petra Váni, kteří tento sloup několik let 
tvořili, že se jednou na své místo vrátí.  
Byl to krásný zážitek, stát na tomto památném místě pod sloupem, 
z jehož vrcholku na nás shlíží Maria – Immaculata a jakoby nás přitahuje 
vzhůru k sobě. Setkali jsme se zde se skupinkou lidí, kteří se sem 
pravidelně již několik měsíců chodí modlit růženec a chválit naši 
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nebeskou Matku mariánskými písněmi každou středu v 17 hodin, napřed 
za postavení tohoto sloupu, nyní děkovat za jeho dokončení. Pokud 
budete mít cestu do Prahy, nezapomeňte sem zavítat. 
Slavnostního posvěcení tohoto sloupu kardinálem Dukou se nám 
nepodařilo se zúčastnit osobně ani prostřednictvím televize, ale podařilo 
se nám zúčastnit se v Týnském chrámu představení nové knihy 
generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla 
Mariánský sloup – V souvislostech víry a ducha. 
Dozvěděli jsme se tam spoustu zajímavých podrobností nejen o stavbě, 
ale i o dějinách sloupu a dalších církevních stavbách v Praze.  
Pokud se chcete i vy něco blíže o této pozoruhodné stavbě dozvědět, je 
možné si tuto knihu vypůjčit v naší farní knihovně.        PH 
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V roce 1985 se anglický katolický laik Myles Dempsey zúčastnil 
charizmatické konference ve francouzském Arse, která ho velmi 
zasáhla. Byl pohnut živou vírou množství lidí, kteří sem přišli a při 
odchodu se modlili u sochy sv. Jana Mara Vianneye. Ptal se Boha, jestli 
by neměl něco podobného zorganizovat i v Anglii. Odpovědí mu byly 
dvě jasná slova – Walsingham a New Dawn (Nové svítání). Walsingham 
je název starodávného mariánského místa, které před reformací patřilo 
ke čtyřem nejvýznamnějším poutnickým místům na světe, hned po Římě 
a Svaté zemi. Myles toužil uvidět katolickou Církev opět v plné kráse 
a slávě, podstatu konference New Dawn charakterizoval slovy: „Chci, 
aby se krása církve ukázala v celé její nádheře. Církev zářící ve své 
slávě a oslavovaná ve všech jejích aspektech – liturgickém, 
Eucharistickém, charizmatickém, Mariánském, Svátostném, mystickém 
– a aby se toho zúčastňovala celá rodina. 
V roce 1987 se v Walsinghamu uskutečnila první konference New Dawn, 
na kterou přišlo 800 lidí. Od té doby se koná každoročně a účastní se jí 
2000–3000 lidí, desítky kněží a přítomní jsou i biskupové. Ovoce těchto 
konferencí je mimořádné. Na tomto místě vznikla např. myšlenka 
Modliteb matek a Modliteb otců. Walsingham se stal místem mocného 
Božího působení, místem hlubokých uzdravení a obrácení, místem 
velké radosti pro mladé, rodiny s dětmi i pro starší. New Dawn 
konference se rozšířili i na jiné místa na světě. Největší úspěch mají 
v Africe, kam přichází kolem100 000 lidí. Vždy tato konference probíhá 
s požehnáním místních biskupů. V roce 2012 dostal Myles Dempsey 
nejvyšší papežské vyznamenání pro laika – Pro Ecclesia et Pontifice. 
Díky Bohu, že se toto dílo rozšířilo i do ČR. Již osmým rokem se místem 
konání stal starý klášter v Hájku u Prahy.  
Letos poprvé jsem se s manželem zúčastnila tohoto katolického 
charismatického setkání New Dawn (Nové svítání).  Sice bylo toto 
setkání místo čtyř dní pouze dva, ale Boží přítomnost byla hmatatelná. 
Ráno jsme vždy začali chválami v doprovodu skvěle hrající skupiny, 
potom následovala přednáška o. Šebestiána Smrčiny OFM, mše svatá, 
možnost svátosti smíření. Odpoledne měl přednášku laik Pavol Strežo 
ze Slovenska a po něm vystoupil Dominic McDermott. Nevím, jak moc 
vám tato jména něco říkají, ale oba jsou to otcové rodin zapálení pro 
Krista a hlásání evangelijní zvěsti. Jejich nadšení bylo úžasné 
a nakažlivé. 
Večer jsme prožili úžasnou modlitbu s vylitím Ducha svatého, kterou 
vedl Pavol Strežo.  
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V neděli nás také čekaly chvály, přednáška Janky a Pavola Strežových 
a mše svatá. 
Kdo toužil po ztišení, mohl si kleknout do kaple před vystavenou 
Nejsvětější svátost. Probíhala celonoční adorace. 
Celá konference se koná na louce, kde je centrem podium a okolo jsou 
auta a stany, kde spávali všichni účastníci konference. Nebyl to sice 
žádný přepych, ale trocha oběti jistě stojí za kupu Božích milostí… 
Poprvé, a doufám, že ne naposled…Díky Tobě, Pane… 

        Blanka 
 
 

Letošní rok byl (nejen) na farní akce dosti chudý. Jsme rádi, že se aspoň 
teď na konci léta podařilo uspořádat 4 v 1, tedy posvícení při příležitosti 
214 výročí posvěcení našeho kostela, malý farní den (jak říká pan farář), 
oslavu 85. narozenin otce Vladimíra Sommera a také tradiční výstavu 
obrazů.  
Začněme tím posledním. Na Sýpce nás pan Reisig překvapil množstvím 
svých nových i starších obrazů, je vidět, že jej malování zase “chytlo”. 
Paní Jakubcová nás potěšila několika krásnými květinovými obrázky. 
Jedním obrazem a tichou vzpomínkou jsme se rozloučili s dlouholetým 
vystavovatelem, opatovickým malířem panem Zdeňkem Šichem, který 
několik dní před výstavou náhle zemřel… 
Někoho možná překvapila a snad i zaujala svými trošku zvláštními 
obrazy, i tím, že přímo na výstavě malovala a o svých obrazech i o sobě 
zájemcům ochotně popovídala, pro nás nová malířka z Boskovic Marie 
Kepáková. Takto se nám představila: 
 
Milí přátelé,   
jmenuji se Marie Kepáková. Majke je moje umělecké jméno od roku 2020. 
Narodila jsem se rodičům 26.10.1980 jako druhé dítě ze tří. Své dětství jsem 
prožila ve Šlapanicích u Brna. Již v raném dětství jsem se potýkala 
se zdravotními problémy. Když mně byly tři měsíce, tak jsme se starší sestrou 
poprvé skončily v nemocnici s infekčními afty v celé puse, které odstartovaly 
„imunitní defekt“, kdy jsme měly obě velice málo imunitních buněk, a tedy 
žádnou obranyschopnost těla. Měla jsem časté zápaly plic a do 3 let jsem často 
pobývala v nemocnici, u babiček a tet, mimo dětský kolektiv. 
Naše rodina se kamarádila s rodinou, kde měli asi 10letou holčičku Lenku 
Šimonovou, která procházela rakovinou a zemřela na ni. Říkalo se o ní, že to 
byl láskyplný anděl. Necelý rok po její smrti, když mi bylo asi 1,5 roku jsem měla 
další ze svých zápalů plic, večer mi dal tatínek omylem místo 2 tablet celaskonů 
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2 tablety ditiadenu. V momentě uvědomění se začaly nade mnou modlit k Lence 
Šimonové o pomoc a bděli nade mnou celou noc, abych neusnula. Nejenže 
jsem přežila, ale navíc druhý den při poslechu plic pan doktor řekl: „Buď jsem 
já hluchý, nebo se vaše Maruška zázračně do 2 dnů vyléčila ze zápalu plic. 
Já se snad dám na modlení.“ 
Už jako malá jsem měla dar vidět do lidí. Viděla jsem u druhých, co kdyby 
v životě v sobě změnili, tak by se jim žilo radostněji. Když jsme přišli někam na 
návštěvu, tak jsem lidem s otevřeností malého dítěte řekla svůj pocit, který ale 
těžko posléze moje rodiče vysvětlovali. Říkalo se mi „žába s velkou hubou“. 
Rodiče mi vysvětlili, do jaké situace je svým chováním dostávám a doporučili: 
„Sedni si do kouta, pozoruj, mlč, pak nám to doma řekneš“. Poslechla jsem, ale 
po každé takové návštěvě jsem druhý den skončila s angínou v posteli. Tento 
dar jsem si na pár let proto v sobě uzavřela, abych si ho díky Boží cestě mohla 
za pár let znovu otevřít. 
V mých skoro 13 letech na sklonku prázdnin jsme s otcem Bohušem Rychtrem 
byli na zájezdu na poutním místě Na Lomečku, kde zrovna probíhala slavnost 
přijímání novicek do řádu klarisek. Měla jsem tu silný prožitek. Přála jsem si být 
užitečnou a chtěla vstoupit do řádu. Bůh tomu ale chtěl jinak. Poslal mi do cesty 
v mých 13 a půl letech mého manžela. Díky tomu máme dva krásné kluky. 
Starší Michal po mne podědil citlivost a uměleckou činnost s barvami. Mladší 
Kubík nebojácnost, herectví a dar hry na klávesy. 
 A jak jsem se dostala k malování obrazů? …Musíme zpět zase do doby mých 
13 let. Na střední školu jsem se hlásila na textilní návrhářku. Velmi mě bavilo 
malovat vše kolem sebe a také coby holka jsem ráda chodila do divadla. Mým 
snem bylo navrhovat kostýmy do divadla a filmu. Na přijímacích zkouškách 
jsem talentovky měla jedna z nejlepších, ale koeficient prospěchu tehdy pro tuto 
školu také velmi důležitý, jsem měla velmi špatný. A tak se stalo, že jsem 
skončila první pod čarou. Tehdy jsem nešťastná zavřela štětce a barvy 
do skříně na půdu s tím, že už je nechci nikdy vidět! 
O 20 let se můj život musel posunout a narodit se můj anděl – syn Michal. 
V jeden podvečer o jarních prázdninách v roce 2015 mi Michal dal do ruky svůj 
štětec a položil přede mě plátno. Řekl kouzelnou větu: „MAMI, POJĎ 
MALOVAT, JÁ VÍM, ŽE PO TOM TOUŽÍŠ, UŽ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS, ONI 
TĚ POTŘEBUJÍ“. Shledání s mojí láskou bylo nádherné. Tolik slz... smíchaná 
hořkost ze staré bolesti... s radostí ze shledání.… 
…a tady by můj příběh mohl končit...ale…všechny obrazy až do 7.6.2020 
vznikaly LEVOU RUKOU… ale Bůh tomu chtěl a postavil přede mne životní 
zkoušku v podobě RAKOVINY V LEVÉ RUCE, která šla vyřešit pouze pokud 
se vzdám poloviny dlaně, palce a ukazováčku…a tak tu stojí před Vámi ŽENA 
– MALÍŘKA, která se nevzdala a začala malovat PRAVOU RUKOU a vystavuje 
své obrazy. 
Pod mýma rukama vznikají obrazy už pátým rokem. Věnuji se převážně malbě 
akrylovými barvami a prašnými křídami. Maluji své emoce, kterými procházím 
vždy, když se posouvám na své cestě životem. 
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Obrazy vznikají technikou pocitové malby na základě poslepu vybraných čtyř 
barev, které štětci a špachtlemi nanáším na plátno. Při tvorbě jsem ve stavu 
naprosté přítomnosti. 

Obrazy otevírající srdce 💓a duši a vedou k žití v přítomnosti. Pomáhají najít 

odvahu, vykročit na cestu ke změně smýšlení a prožívání života. Máte 
jedinečnou možnost nahlédnout díky mým obrazům do svého nitra, a najít si 
tak v sobě to, kde nejste v přítomnosti ve větší radosti, štěstí, zdraví, hojnosti 
lásky k sobě, k světu, Bohu… Při setkáních s lidmi mluvím to, co cítím a vidím, 
pomáhám tak lidem žít v přítomnosti a mít možnost se změnit …s láskou, 
přítomností a radostí ze svého Božího daru :-). 
sledovat mou tvorbu a kontaktovat mne můžete na: 
fb: výtvarná díla na cestě změny – Majke – Marie Kepáková 
tel: 777868212 

 

 
A co dalšího přinesl tento sváteční den? 

Otci Vladimírovi k jeho nadcházejícím narozeninám popřál po skončení 
sváteční mše svaté (kterou sám sloužil) za celou naši farnost knínický 
pan starosta s paní Ošlejškovou. Z vybrané částky 3300 Kč jsme otci 
pořídili potravinový koš a také jedlou kytici, kterou vytvořila Monika 
Hlubinková. 

Před kostelem jsme potom mohli ocenit šikovnost našich dětí i obětavost 
jejich vedoucí Soni, vybrat si některý z jejich překrásných výtvorů 
a přispět nějakou korunkou na dobrou věc. 

Sváteční posvícenské odpoledne 
jsme začali svátostným 
požehnáním s panem kaplanem, 
po něm nás několika písněmi ze 
svého repertoáru potěšil letovický 
pěvecký sbor Carpe diem 
(„Využij dne”). Po občerstvení na 
farním hřišti si mohli zájemci (a že 
jich bylo) vyslechnout opět 
v kostele zajímavé a poutavé 
vyprávění Jáchyma Jedličky 
o jeho studijním pobytu v Číně. 
V ostatní době bylo možno 
v kostele projít a porozjímat 
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nad obrazy Cesty světla (v letošním roce naposled), také prohlédnout 
i zakoupit krásné obrazy malířky Jany Hejlové. Někteří zasedli 
ke stolečku u bočních dveří a připsali svou vlastní rukou aspoň pár řádek 
evangelia svatého Marka. Někteří zalistovali v albech s fotografiemi 
farních akcí a událostí posledních let, které byly k vidění pod kůrem. 
Hodně návštěvníků si nenechalo ujít výstavku Biblí, kterých se od našich 
farníků podařilo shromáždit přes čtyřicet. Byly zde k prohlédnutí bible 
dětské, obrázkové, studijní, nové i staré, některé i dost přes sto let. 
Někteří, zvláště starší lidé, je jistě doma uchovávají jako rodinný poklad. 
O to cennější je, že nám je zapůjčili – děkujeme.  

 
Farní hřiště nabídlo příjemné posezení pod stany, jejichž přípravu 
zajistili dobrovolníci už dopoledne po skončení mše svaté. O občerstvení 
se letos starala skupina chlapů v jiném složení, než jsme bývali zvyklí, 
ale možná jste to ani nepoznali, šlo jim to skvěle. Díky patří zvláště 
mladým klukům u grilu. 

K poslechu zněly písničky z úplně nového cédéčka, které nahrály naše 
farní děti. Do toho znělo veselé povídání dospěláků a štěbetání velkého 
množství dětí. Ty se vyřádily zejména na skákacím hradu, který ochotně 
zapůjčili lidovci z Boskovic, v obležení byly také naše farní prolézačky, 
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děti se bavily v tvořivé dílničce u lískového keře, zdolávaly lajnu, anebo 
zkoušely štěstí ve střelbě ze vzduchovky. 

Příjemnou atmosféru celého odpoledne podtrhlo ještě jedno krátké 
vystoupení sboru Carpe diem, směřované zvláště k oslavenci 
otci Sommerovi. Pěkné počasí nás doprovodilo až k večeru, kdy jsme 
se pomalu začali rozcházet domů. Naštěstí se našlo pár jedinců, kteří 
vypomohli s úklidem celého farního areálu. A už se můžeme těšit, kdy 
se zase tak pěkně sejdeme. Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří 
nesli na svých bedrech celou organizaci a už týdny předem zajišťovali 
program, propagaci, a nakonec mnoho jednotlivých detailů, aby nám 
všem bylo při tom farním posvícení dobře. 

Na posvícení se po odečtení nákladů vybralo 3.323,- Kč. Tato částka 
byla věnována rádiu Proglas, které se stěhuje do nových prostor. 
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V neděli 23. srpna proběhl před kostelem po mši 
svaté misijní jarmark výrobků našich dětí. Všem 
dárcům velké Pán Bůh zaplať. Vybralo se 10 101,-
Kč. Částku 2000,- použijeme na proplacení 
materiálu. Částkou 3000,-Kč podpoříme naši 
Joyce Zalwango a zbylou částku pošleme na 
Papežské misijní dílo dětí.  
Podzimní misijní jarmark plánujeme formou 
prodeje misijního koláče na misijní neděli 

18. října, ale i ten bude stát určitě za to . 
Do pečení štrůdlů a koláčů se můžete zapojit všichni doma. 
A potom se s dětmi zase pustíme do tvoření výrobků na vánoční 
jarmark.  
Všechny děti jsou moc šikovné a tvoří výrobky, které by si třeba někdy 
rády odnesly domů, ale obětavě je věnují na jarmark. Podpořte prosím 
jejich misijní dílo svou modlitbou. 

Soňa 

 

Stále se hledá dobrovolník, který by s chutí napsal 

dopis v angličtině naší adoptované studentce Joyce. 
Hlaste se u manželů Hauptových. 
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28. 6. Martin Šaršon, Knínice 
 

1. 8. Lucie Přikrylová a Antonín Staněk 
28. 8. Martina Němcová a Luboš Ožvoldík 
 

31.7. Josef Hájek, 75 let, Knínice 

 
 
  
 
 
  
 
Koncem května, v době, kdy se připravoval minulý Farníček, nás zastihla 
smutná zpráva o náhlém úmrtí našeho spoluobčana a farníka pana 
Josefa Přikryla. 
Když přicházíme v neděli do kostela kolem jeho ještě čerstvého hrobu, 
jistě si mnohý z nás na něj s vděčností vzpomene jako na velice 
šikovného a obětavého zedníka. Vždyť po Knínicích i širém okolí stojí 
spousta nových nebo opravených domů, které on postavil.  
Když přijdeme do kostela, můžeme si připomenout, že betonový základ 
pod lavicemi je jeho dílem, stejně jako další zednické práce na kostele 
i na faře. Jeho nejlepším majstrštykem jsou ale určitě schody pod 
kostelem obtočené kolem staré lípy, vždyť i po několika desetiletích 
vypadají stále jako nové. A moc dobře se po nich chodí…  
Pepo, veliké díky od všech Keničáků. 
Věříme, že tak jako jste s kamarádem Pavlem stavěli domy na zemi, 
máte i teď dost práce na opravách nebeské báně. 
 

Také Josef Hájek, dokud byl zdravotně v pořádku, vykonal kus práce 
na opravách a zvelebování našeho kostela i dalších farních staveb. 
I po svém onemocnění se o dění kolem zajímal, na farní akce se 
nechával dovézt. Potom, když už přijet nemohl, jsme mu schovávali 
a posílali každý rok ze Svatováclavského odpoledne láhev burčáku... 
Letos mu ji už posílat nebudeme, ale určitě si na něj rádi vzpomeneme. 
I tobě, Pepo, patří poděkování od všech farníků a kamarádů. 
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Letos si Vranov připomíná 780 let poutního místa. Bohatý program 
poutních mší svatých (září a první neděle v říjnu) snadno dohledáte 
na webových stránkách. 

 

Koncem září fond PULS slaví své třetí narozeniny. Při této 
příležitosti bych se rád podělil o radostnou skutečnost, že 
již zhruba každý desátý návštěvník nedělních bohoslužeb v naší diecézi je také 
donátorem. Zároveň bych chtěl poděkovat za veškerou Vaši podporu.  Dary 
donátorů v loňském roce přesáhly deset miliónů korun. Mám také radost z toho, 
že během koronavirové pandemie jste PULSu zachovali přízeň a že i navzdory 
nepříznivým okolnostem se naše velká rodina malých dárců nadále rozrůstala. 
Věřím, že brzo přivítáme šestitisícího donátora. 
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů 
pomáhají snížit příspěvek (cca 40 Kč měsíčně za dospělého farníka), kterým se 
farnosti podílí na zajištění mezd kněží v naší diecézi.  V některých farnostech 
dary donátorů dokonce tento podíl již zcela pokryjí. 
Od letošního roku již nebude vyhlašována sbírka na účely PULSu.  Využijme 
této příležitosti k tomu, abychom se naučili darovat i jinou formou (např. 
převodním příkazem, inkasem – SIPO).  Nejedná se jen o změnu technickou, 
ale o změnu zažitých zvyklostí. 
Zkusme udělat krok od „příležitostného darování na nějaký účel“ k rozhodnutí 
pro „pravidelný dar“. A to vyžaduje změnu našeho smýšlení. A právě k této 
změně smýšlení vás chci pozvat. Věřím, že se to postupně bude dařit 
a osvojíme si dárcovskou mentalitu, se kterou se setkáváme u křesťanů v jiných 
evropských zemích. 

  Mgr. Pavel Kafka 
správce fondu PULS 

 

 nabízí možnost dobře se naučit 

Symptotermální metodu (STM) v rámci pořádaného kurzu STM PPR. 
Nejbližší termínové možnosti: 

• Čtyři odpolední čtvrteční setkání, vždy od 16:00 do 19:00, 
v termínu 17. 9., 24.9., 1. 10. a 8. 10. 

• Dvě celodenní páteční setkání, vždy od 9:00 do 16:30, 
v termínu 18. 9. a 2. 10. 

Přihlášku a další informace naleznete na https://www.cenap.cz/kurz-
stm-ppr. Novinka – nabídku kurzů o vztazích, lásce a sexualitě nyní 
rozšiřujeme i o webináře – více na https://www.cenap.cz/webinare 
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Olešnická farnost leží v severozápadní části 
našeho děkanátu i blanenského okresu, na hranicích 
s pardubickým krajem, krajem Vysočina 
a královéhradeckou diecézí.  
 
Patří do ní: 
Olešnice – kostel sv. Vavřince 
Křtěnov 
Lhota u Olešnice – kaplička Nejsv. Trojice 
Crhov – zvonička sv. Cyrila a Metoděje 
Ústup – zvonička 
Kněževes – zvonička sv. Marie Magdalény 

     
Farní kostel svatého Vavřince 
stojí na olešnickém náměstí, byl 
vystavěn v letech 1827-1839, na 
místě starého středověkého 
kostela, který byl zničen při 
požáru roku 1827. 
Z farnosti v minulých letech 
vyšlo několik kněží.  
V Olešnici je živé farní 
společenství, kromě 
chrámového sboru zde působí 
misijní klubko děvčat, modlitební 
společenství matek, modlitební 
společenství otců, společenství 
seniorů, společenství živého 
růžence, sportovní jednota Orel, 
každoročně pořádají farní ples. 
 
V minulých letech proběhla 
náročná oprava kostela a fary. 
 

Farářem v Olešnici byl v letech 2010-2016 P. Pavel Lazárek, známý 
svojí láskou k létání a fotografováním z výšek (nyní působí ve farnosti 
Bílovice nad Svitavou a Adamov). 
V současnosti je farářem P. Tomáš Šíma (zároveň spravuje i farnost 
Černovice a farnost Rovečné v sousedním žďárském děkanátu). 
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Kříž je pěkně opraven a můžeme na něm přečíst tento nápis: 
JOSEF 

ZEMÁNEK 
Z POHORY 
+ 7.11.1926 

VE VĚKU 58 ROKŮ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tento kříž stojí po levé straně lesní cesty (cyklostezky) vedoucí 
z Křižných nad Šebetovem přes Doubravy k boskovickému hřbitovu 
u cesty odbočující na Melkov na místě, kde před skoro sto lety zemřel 
pan Zemánek z Pohory. 
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Smysl akce "Do kostela na kole" 
Smyslem této celorepublikové ekumenické akce je propagovat 
cyklistickou dopravu, která je, stejně jako pěší chůze, šetrná k životnímu 
prostředí a ve srovnání s automobilovou dopravou nepoměrně levnější, 
zdravější a na kratší vzdálenosti dokonce statisticky rychlejší. 
 
Strmý nárůst automobilové dopravy v posledních letech se nevyhnul ani 
církevnímu prostředí. V neděli jsou kostely doslova obleženy auty. Jejich 
majitelé si však často ani neuvědomují, jak hodně jejich, jistě velmi 
praktický, pomocník škodí životnímu prostředí. 
Přímé oběti automobilismu zná naprostá většina ze svého blízkého 
okolí. Vždyť jen za dobu nutnou k přečtení tohoto článku zahubí auta na 
celém světě průměrně 20 lidí a dalších 1000 je vážně zraněno. 
 
Z antropologického hlediska mnohem nenápadnější, o to však 
nebezpečnější, jsou oběti nepřímé. Auta produkují totiž celou řadu 
nebezpečných produktů: silně rakovinotvorné látky, látky vedoucí 
k astmatu a jiným trvalým dýchacím obtížím, podráždění očí atd. 
Nezanedbatelnou roli hraje také hluk a vibrace, devastace životního 
prostředí spojená s těžbou ropy, výrobou a likvidací automobilů. 
Odhaduje se, že na tyto nepřímé následky zemře jen v Evropě několik 
desítek tisíc lidí ročně. 
 

Akce je pořádána při příležitosti slavení 
DNŮ VDĚČNOSTI ZA STVOŘENÍ, DNE BEZ AUT 

a EKUMENICKÉ NEDĚLE. 
Jako křesťané máme zodpovědnost za svěřené hřivny, totiž tento 

přerozmanitý svět. Snažme se být dobrými správci světa! 
 
 
 
 

- Kolik se nás u našeho kostela sjede? 

- Vejdeme se na jednu společnou fotografii? 

- Co třeba po mši svaté vyrazit 

jen tak na dopolední cyklovýlet? 
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Klanět se mi 

znamená 
dát mi najevo, 

že všechnu 
naději vkládáš 

ve mne. 
 

Klanět se mi 
znamená 

ukázat mi, 
že se 

nespoléháš 
na sebe nebo 

na druhé, 
ale pouze 
na mne. 
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Stačí, abys byl se mnou. 

 


