Začal jsem lépe poslouchat Boží slovo
"Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh"
(Jan 1, 1). Bůh začal své dějiny Slovem. Slovo stvořilo svět. Toto Slovo
dalo světu smysl. A slovo vždy zůstane dorozumívacím prostředkem
mezi lidmi. Jistěže, dá se dorozumět i očima, srdcem, dotykem, ale
slovo se dotýká člověka nejvíce.
Slovo má svou váhu, velikost, krásu, barvu. Slovem lze povzbudit a dát naději,
slovem lze zabít i vzkřísit. Proto i Bůh používá ke komunikaci slovo. Oslovuje
každého, zejména věřícího, přičemž Slovo čeká na odpověď.
Šema Izrael
Podle starého orientálního zvyku po čtení
Božího slova vždy následovala odpověď
věřících a za ní modlitba, kterou
přednášel biskup. Tento předobraz
poslechu odpovědi a modlitby nacházíme
již v synagogální liturgii. V takovém
duchu se dodnes odehrává židovská
bohoslužba slova. Bohoslužba oběti se
konala pouze u Židů v Jeruzalémském chrámu, který v roce 70 zničil císař
Titus. Jak víme, synagogy vznikly během druhého odvlečení Židů do
babylonského zajetí kolem roku 586 před Kr. Základní modlitba, kterou se
otvírala židovská služba, bylo vyznání víry - Šema, Izrael: "Slyš, Izraeli,
Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého
Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova,
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která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům
a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když
budeš uléhat nebo vstávat." Jasně vidíme, že slovo povzbuzovalo k tomu, aby
lidé poslouchali, co jim říká Bůh. Proto bychom měli i bohoslužbu slova brát
velmi vážně, poslouchat Boží slovo s úctou, neboť čtení z Písma se obracejí na
všechny lidi všech dob, jsou živým Kristovým a Božím slovem. Při čtení sám
Bůh mluví ke svému lidu. Boží slovo tedy třeba přednášet důstojně,
srozumitelně a s bázní. Měli by ho číst lektoři - lidé na to určení a povolaní,
aby se zřetelněji zvýšila jeho účinnost. Papežové Pavel VI. a Jan Pavel II. často
povzbuzovali kněze, aby se nevyhýbali vysvětlování Božího slova, neboť sám
Bůh je přítomen v svém slově, protože on je ten, který mluví. Když se čte
v Církvi Písmo svaté, mluví sám Kristus. A nemluví do prázdna, ale říká
svému lidu, oznamuje mu radostnou zvěst. Úkolem biskupů a kněží je
vysvětlovat toto slovo a objasňovat je.
Jaká je role Božího slova?
Boží slovo přichází jako déšť, jak to
říká prorok Izaiáš: "Spustí-li se lijavec
nebo sníh z nebe, nevrací se zpátky,
nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou
a úrodnou, takže vydává símě tomu,
kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak
tomu bude s mým slovem, které vychází
z mých úst: Nenavrátí se ke mně
s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci,
vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."
(Iz 55, 10-11). Opravdu, Boží slovo působí jako déšť v období sucha a proniká
dovnitř člověka, pokud je poslouchá s otevřeným srdcem. Naléhá, aby se
zamyslel, rozjímal, meditoval, aplikoval je ve svém životě a přinášel ovoce.
Bohoslužba slova by se nikdy neměla zdegradovat, "jen tak poslechnout". Kdo
se v neděli a na svátky nezúčastní čtení Božího slova, nezúčastní se vlastně
mše svaté, čili má ji neplatnou.
Po nedělních čteních Písma svatého vždy následuje homilie kněze a společná
modlitba společenství. Této části mše svaté se účastnili i katechumeni, kteří po
prosbách museli opustit shromáždění věřících. Původně byla totiž bohoslužba
slova a bohoslužba oběti rozdělena. Dopoledne šli křesťané do chrámu modlit
se, odpoledne slavili "lámání chleba" a nakonec se sešli na agape - hostině. Ale
jak dobře víme, už sv. Pavel v Korintu řešil roztržky, když jedni byli hladoví,
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druzí přejedení a možná i ne zcela ve střízlivém stavu. Proto se postupně
bohoslužba oběti přesunula na dopoledne. Po Tridentském koncilu se podle
směrnic papeže Pia V. mše svatá mohla slavit mezi šestou a dvanáctou
hodinou, později mezi pátou a třináctou. Tak jako slunce stoupá a nabírá na
síle, i Kristus přichází k nám.
Liturgické čtení
Hlavní část bohoslužby slova tvoří čtení z Bible, homilie, vyznání víry,
společná modlitba a modlitba věřících. Biblická čtení se vybírají z Písma podle
lekcionáře. Dnes je to samozřejmost, ale kdysi to tak nebylo. Bohoslužba slova
má svůj původ v synagogální bohoslužbě, která měla čtení ze Zákona
a Proroků. I křesťanská tradice, jak vzpomíná sv. Justin kolem roku 162 - 168,
se v čteních zaměřila na apoštolské paměti a na prorocké spisy. Liturgie
východních církví (jeruzalémské, cařihradské) přidaly ještě jedno čtení, takže
měly tři čtení.
V prvních stoletích se četlo nepřetržitě. Neexistovaly vybrané úryvky pro
jednotlivé mše. Četlo se, nakolik to dovoloval čas, případně jak to biskup
pokládal za vhodné. Při nejbližší eucharistické slavnosti se pokračovalo tam,
kde se naposledy skončilo. Jak se však postupně formoval církevní rok
a vznikaly nové svátky, například Vánoce, Zjevení Páně, Velikonoce nebo
Nanebevstoupení Páně, vybíraly se k nim přiléhavé části ze Svatého písma.
Utvářel se evangeliář, nebo tzv. perikopy - vybrané úseky čtení na jednotlivé
neděle.
Pokud věříme, že všechny knihy Božího slova byly napsány z vnuknutí Ducha
Svatého a máme úctu k přítomnosti Krista v slově, víme, že skrze toto slovo se
uskutečňuje tajemství spásy. Ono posvěcuje lidi a jím vzdáváme Otci chválu.
Proto Druhý vatikánský koncil klade důraz na bohoslužbu slova a staví nás
před velkou odpovědnost při jeho čtení. Neboť "…víra je z hlásání a hlásání
skrze Kristovo slovo" (Řím 10, 17).
Kolik máme čtení?
Čtení se vždy přednášejí od ambonu. Mohou se i zpívat, ale když umíme dobře
přednášet, je lepší je přečíst. První čtení čte lektor, který má být uveden do
svého úřadu, tak jak to doporučuje Pavel VI. v Ministeria quaedam z 15. srpna
1972. Jistěže, lektorát není rezervován pouze pro kandidáty kněžství, čtení
tedy mohou pronést jiné osoby, kněz je může poslouchat.
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V syrské liturgii se vždy četl Zákon,
Proroci, listy a na konci evangelium.
Arménská, byzantská a milánská liturgie
obsahovala Proroky, listy a evangelium.
Latinská až do konce prvního tisíciletí
Starý zákon, Nový zákon a evangelium.
Později se to zredukovalo na epištoly
a evangelium. Jak vidíme, v římské
liturgii jsme si to zjednodušili. Kladli
jsme větší důraz na dramatičnost, symboliku, vnějškovosti, vytratil se důraz na
naslouchání Božího slova. Později nám to museli připomenout evangelíci.
Boží slovo bereme vážně
Bereme Boží slovo vážně? Dovolte, abych to ilustroval jednou scénkou
v jistém kostele. Promiňte, pokud je trochu opovážlivá.
Před čtením Božího slova, které se kdysi přednášelo z kazatelny, kráčel prelát
ve fialové nádheře ke kazatelně, aby přednesl svou homilii. Před ním
pochodoval ministrant. Přesně uprostřed mezi oltářem a kazatelnou ministrant
zakopl a spadl. Prelát šel tak důstojně a vážně, že si vůbec nevšiml ministranta
ležícího na zemi. Zakopl o něj a spadl také. Ale prelát se rychle posbíral a jako
dobrý výchovný prostředek udělil ministrantovi dvě facky. Pak oba
pokračovali v cestě. Ministrant důstojně otevřel dvířka ke schodům, které
vedou na kazatelnu, a prelát vystoupil. Nakonec s vážným hlasem pronesl
motto svého kázání: "Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem."
V kostele nastal obrovský smích a Pán Ježíš, neviditelně přítomen, se zřejmě
dobře pobavil. Proč to vzpomínám? Mezi slovem a skutkem musí být shoda.
Kněz nečte Boží slovo jen pro jiné, ale především pro sebe. Pokud chceme
tedy pochopit Eucharistii a prožívat ji, Boží slovo má proniknout náš život co
nejdůsledněji.
Vyvýšené místo - znak úcty
Místo, odkud se čte Boží slovo, není tribunou, odkud zaznívají politická
témata. Je to stůl Božího slova. Druhý vatikánský koncil nás učí o dvou
stolech: stůl slova a stůl Eucharistie. I stolu Božího slova náleží úcta jako stolu
Eucharistie. V dnešní době se již nezamýšlíme natolik nad polohou chrámu,
nad jeho rozdělením, ale tyto dva stoly máme zachovat.
Výraz ambon pochází z řečtiny a znamená vystupovat. Je to vyvýšené místo
nebo pódium, jak to vidíme v bazilice sv. Klimenta v Římě, kde levá strana je
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epištolová a pravá evangelní.
Teprve v 11. století se začíná
používat kazatelna, v období, kdy
na scénu vstoupili kazatelské
řehole.
Druhý vatikánský koncil velmi
zdůrazňuje, aby se Boží slovo
zpřístupnilo
věřícím
v
co
nejplnější míře, aby věřící měli
"bohatší stůl Božího slova"
v podobě čtení nejdůležitějších
částí Písma svatého.
V nedělích a svátcích probíhá tříletý cyklus čtení: A (Matouš), B (Marek)
a C (Lukáš) a Evangelium podle Jana, které se čte na svátky a velikonoční
době. Mezidobí má dvouletý cyklus, při kterém se vystřídají všechna
synoptická evangelia a čtení s výběrem ze Starého a Nového zákona.
A nakonec ještě jedna zkušenost. Jistý muž se jednou pokorně vyznal knězi:
"Víte, duchovní otče, podařilo se mi změnit život. Začal jsem žít jaksi víc
s Bohem. Daří se mi i lépe se modlit a být déle v Boží přítomnosti." Kněz se
ho překvapeně ptá: "Navštěvujete snad nějaké společenství, nebo jste četl
zajímavou knihu?" "Nic takového," odpověděl klidně muž. "Začal jsem
pozorněji poslouchat nedělní čtení, více o nich uvažovat a můj život se
změnil." Tato příhoda je skutečná událost. Je to tichá revoluční proměna srdce
jednoho muže, který se pouze více soustředil na to, co mu říká Kristus.
(podle KN)

Vynikající rodiče milostiplné dcery
Pro život každého z nás jsou neodmyslitelní rodiče - otec a matka.
Z Boží dobroty a z lásky manželů se rodí nový život - děti. Dobří rodiče
pomáhají dětem pokročit ve všech oblastech. I otec a matka Panny
Marie určovali v závazné době běh jejího života.
Z Bible o rodičích Panny Marie nevíme nic. Jistě však výrazným způsobem
tvořili část velkolepé životní kapitoly Marie, o níž se evangelia zmiňují po
Ježíšovi nejvíce. Liturgická vzpomínka na sv. Jáchyma a Annu, rodiče Panny
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Marie, je jedinečná i proto, že
skrze
ně
oslavujeme
posvátnost
manželství
a prosíme Pána o svaté rodiče
a prarodiče. Spjatost svátku
s rodinou vysvětluje jeho
oblíbenost.
Do poslední liturgické obnovy
byly svátky sv. Jáchyma
a Anny v Římskokatolické
církvi oddělené: sv. Jáchym
měl vzpomínku až 16. srpna,
den po svátku Nanebevzetí Panny Marie. V novém liturgickém kalendáři - od
roku 1969 - je právem slavíme společně 26. července.
Povaha apokryfů a jejich oprávněná kritika
O Mariiných rodičích víme pouze z apokryfního spisu Jakubovo
protoevangelium, jehož vznik spadá do 2. století po Kr. Řecký výraz apókryfos
znamená "skrytý", "utajovaný" (spis); později získává negativní význam
"nepravý", "falešný". Apokryfní spisy týkající se událostí Nového zákona
vznikaly hojně v 2. až 5. století, tedy po vzniku inspirovaných biblických spisů
napsaných v letech 50 - 100 (125) po Kr. Apokryfních evangelií napočítáte
kolem dvacítky, kromě toho existují ještě apokryfní skutky, listy i apokalypsy.
Církev přistupovala k apokryfům od začátku zdrženlivě a kriticky. Ačkoli
pramenem pro apokryfy jsou inspirované biblické spisy, na rozdíl od nich jsou
plné zbožné fantazie a někdy i podezřelých filozofií: popisují enormní počet
zázraků a uvádějí detaily uspokojující lidskou zvědavost, o kterých evangelia
moudře mlčí. Na druhé straně ne vše v apokryfech je nutně vymyšlené.
U křesťanů se z apokryfů největší přízni těšil spis Jakubovo protoevangelium.
Jména Mariiných rodičů a také událost obětování malé Marie v chrámu
z Jakubova apokryfu se dokonce slaví v liturgii, a to z teologickopragmatického důvodu.
Tento apokryf s vynikající řečtinou a silnou vázaností na Lukášovo
a Matoušovo evangelium se dělí na tři části: a) prvních deset kapitol obsahuje
příběh Mariina narození a dětství, inspirovaný Knihou Genesis (15. - 18. kap.)
a První Samuelova (1. kap.); b) dalších deset kapitol obsahuje narození Ježíše;
c) posledních pět kapitol popisuje příchod mudrců a Herodovo zabíjení dětí,
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namísto malého Jana Křtitele byl usmrcen jeho otec Zachariáš na prahu
chrámu. V závěru se představí zdánlivý autor spisu - záměrně je to Jakub,
příbuzný Ježíše.
Rodiče Marie a její obětování podle apokryfu
Jméno Mariina otce Jáchyma je
zkrácenou formou hebrejského jména
Joakim
s
významem
"Pán
pozdvihne". Jmenoval se tak i judský
král (609 - 598 před Kr.). A velekněz
v Jeruzalémě v Knize Judit.
Jméno Anna je z hebrejského jména
Channel, které znamená milost.
Stejně se jmenovala i matka
Samuela, jejíž jednání - podle
apokryfu - ovlivnilo matku Marie,
Annu.
Jelikož apokryf byl utvořen velmi
brzy, je pravděpodobné, že jména
Jáchym a Anna jsou skutečná, ačkoli
nelze zcela vyloučit jejich pozdější
odvození. V každém případě si
26. července připomínáme ani ne tak
jména jako skutečnost, že tito svatí
rodiče z Nazareta žili s Bohem a jsou s ním i nyní.
Manželství Jáchyma a Anny bylo podle apokryfu dlouho bezdětné, čímž Anna
nesmírně trpěla. Jáchym se v bezútěšnosti uchýlil do pouště a žil tam
v modlitbě a pokání. Po vytrvalé modlitbě a zjevení anděla se nakonec
Jáchymu a Anně v pokročilém věku narodila panenským způsobem dcera,
které dali jméno Maria. O panenském početí Ježíšovy matky se jistě
v pozdějším apokryfu uvažuje v důsledku panenského početí Ježíše. Podle
apokryfu manželé nežili v Nazaretu, ale v Jeruzalémě. Podle jiných podání žili
v domě u rybníku Bethesda. (Křižáci tam v 12. století postavili krásný kostel
zasvěcený sv. Anně.)
Apokryfní vyprávění o Mariiných rodičích není třeba zkoumat z historické
stránky, ale spíše z hlediska jeho vnitřního smyslu: spis má zvláštní teologický
program a meditativní záměr.
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Jiný než historický význam má i vyprávění o obětování tříleté Marie
v Jeruzalémském chrámu, kde Marie sloužila Bohu až do dvanácti let a měla tu
přijímat potravu z ruky anděla. Historicita zprávy o zasvěcení malé Marie je
totiž problematická - dobové židovské ani biblické spisy zasvěcování dívek za
panny vůbec neznají. Z evangelií však s jistotou víme, že Marie v manželství
s Josefem - když ještě spolu nežili - jako panna počne dítě; tím, že dovolila,
aby se zázračným způsobem stala matkou Ježíše, se zcela oddala Bohu.
Apokryf však klade Mariino odevzdání Bohu už do dětství - tím, že Anna
přivedla Marii do chrámu, kde Maria - podobně jako prorok Samuel, jehož
matka Anna zasvětila Pánu v chrámu v Sílo - zůstávala sloužit Bohu. (I jiné
apokryfy postupují podobným předjímavým způsobem - předem představují
události, které evangelia popisují až u dospělých postav: například zázraky,
které podle evangelií konal dospělý Ježíš, podle apokryfů konal již jako
chlapec.)
Podle jiných domnělých podání oba
rodiče Panny Marie zemřeli krátce po
zasvěcení své dcery. Podle jiného
podání Anna žila poměrně dlouho,
znovu se vdala, měla další dcery
jménem Marie a pomáhala i s výchovou
malého Ježíše. V těchto "nábožných
domněnkách" je však těžké najít
historické jádro.
Církev nikdy nepřiznala apokryfu
hodnotu původního apoštolského spisu.
Jakubovo protoevangelium však zůstalo
pro své téma a starobylost ve velké úctě.
Jeho příběh se stal součástí spisu
o svatých Zlatá legenda od Jakuba de
Voragine. Šíření apokryfního umění
pozastavil
až
Tridentský
koncil
v 16. století.
Jakubovo protoevangelium mělo velký vliv i na dílo Život Panny Marie ve
viděních blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové, která žila v letech 1774 1824. Její vnitřní vidění zaznamenal a literárně zpracoval romantický básník
Clemens Brentano (1778 - 1842). Ani tento duchovně užitečný spis
stigmatizované řeholní sestry nelze - podobně jako apokryf - klást na úroveň
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inspirovaných evangelií, či ho dokonce pokládat za jeho prohloubení. Pozdější
apokryf a meditativní vidění odrážejí silně dobové poznání a zvláštní vnímání
skutečností jejich autorů.
Normálně je úžasné!
Vzpomínka na rodiče Panny Marie nám umožňuje ocenit a děkovat Bohu za
zcela normální a přece úžasné dary: za dar manželství a poslání rodičů: otce
i matky. Jen manželství muže a ženy je totiž posvátná skutečnost, je totiž
Bohem chtěné. Navíc zbožnost a živá víra manželů dodává jejich vztahu
hloubku a pomáhá jim překonávat problémy včetně skličující neplodnosti.
Mimochodem, neplodnost manželství vzpomínají i starozákonní texty,
počínaje manželstvím Abrahama a Sáry. Za překonáním neplodnosti
biblických manželů je vždy Bůh jako nejvyšší dárce života - dítě je tak
nejjasnějším projevem Božího požehnání (žena čekající dítě je i dnes
v "požehnaném stavu").
Podle starobylého mínění dítě počaté rodiči až ve stáří bylo určeno k velkým
věcem (např. Izák, Samson, Samuel, Jan Křtitel). Apokryf tak představil
i Pannu Marii. Marii počali její rodiče přirozenou cestou. (Její panenské početí,
které zmiňuje apokryf, je domněnkou, která se na pohlavní soužití a potěšení
dívá s jistým odstupem. Některé z gnostických apokryfů manželským soužitím
dokonce opovrhovaly.) Na Marii však od počátku - od okamžiku jejího početí
v matčině lůně - spočívala Boží milost: Maria byla uchráněna od hříchu
a prvotní viny. Boží milost v tomto případě
předchází hřích. Prvenství milosti v Mariině
životě
souvisí
s
pravdou
víry
o neposkvrněném početí Panny Marie, což
neznamená, že by Marie byla panensky
počata v lůně své matky Anny - jak se
nejednou mýlí i křesťané -, ale že od
okamžiku jejího přirozeného početí ji Bůh
uchránil před hříchem.
Dále můžeme s jistotou usuzovat, že rodiče
Panny Marie dali své dceři náležitou
náboženskou výchovu. Totiž výsledkem této
výchovy byla hluboká Mariina víra, kterou
chválí nejen její příbuzná Alžběta (Lk 1, 45),
ale nepřímo i sám Pán Ježíš (Lk 11, 28).
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Mariini rodiče svou dceru - jak bylo zvykem - poměrně mladou (12- až 15letou) vdali za Josefa, tesaře. Po právní stránce bylo prvním manželským
úkonem zasvěcení (aramejsky qiddušin), při kterém se před dvěma svědky
sepsala manželská smlouva. Mariin manžel Josef pravděpodobně odevzdal
jejímu otci Mohar, což byla ekonomická odměna v penězích nebo v naturáliích
z důvodu přináležení nevěsty k novému rodinnému klanu. Marie však nadále
zůstala bydlet v rodičovském domě v Nazaretě, protože k nišuin - přijetí
nevěsty do domu ženicha a společnému životu - běžně docházelo až po roce.
Jelikož Maria byla v požehnaném stavu již předtím, než začala s Josefem spolu
bydlet, byl to zřejmě nejen pro Josefa, ale i pro Mariiny rodiče dost velký
problém. Josef zpočátku nechtěl Marii přijmout k sobě. Bůh však mimořádným
způsobem zařídil, že Marii s Dítětem nakonec přijal - píše o tom evangelista
Matouš.
Z Lukášova evangelia víme, že Marie patří k poníženým - zpěvem Magnificat
(Lk 1, 46-55) chválí Pána, že shlédl na její ponížení. Nechlubí se osobní
pokorou, jak by se na první pohled mohlo zdát (byla by to ještě pokora?), ale
mluví o svém nízkém společenském postavení: Maria a její rodiče totiž
nepatřili k bohatým a společensky uznávaným lidem Izraele, ačkoli apokryf
udělal z Joachima velmi bohatého člověka. Mariina rodina patřila k pokorným
(hebr. Anavi), které často chválí Starý zákon, ale i Pán Ježíš, neboť jsou zcela
odkázáni na Boha. Právě
vyvolením Panny Marie za
Matku Božího Syna Pán
ponížené povýšil včetně
Mariiných rodičů.
Pokud se o Mariiných
rodičích v evangeliích mlčí,
je to i proto, že v patriarchální
společnosti je důležitý muž
a jeho rodokmen - proto se
Ježíšův rodokmen u Matouše
a Lukáše váže na sv. Josefa
a jeho otce Jakuba Élího. Rodiče Jáchym a Anna vychovali vynikající dceru.
Právě ji - pokornou židovskou mladou ženu, manželku Josefa - si Bůh vyvolil,
aby nás přes ni zahrnul tím největším požehnáním v osobě Ježíše Krista. Přes
milostiplnou dceru se právem dostalo pozornosti a liturgické úcty jejím
znamenitým rodičům.
(podle KN)
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Nanebevzatá vnímaná „prací světla“
Křesťané si od začátku připomínali nebeské oslavení Boží Matky. Na
Východě se tento svátek slavil již brzy po Efezském koncilu v roce 431.
Císař Mauricius (582-602) uznal 15. srpen pro Východořímskou říši za
státní svátek. V římské Církvi se svátek Nanebevzetí Panny Marie slaví
od 7. století.
V roce 1950 papež Pius XII.
prohlásil učení, že "Panna
Maria byla po skončení
pozemského života s tělem
a duší vzata do nebeské
slávy" za dogma.
Když Ježiš Kristus daroval
v předstihu své matce dar
nebeského života s tělem
a duší, tak nešlo o protekci
v dějinách
spásy,
ale
o ujištění, že je to i cesta
člověka
vyznávajícího
hodnoty jako Panna Maria.
Rubensovo bipolární napětí
Dějiny umění dokazují, že
otázka
života
a
smrti
nezůstala cizí v žádném
období. Ani jeden malíř se
nevěnoval tomuto tématu
tolik, jak Petr Paul Rubens
(1577-1640).
Více
než
osmnáctkrát
se
pokusil
zobrazit Nanebevzetí, udělal
náčrty, předělával skicy,
chystal modely a maloval
obrazy na dřevo í plátno. Jeho dílo tedy představuje vynikající terén pro
studium moderních pedagogických nástrojů a náboženské didaktiky, kterou si
vyžádala reformace při zpracování otázky utrpení a smrti. Pouze sedm z těchto
děl bylo určených pro velké oltáře, zatímco pět, jakož i všechny ostatní práce
- 11 -

Farní zpravodaj
s touto tématikou, je dnes vystaveno ve velkých muzeích. Dvě se nacházejí
ještě in situ jako oltářní obrazy. S nástupem reformace se tyto obrazy staly
ideálními modely, ve kterých se koncentrovala katolická víra. Opíraje se
o vyprávění o Panně Marii, odkrývají význam Ježíšovy smrti pro lidstvo.
Obraz Nanebevzetí Panny Marie jasně staví před oči věřícího jeho budoucnost.
Ukazuje, v co může doufat: v Boží milost a vstup do věčného života.
Nanebevzetí Marie s tělem představuje tedy naději na rajské proměnění pro
Církev i proměnění těla věřícího. Shrnuje v sobě dialektickou koncepci nebe,
které sestupuje na zem, a země, která je zachráněna, spasena.
Rubensovy kompozice ukrývají v sobě toto bipolární napětí. Hluboká tma
prázdné jeskynní hrobky, kolem níž se sešla komunita truchlících, na druhé
straně zjevení, relativně klidné a slavnostní, ve světle nebe. Rubens postupně
studuje tento námět, obměňuje ho, modeluje a obnovuje. Přitom stále
respektuje ikonografické kánony, diktované obnovou Církve po Tridentském
koncilu a inspiruje se vnitřním dynamismem své malířské koncepce, založené
na polaritě: život, který se otevírá Bohu, důvěra v Boha života, který vzkřísil
Ježíše z mrtvých.
Na těchto Rubensových obrazech je skupinka osob kolem otevřeného
a prázdného hrobu: je to dvanáct apoštolů a ženy. Nad nimi se vznáší oblak.
Podpírá Matku vystupující do nebe, obklopenou anděly.
Očima Mennekesa
Díla v horní části ukazují proměnlivou hru barev od hnědé přes směs modré až
k bílé. Tři oltářní obrazy patří ke třem různým obdobím umělecké činnosti
autora a představují nejvýznamnější okamžik dějin malířství s tímto námětem.
Řeč je o třech obrazech, z nichž dva jsou vystaveny v Kunstmuseum
v Düsseldorfu (1616-1618) a v Liechtenstein Museum ve Vídni (1636 -1637)
a jeden na hlavním oltáři katedrály v Antverpách (1625 -1626) - viz. obrázek.
Z hlediska formy a stylu je poslední dílo nejvýznamnější. Zahleďme se na ně
očima odborníka P. Friedhelma Mennekesa SJ, ve srovnání s předchozím
autorovýn modelem (1625), vystaveným v muzeu Mauritshuis v Haagu.
Zóna světla a stínu
Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři antverpské katedrály (olej na
dubovém dřevě, 490 x 325 cm) na rozdíl od ostatních obrazů série celé
namaloval Rubens. Vše začíná zakázkou, kterou malíř dostal v roce 1619.
Děkan katedrály Johannes del Rio (1555 -1624) doufal že tímto dílem zajistí,
aby ho pohřbili v katedrále. Kompoziční schéma obrazu bylo připraveno již na
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modelu, ačkoli při realizaci malby došlo později k různým úpravám. Panna
Maria, v absolutním klidu zůstává uprostřed. Nad její hlavou povívá lehký
závoj jako aura v pohybu větru. Hlava, krk a ruce se skví ve světle. Andělé letí
kolem tohoto světelného prostoru a rozšiřují celý výjev. Dva drží věnec z bíločervených květin a další okraj jejího vlajícího pláště.
Zářivé zjevení Panny Marie v horní části malby a světlo plátna v prázdném
hrobě v dolní části dělí obraz na zónu světla a stínu. Projevuje se v obličeji,
v odrazech barvy pokožky andělů a v jasném modrém nebi. Na pravé straně
dominuje stín oblaků, který se přelévá na dalších dvou andělů a tří andílků.
Stín sestupuje podél tmavé zóny znázorňující spáry a končí se v temnotě
jeskynního hrobu. Stín nebe a stín země se takto spojují v poli které je zároveň
fyzické i abstraktní a které přechází z černé barvy do tmavohnědé. Pozdější
obraz ještě více zdůrazňuje toto vertikální oddělení zóny světla od zóny stínu.
Temnotou se vyznačuje zem a smrt.
Zóna bolesti a naděje
Na obraze kromě vertikálního dělení převládá i horizontálně dělení. Na jedné
straně shromáždění učedníci, zasažení bolestí a údivem, na druhé straně
promítnutí koncepce víry jednotlivých učedníků, každé jiným způsobem, podle
osobní zkušenosti. Zde se nepochybně nachází centrální bod obrazu, ztvárněný
rovnoměrným rozdělením světla mezi barvami. Každopádně divák vnímá
s větším zaujetím realismus dolní částí, má dojem, že se nachází mezi
učedníky a prožívá tytéž pocity.
Ústřední událost výjevu v dolní části, představuje podivuhodné světlo, kterým
se skví prázdný hrob. Uprostřed skupiny truchlících mučedníků, kteří svůj
neklid vyjadřují gesty a mimikou, se stane zázrak květin, jak ho podává
legenda. Protože jen zvláštní znamení dokáží otevřít oči sužované bolestí. A to
samé se stalo ženám, když našly prázdný hrob časně ráno o velikonoční neděli.
Víra a pochybnost
Člověk se cítí nejvíce zlomený v okamžiku, kdy ztratí nejmilovanější osobu.
Právě tehdy potřebuje nějaký vnější podnět. A tento podnět umisťuje Rubens
do skupiny shromážděných - prázdný hrob, zářivá plachta a čerstvě rozkvetlé
bílé a červené květy. Tato znamení vyvolávají pocit úžasu. Postupně, jeden za
druhým se postavy zbavují svého strachu, každý způsobem jemu vlastním.
Zdá se, že jsou to tři ženy, které se jako první vymaňují ze své strnulosti.
Jakoby tahaly světlo z hrobu, nechaly ho procházet skrze sebe a vysílaly ho
k divákovi. Světlo postupuje po jediné čáře na těla tří žen, pak míří přímo na
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diváka. Skupina mužů na oltářním obraze je rozdělena na dvě části. Z temného
vrchu vpravo se v pozadí vynořuje sedm učedníků: Petr se opírá levou rukou
o hrobku a s udiveným pohledem se sklání nad hrobem. Vedle něj je vousatý
Jakub a pak další učedníci vlevo, ve skupině zbývajících pěti učedníků vyniká
Jan. Ohromen strachem a zároveň úžasem, levé rameno má ustrašeně za zády,
zatímco pravé s otevřenou rukou napíná k Panně Marii. Za ním se nachází
učedník ve zdrženlivém postoji. Jakoby viděl něco, čemu nemůže uvěřit. Tato
Tomášova úloha představuje postoj, který se přenáší z člověka na člověka.
I v evangelních vyprávěních o zmrtvýchvstání víra a pochybnost jsou dva
prvky, které nelze od sebe oddělit.
Další tři učedníci vytvářejí skupinu se zvláštní dynamickou účinností, jakoby
tři hlavy vytvářely jednu. Dvě v extázi upírají pohled k nebi, třetí zůstává
v zajetí pochybností v ústraní. Jejich tváře charakterizuje patetický úžas, oči
sledují světlo, které se rozlévá na jednotlivé postavy, na nebe a zemi. Proudy
světla korespondují s pohledy a dodávají výjevu dynamické napětí.
Zápas zvěčněný barvami
Kompozice dosahuje kulminačního bodu ve výrazech tváří, v postojích
a gestech. Každý vyjadřuje to, co se ho osobně dotýká: manifestní strach,
neklid, bolest, ohromení. Někteří upadají do extáze, jiné přemůže nostalgie.
Pozvolna proniká do temnoty útěcha, nebo se nanovo oživuje vzpomínka, v co
svého času neochvějně věřili. Poselství obrazu spočívá právě v tom, že Boží
jistota vpadne do zklamaného já, ale ne u všech. Rubens nesporně vstupuje na
území každodenní reality. V Mariině době, ale i později, život neplynul jinak
než předtím, když učedníci žili s Ježíšem. Tento přechod od zavázaných očí
k rozzářeným Rubens diferencovaným a znamenitým způsobem zobrazil po
více než desetiletém zápase.
Kanovník Johannes del Rio objednal dílo v roce 1619. Mezitím se stal
děkanem, ale musel čekat celých pět let, než se dočkal prvního tahu štětcem.
V roce 1624 se uskutečnily přípravné práce a za rok nato model. Jelikož starý
obraz musel být z kostela odstraněn, na oltáři visela jen červená látka, která
měla připomínat, aby se dílo konečně dohotovilo. A právě v tom čase začal
Rubens svou práci. Pobyty v cizině z důvodu diplomatických misí, další
zakázky (mezi jinými cyklus Medicejských v Paříži), ale i mor, který vypukl
v Antverpách, neustále přerušovaly jeho práce. Stalo se však cosi ještě
nepříjemnějšího. Jeho manželka Isabella Brant náhle zemřela po krátké
nemoci, možná na mor, když právě dokončoval práce. Zasažený bolestí
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a výčitkami svědomí, že neopustil město i s rodinou, když vypukl mor, malíř
v tomto obraze našel prostředek k vyjádření své vlastní bolesti.
Když mrtví ožívají
Kompozice byla dokončena. Žena na modelu za hrobkou byla přemístěna
směrem k levé straně. Zde klečí u záhlaví hrobky a na pravém rameni má
přehozené pohřební plátno, vytažené z hrobu. Levou rukou ukazuje na lněné
plátno a vztyčeným prstem na květiny, které nejsou vidět. V původní verzi
byla i čtvrtá žena v středně červených šatech umístěna ve středu skupiny,
zatímco zde stojí z pravé strany jedna starší žena. Pohled obou žen je vážný
a zamyšlený, osvětlený jen světlem vycházejícím z hrobu. Ta mladší levou
rukou drží lněné plátno. Její pravá ruka je otevřená dlaní vzhůru. Zároveň
prstem ukazuje na ruku klečící ženy, osvětlenou z hrobu: dvě ruce spojené
společným gestem, nositelky přílivu světla ze stejného zdroje. Rysy tváře žena
připomíná malířovu zesnulou manželku. V centru impozantní malby se stává
živou vzpomínkou. Pro malíře tento obraz není jen realizováním zakázky, ale
i útěchou, vyjádřením osobní jistoty víry, kterou obsáhl svým uměním.
S tělem a duší
Oltářní obraz nabízí dvě fakta: na jedné straně smrt Panny Marie a prázdný
hrob, na druhé straně naději, která sálá z díla, že mrtví jsou povoláni žít
v Bohu. Velké zjevení na nebi, to není událost, kterou lze uchopit v objektivní
rovině, a proto není reprodukcí v tradičním smyslu. Podává se, samozřejmě,
jako společná zkušenost skupiny učedníků, ale každý z nich zakouší událost
vlastním způsobem, co do formy i obsahu, na základě prožívání své víry.
A toto platí i pro toho, kdo se podívá na obraz. Návštěvníkovi se nenabízí
pouze realistický fakt, nýbrž očekává se od něj, aby si utvořil vlastní názor
v rovině víry. A toto obzvláště platí pro svátosti slavení Ježíšovy smrti a jeho
zmrtvýchvstání, které liturgie na tomto oltáři zpřítomňuje. Pouze v takové
jednotě se může Rubensovo dílo pochopit ve víře jako obraz, který má svou
vnitřní hodnotu - prostřednictvím "práce světla", kterou do díla vloží věřící
člověk.
Pannu Marii považujeme za "nejkrásnější ze všech" kvůli její kráse těla, duše
i ducha. Její tělo přijalo a počalo Božího Syna, její duše přijala velikost Pána
ve víře a tuto chválu si zachovala až pod kříž. Její život nezastiňoval hřích.
Čistá žila a tak byla s tělem a duší vzata do nebeské slávy. Proto je pro nás
znamením naděje, že i my se po své životní pouti s tělem a duší dostaneme do
nebe, pokud jsme věřili, milovali a doufali, jako ona.
(podle KN)
- 15 -

Farní zpravodaj

Putování - za jakých podmínek je poutí
Pouť je milostivý čas, ve kterém člověk objevuje sám sebe a poznává
nesmírnou Boží lásku. Je však třeba se na to vnitřně disponovat, čerpat
sílu ze svátostí, zejména z Eucharistie. Na místo putování je možné jít
individuálně nebo s farním společenstvím.
Vážená redakce,
naši
předkové
putovali na poutní
místa pěšky nebo
dlouhou
cestu
překonávali
na
vozech s koňským
spřežením.
Tyto
časy jsou však
nenávratně
pryč.
My putujeme ve
sportovní obuvi, ba
i
v
nedělních
botách, pokud tam
jedeme autem nebo letíme letadlem. Některé poutě se podobají spíše zájezdu
než namáhavému putování. Jak si však z náboženských aktivit neudělat pouze
výlet či pěkný zájezd, ale zachovat charakter poutě a putování?
Marcela
Milá Marcelo,
člověk se během svého života vědomě i nevědomě stává poutníkem. Putování
je ve všech náboženstvích projevem jistého pokroku, hledání cíle a smyslu
lidského života. Pouť a putování v náboženském chápání jsou cestou, na kterou
nastoupil věřící člověk, aby přišel na místo uznané za posvátné, na kterém se
setkává s Bohem a získává Boží milosti. Někdo putuje proto, aby získal
odpuštění svých hříchů a vin nebo aby konfrontoval svůj životní styl a snažil
se o změnu. Jiný putuje po těžkém životním příběhu, ráně, kterou mu někdo
způsobil, další hledá klid pro svou bolavou duši. Někdo v pouti hledá vyjádření
vlastního vnitřního pocitu - nachází svého Tvůrce. Neposlední pohnutkou je
poděkování za vyslyšení a pomoc.
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Aby z pouti nebyl pouze výlet či zájezd a abychom zachovali charakter
putování, je třeba se soustředit na tři podstatné věci: na člověka, na místo a na
posvátno.
Člověk se vydává na cestu. To, že putuje, je znakem jeho života a pokroku
k cíli. V tomto pohybu je vyjádřena jeho odvěká skrytá touha vyjít ven,
vymanit se ze všednosti a zakusit něco nového, neotřelého ve vztahu
k druhému člověku, Bohu a posvátnu. Podmínkou, aby věřící připraveně
nastoupil na pouť, není jeho oblečení či způsob dopravy, ale to, že vyjde ze
svého nitra a hledá smysl svého života. Proto jde na různé formy a druhy poutí,
aby našel sám sebe, směrování, odčinil své chyby, zažil obrácení. V každém
člověku je touha být ve své "poustevně", kde řeší mnohé věci sám nebo
s Bohem. Poutník se proto musí angažovat celý - tělem, myslí i srdcem.
Během dějin se putovalo na různá místa. S praxí navštěvovat Svatou zemi se
rozvíjelo i putování k hrobům mučedníků, k uchovávaným relikviím světce
nebo na místa spojená s významnou událostí. Zvláště se navštěvovali místa
spojená s životem Panny Marie. Později se začalo putovat tam, kde byly
milostivé obrazy nebo sochy Panny Marie spojené se zázračnými událostmi; na
místa, kde se na její přímluvu udály uzdravení a pomoc. Místo, ke kterému
člověk putuje, si vybírá podle toho, k čemu inklinuje, co od poutě očekává, co
potřebuje. Mariánský ctitel jde na poutní místa spojená s událostmi na
přímluvu Panny Marie. Jiný věřící, který touží po některé ze spiritualit, si
vybírá místo podle světce, jehož život chce následovat.
Pouť je vždy aktem víry a spojuje se s ní množství pobožností. Dobrá pouť je
taková, během níž poutník čerpá sílu ze svátostí, zejména z Eucharistie, která
je vždy vrcholem a cílem putování. Poutník se také účastní modliteb podstatným znakem putování je modlitba; a zpěvů. Smyslem pouti je odčinit
hříchy, vyzpovídat se, poslouchat Boží slovo. Pro nemocného se pouť může
spojit se slavením svátosti pomazání nemocných.
Putování má celosvětově rostoucí tendenci. Ročně se vydá na pouť přes 240
milionů lidí, z toho 150 milionů křesťanů. Sv. Jan Pavel II. v apoštolském listě
Nuovo millennio ineunte (Na počátku nového tisíciletí) napsal: "Když jsem
pozoroval neustále proudící skupiny, získal jsem jakoby plastický obraz
putující Církve. Té Církve, která se nachází, jak říká sv. Augustin, mezi
pronásledováními a útěchami Boha." Ať každého z nás pouť, na kterou jsme se
vydali křtem, přivede k našemu cíli. Nebojme se poutí, ačkoli poutní cesty jsou
vždy spojeny s oběťmi.
(podle KN)
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Porciunkule sv. Františka a odpustky
- jak je získat
Podle kostelíka Panny Marie Andělské blízko Assisi je pojmenována
i katedrála, která od roku 1679 z vůle papeže Pia V. jakoby zastřešuje
Porciunkule. V tomto kostelíku v roce 1226 zemřel sv. František. Ve
františkánských kostelech lze 2. srpna získat plnomocné odpustky.
Vážená redakce,
cestou do Říma a Vatikánu jsme se
zastavili v nádherném italském
městě Assisi - městě sv. Františka.
V Papežské bazilice Panny Marie
Andělské nás zaujala Porciunkule,
v níž se světec modlil i zemřel. Tam
získal i příslib odpustků. Velmi nás
to zaujalo. Chtěli bychom vás
požádat,
abyste
napsali
o františkánském
duchu,
Porciunkule i možnosti, jak bychom
mohli získat odpustky. Děkujeme.

poutníci
Milí poutníci,
pro odpověď na vaši otázku
sáhneme do historie. Svatý
František z Assisi po svém
obrácení opravil v rodném městě
a jeho okolí tři kostely. Jedním z nich byl kostelík zasvěcený Panně Marii
Andělské, ke kterému měl světec zvláštní vztah. Bratrům proto často říkával:
"Synové moji, toto místo je opravdu svaté a je to Boží stánek. Zde nás
Nejvyšší rozmnožil, když nás bylo jen několik, zde osvítil srdce svých
chudých světlem své moudrosti, tu zapálil naši vůli ohněm své lásky. Tady
dostane každý to, o co v pokoře srdce žádá. Proto, synové moji, mějte velkou
úctu k tomuto místu Božího přebývání a chvalte zde Boha z celého srdce,
s radostí a zpěvy!"
Název Porciunkule pochází z latinského slova Porta, což znamená část, částka,
částečka, kousíček. Tomáš z Celano, Františkův životopisec, to vysvětluje
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slovy: "Něco ze země a na zemi musel mít, jinak by nemohl sloužit Kristu.
Proto Božím řízením dostali tuto Porciunkule, částku, ti, kteří na zemi nechtěli
mít nic."
Františkánská tradice tvrdí, že sv. František si od papeže Honoria III. vyprosil
úplné odpustky na den slavnosti posvěcení Kostela Panny Marie Andělské Porciunkule, aby je mohl přijmout každý, kdo se na tom místě a v tento den
smíří s Bohem. Takové odpustky se v období vrcholného středověku udělovaly
za účast na křižácké výpravě do Svaté země nebo při pouti do římských
bazilik. Přestože přímé doklady o tomto privilegiu neexistují, přece následující
papežské dokumenty, kterými se tyto odpustky udělovaly i jiným
františkánským kostelům, jsou jistým důkazem. Papež Sixtus IV., který byl
také členem františkánského řádu, udělil v roce 1480 porciunkulové odpustky
všem kostelům Prvního řádu sv. Františka. Později, v roce 1482, je rozšířil na
kostely všech tří řádů (františkánské, klarisky a kostely terciární). Odpustky se
však vztahovaly pouze na jejich členy. Papež Řehoř XV. rozšířil tyto odpustky
i na kapucínské kostely a na věřící, kteří tyto řeholní kostely v ten den navštíví.
V roce 1670 je papež Klement X. rozšířil i na kostely bratrů konventuálů.
Možnost přivlastnit porciunkulové odpustky i duším v očistci potvrdil papež
Inocenc XI. v roce 1687. Od roku 1856 platily tyto odpustky i ve všech farních
kostelích, které byly jakýmkoli způsobem spojeny s františkánským řádem,
například pokud se v nich setkávali členové řádu světských františkánů.
Současná rozšířená praxe vychází z instrukcí v listech papeže Pavla VI. z let
1966 a 1967, že 2. srpna lze ve františkánských, farních i katedrálních
kostelech získat plnomocné odpustky "Porciunkule". Skutek předepsaný na
získání odpustků je nábožná návštěva farního kostela spojená s Modlitbou
Páně (Otče náš) a vyznáním víry (Věřím v Boha). Dále je třeba splnit tři
podmínky: svatou zpověď, svaté přijímání a modlitbu na úmysl Svatého otce
(Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci nebo jinou modlitbu podle osobní zbožnosti
a oddanosti římskému veleknězi). Dále je třeba vyloučit připoutání k hříchu,
i lehkému. Porciunkulové odpustky lze získat od poledne předchozího dne do
půlnoci dne svátku.
(podle KN)
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Proměnění Páně - kde bylo
a proč ho slavíme 6. srpna
Podle křesťanské tradice zmínky z 2. a 3. století lokalizují událost
proměnění Páně na horu Tábor. Od roku 1879 tam působí františkáni.
Den slavení Proměnění Páně (6. srpna) je odvozen od výročí
posvěcení chrámu na této hoře.
Vážená redakce,
vzpomínám si, jak jsme před
pár lety uskutečnily farní pouť
ve Svaté zemi, během níž jsme
navštívili posvátné místo na
hoře Tábor - místo proměnění
Páně. Na oživení bych chtěl
poprosit, aby někdo z našich
biblistů přiblížil toto místo
mimořádné události zjevení
božství Ježíše Krista a také
objasnil, proč tento svátek
slavíme 6. srpna. Děkuji.

Michal
Milý Michale,
biblický text neuvádí název vrchu, na kterém se proměnění Páně událo. Říká,
že Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana "a vyvedl na vysokou horu do samoty"
(Mk 9, 2; srov. Mt 17, 1; Lk 9, 28). Autor Druhého Petrova listu toto místo
nazývá "svatou horou" (srov. 2 Pt 1, 18). V rané křesťanské tradici
2. a 3. století nacházíme zmínky, které tuto událost spojují s vrchem Tábor.
Origenes (185-254) připomíná Tábor jako kopec v Galileji, na kterém se
Kristus proměnil. V podobném duchu se vyjadřují sv. Cyril Jeruzalémský
(313-386) a sv. Jeroným (347-420). Kopec, který dosahuje výšky 575 metrů,
se nachází 18 km na západ od Galilejského jezera a 7 km na východ od
Nazaretu.
Hora Tábor se brzy stala uctívaným místem. Život sv. Heleny a Konstantina
datován ze 7. století uvádí, že sv. Helena (246-330), matka císaře Konstantina,
tam dala vybudovat kostel na památku Spasitele a jeho tří apoštolů. Mnich
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Epifanius, který žil v 9. století, píše, že na horu vedlo 4 340 schodů.
V 6. století už existovala diecéze Tábor, neboť na církevní synodě
v Jeruzalémě v roce 518 se mezi účastníky uvádí i "biskup svaté hory Tábor".
Anonymní poutník z Piacenzy viděl při své pouti do Svaté země v roce 570 na
hoře Tábor tři kostely na památku Pána Ježíše, Mojžíše a Eliáše. V období
křižáků toto místo spravovali benediktini. Při muslimské invazi do Svaté země
v 12. století byly kostely zcela zničeny. V roce 1641 na základě sultánova
dovolení františkáni dostali do vlastnictví ruiny, nemohli tam však postavit
nový chrám. První františkánská komunita se na těchto místech usadila až
v roce 1879 a působí tam dodnes.
V současnosti biblickou událost uchovává bazilika, kterou dali postavit
františkáni v letech 1919 - 1924. V roce 1924 byla dokončena a posvěcená
Bazilika Proměnění na hoře Tábor a Bazilika Ježíšovy agónie v Jeruzalémě.
Přestože je odděluje vzdálenost, spojuje je tajemství Kristova utrpení
a oslavení. Stavební práce na bazilice Proměnění byly svěřeny italskému
architektovi Antoniovi Barluzzimu, který je autorem několika sakrálních
staveb ve Svaté zemi.
Jde
o
trojlodní
a dvoupodlažní stavbu,
která
napodobuje
románský styl. Dvě
boční kaple s věžemi
jsou zasvěcené Eliášovi
a Mojžíšovi a centrální
loď události Pánova
proměnění. Po vstupu
do baziliky sestupujeme
po čtrnácti schodech do
dolní kaple, kde jsou na
stěnách
mozaiky
připomínající
další
události ze života Krista - narození, ustanovení Eucharistie, smrt
a zmrtvýchvstání. Na patře je hlavní oltář zasvěcený Proměnění Páně. V apsidě
hlavní lodi je impozantní mozaika s evangelní událostí Kristova proměnění. Při
návštěvě Svaté země 5. ledna 1964 toto místo navštívil Pavel VI.
Milý Michale, odpovím i na druhou otázku, která se týká svátku Proměnění
Páně, který v Katolické církvi slavíme 6. srpna. Toto datum bylo údajně
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zvoleno podle výročního svátku Posvěcení chrámu na hoře Tábor. Podle jiné
starověké tradice Ježíš se proměnil čtyřicet dní před svým umučením. Jelikož
svátek Povýšení Svatého kříže se slavil 14. září, svátek Proměnění Páně
připadl na 6. srpen. Pravoslavná církev, která se řídí podle juliánského
kalendáře, slaví tento svátek 19. srpna. O výrazné rozšíření této biblické
události se zasloužil papež Kalixt III., který ho v roce 1457 zařadil do
římského liturgického kalendáře a povýšil na svátek jako poděkování za
vítězství proti Turkům v roce 1456 u Bělehradu.
V roce 2002 papež Jan Pavel II. zařadil Pánovo proměnění mezi tajemství
růžence světla.
(podle KN)

Zadáno pro manžele a snoubence
Dialog v páru
Někdy se používá výraz pár, abychom
prostě označili dvě osoby. Ale jedna
osoba plus druhá osoba netvoří vždy
pár. Mohli bychom říci, že tvoří dvojici
osob, ale ne, že tvoří pár. Výraz pár
v sobě obsahuje něco víc zavazujícího,
protože předpokládá, že ti dva se snaží
vytvořit silný a vzájemný vztah. Vztah,
který je souborem všech těch
pozorností, které tvoří ze dvou různých
osob jedno srdce, duši a tělo. Prožívat
jednotu srdce, duše a těla neznamená
pouze to, že máme jen jednu manželku
a ne dvě nebo více. Prožívat jednotu
jako základní hodnotu křesťanského
manželství
neznamená
pouze
povinnost "neopustit partnera" nebo
"nerozvést se", nebo "nemít milenku / milence". Prožívat jednotu znamená, že
"dva se stanou jedním", že pár přestane žít jako za svobodna.
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Někdy se stává, že nemáme odvahu říct partnerovi problémy, "ošklivé"
myšlenky či touhy, kterými žijeme. Dokud však budeme nosit problémy jen ve
svém nitru, budeme moci počítat jen se svými silami, které často nejsou
dostatečné. Tato situace nás pak ubíjí, protože nejsme schopni překonat
vzniklé problémy. Když se nám však podaří najít sílu a pokaždé se se svými
myšlenkami a pocity podělíme s partnerem, tato skutečnost sdílení nás
částečně ochrání od určitých "úletů" , které by nás pokoušely. Následný
partnerský dialog, porozumění, možná i výčitky nám ve skutečnosti pomáhají
a "chrání" nás. Bůh zachraňuje a uzdravuje nejen díky modlitbám nebo
zbožnosti, ale i díky manželství, pokud je prožívané ve své plnosti, čili
v plnosti vztahu. Nesmíme zapomínat, že manželství je svátost, neboli
opravdový, skutečný a konkrétní prostředek pro spásu.
Prožívat vztah v každé životní situaci znamená pro všechny, co vstoupili do
manželství, získat velký dar a milost, která jim pomáhá v nesnázích,
osvobozuje je od egocentrismu (opaku ráje), uzdravuje a léčí vnitřní rány.
Nejde to však jen tak. Na to, abychom dosáhli dokonalého vztahu, je třeba
absolvovat "školu", pokud je vůbec možné dosáhnout dokonalého vztahu,
protože dokonalý vztah je Nejsvětější Trojice. Svatý Augustin uvažuje
o Trojici jako o vztahu mezi Milujícím - Milovaným - Láskou. Je to dokonalý
vztah, který se zpřítomňuje v každém dobrém vztahu. V každém skutečně
milujícím, který miluje milovaného skutečnou Láskou. Dobrý vztah není
samozřejmostí, nezrodí se spontánně. Je třeba jej hledat "s odhodláním"
a prostřednictvím mnoha malých, konkrétních, každodenních rozhodnutí. Jaou
to uskutečněná obrácení.
Každý dobrý vztah žije zejména z partnerského dialogu. Dialog se sestává ze
dvou momentů, které je třeba prožívat správně. Jde
o komunikaci a poslech. Když obě strany dokážou
správně komunikovat a dokážou správně
poslouchat, dialog má dobré základy. Na takových
základech se snadněji budují rozhodnutí párů, které
jsou živými kameny pro budování pevného vztahu.
Máme tedy před sebou cestu, na níž se naučíme
poslouchat, naučíme se pochopení. Tato cesta však
nebude zaměřena pouze na naše sluchové
schopnosti. Sluch sám o sobě je málo, naslouchání
je mnohem víc! Při správném naslouchání
a vnímání partnerovy duše nepoužíváme jen sluch,
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ale i oči, ruce, postoj a řeč těla. Velmi mnoho manželských problémů vzniká
pro nesprávné naslouchání. Naslouchat je umění, které je pro pár nezbytností.
Naučit se a procvičovat se v naslouchání je pro manžele tak důležité, že by se
to mohlo zařadit mezi "duchovní cvičení", která posvěcují manželské páry.
Dále je důležité naučit se dobře komunikovat své nitro, čili komunikovat sebe
sama, což znamená mít schopnost říci si navzájem vše bez toho, abychom
zranili partnera. Nejde vůbec o jednoduchou věc, právě naopak. Co se stává?
Stává se, že jeden z manželů ze strachu, aby nezranil partnera nebo aby
nevyvolal hádku, raději nic neříká (toto však páru neumožňuje růst, právě
naopak, je to pro pár cesta do problémů). Nebo řekneme vše, co je pozitivní,
ale špatným způsobem, čili rozzlobeně nebo nepěkně, nebo… (nuže a toto
stejně zraňuje a ničí).
Taková neustálá pozornost vůči partnerovi a neustálá pozornost při budování
vztahu není jen obyčejný "romantismus", ale skutečné cvičení a trénink
obrácení. Pro křesťanské manžele jde o přechod od egocentrismu
k "alterocentrizmu", čili od středu, kterým jsem JÁ, k středobodu, kterým si
TY. Nebo ještě jinak, jde o obrácení se k Lásce a o vstoupení do Božího plánu.
Dostáváme se do srdce křesťanství: "Manželé … milujte se navzájem … jako
Kristus miluje svou Církev. On vydal sám sebe za ni…"
Dobrý vztah je živen i dobrými rozhodnutími, které jsme přijali společně. To,
že není jednoduché naučit se
přijímat rozhodnutí společně, jsme
zažili asi všichni. Manželé
i ostatní. (I v řeholním světě platí,
že dobře žít ve společném životě je
vrchol dokonalosti, kterého je
možno dosáhnout.) Toto je
prostor, kde můžeme v plnosti
prožívat jednotu manželství, kde
můžeme prožívat naše bytí páru,
naše bytí dvojice, která se stává
"jedním". Ne jako dva lidé za
svobodna, kteří pokračují v životě
jako dvě samostatné osoby a kteří
jen navenek žijí společně pod jednou střechou, ale jako dvě osoby, které se
staly "jedním životem". K dosažení tohoto stavu je třeba projít dlouhou vnitřní
cestu, která často není jednoduchá. Musíme se naučit rozhodovat spolu,
a nikoli samostatně, musíme se naučit vyvarovat se panovačnosti a vydírání.
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Pozor, existuje i laskavá panovačnost, kterou vykonáváme s prohnaností. Ten
vychytralejší získá souhlas od partnera. Nebo opačně, při rozhodování panuje
nezájem a rozhodnutí se přesouvá na partnera, aby nedošlo k nedorozuměním
(je příliš těžké zapojit se a vytvářet pár - nechte mě na pokoji!). Někdy dojde
i k dohodě o rozdělení "moci" jako mezi dobrými "partnery" (ty děti a škola, já
peníze a dům…), na kterou pak platí žárlivá nedotknutelnost (běda ti, pokud
mi do toho budeš mluvit!).
Prožívejme vztah a naučme se udobřit se po případných hádkách nebo
nedorozuměních (ať nezapadne slunce dříve, než vymažeme hněv ze srdce).
Odpusťme si a požádejme o odpuštění (obojí je nelehká záležitost), aby se
vztah urovnal. Protože živený hněv nás odděluje od partnera. Oddělením
podkopáváme náš vztah, čímž ztrácíme milost, dar, náboj či energii, kterou
nám dává manželská jednota. "Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich." Když se oddělíme od partnera (i když si
myslíme, že máme na to milion důvodů), zůstaneme v páru bez Krista!
Toto vše se nám mohou zdát
jako
úlohy
"světského"
charakteru, které jsou hodné
pouze tohoto světa, ne cesty za
svatostí. Možná jsme však dosud
jen neměli možnost dostatečně
často poslouchat z úst církevních
vůdců doporučení využívat tento
asketický
nástroj
společně
s ostatními
známějšími
duchovními nástroji, jako je
meditace
Božího
slova,
zpytování svědomí, mše svatá
a další zbožné praktiky určené
pro jednotlivce nebo pro komunitu. Pokud bychom se však zaměřili pouze na
tyto duchovní nástroje na posvěcování života, stále by nám chybělo něco na
posvěcování manželského páru.
Stále je mnoho těch, kteří navzdory velkým slovům i rodině stále podceňují
důležitost práce pro kvalitu vztahu v páru a podporují pouze to, co slouží pro
posvěcování jednotlivce. Na základě tohoto "výchovného" postoje je stále
živená představa, že "dobrý muž a dobrá žena určitě vytvoří výborný pár".
Avšak zkušenosti ukazují, že to nestačí. Potřebu kultivovat vztah často pociťují
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i "velmi zbožní" manželé, kteří jsou součástí skupin s velmi silnou
spiritualitou. Obtíže ve vztahu není možné vyléčit pouze askezi jednotlivce. Ne
náhodou existuje svátost křtu pro každého jednotlivého Kristova následovníka
a svátost manželství pro každý jeden manželský pár.
Být párem neznamená být stejní. Určitě je třeba podívat se na předsudek, který
říká, že nejlepší "spojenci" budou takoví, kteří se mezi sebou co nejméně
odlišují. Proto se mnoho snoubenců a novomanželů snaží dosáhnout, aby měli
stejné chutě a vkus (což je nemožné!), stejné načasování, stejný styl, aby byli
jako dvě kapky vody! Manželství však není o tom, abychom se "stali
stejnými", ale abychom se stali párem, což je určitě úplně něco jiného. Rozdíly
mezi partnery není správné potlačovat, protože jsou důležité. Rozdíly je třeba
odhalit, definovat, respektovat a zužitkovat.
"Nutnost posadit se spolu za jeden stůl" je nutnost, kterou nejedno křesťanské
hnutí nabízí manželům. Je velmi nutné, aby si manželé občas vyhradili čas pro
posílení vlastního vztahu, aby měli čas se pochopit a přijmout společné
rozhodnutí. Někteří manželé říkají, že nemají čas na to, aby si v klidu spolu
sedli, protože se musí starat o děti, atd. Pravdou je však skutečnost, že síla
našeho vztahu v páru je silou
našeho manželství na celý život,
i poté, když děti opustí rodné
hnízdo a my zůstaneme sami. Kolik
manželských krizí vznikne tehdy,
když děti plánují odejít nebo odešli
od rodičů. Navíc všechno to, co
přináší dobro pro manželský pár,
přináší dobro i dětem, protože
pouze z dobrého manželského páru
vznikne dobrá rodina a protože děti
nepotřebují pouze lásku od rodičů,
ale potřebují i lásku mezi rodiči!
Biblické čtení (Lk 10, 38-42)
Když byli na cestě, přišel Ježíš do
jedné vesnice. Nějaká žena,
jmenovala se Marta, přijala ho do
domu. Měla sestru Marii. Ta se
posadila
Pánu
k
nohám
a poslouchala jeho řeč. Marta měla
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plné ruce práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: »Pane, je ti to jedno,
že mě moje sestra nechala samotnou obsluhovat? Řekni jí přece, ať mi
pomůže!« Pán jí odpověděl: »Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ
se o mnoho věcí. Jen málo je zapotřebí nebo jen jedno. Marie si totiž vybrala
nejlepší úděl, a ten jí zůstane.«
Marta a Marie: jedna je "zaneprázdněná" - dává na první místo činnost; druhá
je otevřená a ochotna přijmout do srdce - dává na první místo vztah.
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE A PRÁCE V PÁRU
Nejdříve si jednotlivě odpovíme na následující otázky. Nejlépe písemně.
?
?

Kdy jsem tě já v nedávné minulosti opravdu dobře poslouchal a jak
jsem to dělal? Popíšeme podrobnosti, abychom to přiblížili partnerovi.
Kdy jsi mě v nedávné minulosti opravdu dobře poslouchal a jak jsi to
dělal? Na základě jakého chování, postojů nebo gest jsem to pochopil?
Popíšeme podrobnosti, abychom to přiblížili partnerovi.

Pak si partneři vymění sešity s poznámkami a navzájem si pomohou
připomenout detaily, postoje a chování, které jim následně umožní se lépe
rozpomenout na konkrétní situaci a lépe pochopit jeden druhého. Mohou si je
i zapsat, aby si je lépe zapamatovali a mohli je ve vhodném čase použít. Toto
jsou "vaše" způsoby, jak se poslouchat.
(Duchovní obnova v teple domova)

52 jednoduchých způsobů
jak s dětmi mluvit
o víře
6.
Určujeme si priority
Učení víry
o Vytyčení životních priorit je morální volbou.
o Bůh chce, abychom měli v úctě druhé lidi a žili v pokoji.
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Podněty na poučení z každodenního života
• Když poprvé navrhnete společnou modlitbu se svým dítětem; pokud se
ještě spolu pravidelně nemodlíváte.
• Když si jako rodina plánujete, kde a jak oslavíte náboženské svátky,
například Velikonoce a Vánoce.
• V době náročných a obtížných rozhodnutí, když se za ně jako rodina
spolu modlíte a mluvíte o nich.
Francesco Borgia (1510 - 1572) byl
bohatým španělským šlechticem.
Narodil se v neobyčejně bohaté
a vlivné španělské rodině a těšil se
úctě jako majetný člověk na vysoké
společenské
úrovni.
Jako
devatenáctiletý se oženil, působil na
královském dvoře a měl po ruce
téměř vše, po čem toužil. Když mu
jednoho
dne
zemřela
blízká
přítelkyně
královna
Isabella,
Francesco si uvědomil, že své
bohatství nebude mít věčně, ani si za
ně nekoupí štěstí. Isabellina smrt mu
ukázala,
že
pozemské
statky
a společenské postavení jsou jen
vzdušné zámky. Manželčina smrt ho
nakonec přesvědčila, aby se vzdal
svého majetku a vstoupil do
Tovaryšstva Ježíšova, obecněji známého pod názvem jezuité. Francesco se stal
jezuitským knězem, založil jezuitské kolegium a nakonec se stal představeným
řádu. Už ho více nezajímaly peníze ani hmotné statky a celou svou pozornost
soustředil výlučně na službu Bohu. Jeho neúnavná oddanost Ježíši Kristu a
řádu za ním přiváděla množství lidí, kteří ho navštěvovali jako druhého
zakladatele řádu. V roce 1671 byl Francesco prohlášen za svatého.
I my musíme, podobně jako Francesco, dělat každý den rozhodnutí, podle
kterých naše děti usuzují, jaké máme priority. Zároveň pochopí, jak důležité
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místo zajímá Bůh v našem životě. Kam by tvoje dítě umístilo Boha, kdyby dnes
sepisovalo seznam priorit vaší rodiny?
Začátek rozhovoru
Vyprávěj svému synovi nebo dceři o tom, jakou roli sehrál Bůh v tvé výchově
a jakou hraje v tvém vztahu s manželem / manželkou nebo v životě vaší
rodiny. Zeptej se svého dítěte, co mu kromě účasti na mši svaté dokazuje, že
Bůh je ve vaší domácnosti na prvním místě. Vyzvi svého syna nebo dceru, aby
si i oni dali Boha ve svém životě na první místo jako nejdůležitější prioritu,
a pokud souhlasí, společně se poraďte, jak byste to mohli projevit jako rodina
i navenek.
Jak pozorně naslouchat
Pozorně si poslechni odpověď svého syna či dcery na otázku, podle čeho si
ještě uvědomují, že Bůh je ve vaší rodině na prvním místě, a akceptuj
odpověď takovou, jaká je. Pokud se tvému dítěti zdá, že Bůh má u vás doma
menší prioritu, než se zdá tobě, nezačni jeho odpověď hned opravovat tím, že
mu poukážeš na další věci, kterých si mělo ještě všimnout, poslouchat nebo
cítit. Svůj názor pak dítěti řekni i poukazy na důkazy, které si neuvědomilo, ale
stále měj na paměti, že pro tvého syna či dceru reálně platí to, jak to vnímají
oni. Nejlépe si to uvědomíme v takových situacích. To, co sis umínil ty, že
řekneš o prioritách v rodině, není tak důležité jako to, co si teď o tom myslí
a jak to teď chápe tvoje dítě. Nakonec budeš zřejmě chtít vaše názory sladit,
ale pokud se ti to nepodaří, přijmi váš rozhovor jako vzácnou příležitost
k výměně názorů.
Pokud se tvému dítěti, naopak, zdá, že Bůh je ve vaší rodině důležitější, než se
zdá tobě, budeš se zřejmě muset důkladněji zamyslet nad přítomností Boha
ve svém každodenním životě a nezůstávat pouze na povrchu, ale jít do
hloubky. Ať už odpoví tak, či onak, pozorně své dítě poslouchej, protože máš
jedinečnou příležitost pochopit jeho vnitřní svět. Uvědom si, že vést
smysluplný rozhovor se svým dítětem znamená, že i ty se učíš rozvíjet a růst.

- 29 -

Farní zpravodaj
POVZBUZENÍ PRO VÁS
Doporučené čtení z Písma svatého
Apoštol Petr napomíná prvotní křesťanské společenství, aby se odvrátilo od
zla a konalo dobro: 1 Petr 3, 8-12.
Co na toto téma říká Církev
Priority, které si vytyčíme, odhalují, co je pro nás důležité. Životní priority jsou
morální volbou; neovlivňují totiž pouze naše rozhodnutí, ale i život lidí kolem
nás. Když o něčem rozhodujeme, vždy je v sázce blaho celého společenství.
Musíme si uvědomit, jak naše rozhodnutí zapůsobí na jednotlivce a na
společenství (rodina, sousedé, farnost). Pokud uděláme správné morální
rozhodnutí, prokazujeme jím uznání a úctu Bohu i bližním a zároveň šíříme
pokoj.
Krátká modlitba s dítětem
V dnešním uspěchaném světě si Boha v centru své pozornosti udržíme jen
těžko. Poděkuj mu tedy za příklady oddanosti a víry, jaké nám dává
prostřednictvím svatých, a zároveň ho popros o pomoc, abychom ho dokázali
milovat tak jako svatí:

Bože, děkuji ti za svatého Františka Borgiu,
a také za ostatní svaté.
Povzbuzuje mě jejich oddanost a důvěra v tebe.
Pomoz mi, Pane, abych tě dnes i každý den dával
na první místo ve svém životě. Amen.
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Pane faráři, nezapomínáme!
Drazí farníci,
rád bych vzpomněl vzácného člověka – kněze, který v naší farnosti působil dva
a půl roku v době nesvobody.
Letos v létě si připomeneme 20. výročí jeho úmrtí a 60. výročí, kdy musel od
nás z Louček odejít poté, co mu nepřející komunistický režim odňal státní
souhlas.
P. Karel Poul
Narodil se 7. 12. 1910 v Kochánově, vísce mezi Velkým Meziříčím a Měřínem.
Na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1935 v Brně.
Do roku 1945 kaplanoval na osmi místech, pak nastupuje farářskou dráhu,
nejdříve v Břeclavi (odklízí trosky kostela sv. Václava po kobercovém
bombardování americkými letadly z 20. 11. 1944 a zřizuje provizorium pro
konání bohoslužeb v pronajatém a upraveném skladišti řepného semene
místního cukrovaru), pak v Lechovicích (opravuje poutní kostel po
bombardování ruskými letadly ze 7. 5. 1945) a v Želešicích.
Po šestiletém věznění a smrti faráře d. p. Leopolda Šimky v Dolních Loučkách
přichází těsně před Vánocemi roku 1952 na místní faru; zde působí do
30. 6. 1955 jako administrátor.
V Loučkách si velice rychle získal srdce místních obyvatel. Po mši svaté často
zasedal k varhanám a hrál a zpíval pro potěchu všem přítomným.
Svoji otevřenost, dobrosrdečnost, lásku k hudbě, zpěvu a Pánu Bohu prokázal
nejen založením farního pěveckého sboru, ale na mše o svátcích získal
i hudebníky, kteří jinak do kostela nechodili. Pověstnými byly jeho zpívané
půlnoční mše.
Organizoval též zájezdy do památných míst (nejčastěji vzpomínaný je Vranov).
Pro děti se zvlášť angažoval. Nabízel jim vyžití sportovní i kulturní.
Po požáru kostela sv. Martina 19. 12. 1951 - což se událo ještě za jeho
nemocného předchůdce - jej opravil, včetně fasády. Následně pořídil i novou
výbavu vnitřního prostoru kostela: kazatelnu, lavice, křížovou cestu, mešní
roucha ...
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Krnovské varhany, které byly proti jeho vůli v kostele nainstalovány za ohněm
poničené původní, musel přijmout, i když dobře věděl, a tím i argumentoval,
že jsou z hlediska zástavby nevhodné.
Za jeho působení se upravila bývalá márnice k zajištění lepšího přístupu do
kostela od hřbitova, na faře byla vybudována koupelna. Opravil i filiální kostel
sv. Jiljí v Újezdě.

P. Karel Poul v Mrákotíně při slavnosti 1. sv. přijímání

Jeho talent a lidství, kterým okolí získával na svoji stranu, byly trnem v oku
místním komunistům i celému tehdejšímu režimu, který jej kněžsky zlikvidoval
odnětím státního souhlasu. Rehabilitace se dočkal až v roce 1968, tj. po
třinácti letech. Ihned se pouští do práce jako farář v Mrákotíně u Telče. Od
září roku 1973 je přeložen do Uhřínova u Velkého Meziříčí, kde působí do září
roku 1994. Obětavě pomáhá v Břeclavi při obnově kostela sv. Václava.
Umírá 5. 8. 1995 v nemocnici ve Valticích. Pohřben byl 11. 8. do kněžského
hrobu v Netíně u rodného Kochánova.
Z jeho poslední vůle si na závěr dovoluji příznačně ocitovat:
„Prosím, aby mi odpustil, kdo snad měl dojem, že jsem ho nepřijal s láskou,
jakou zasluhoval a jakou já toužil všem dát.“
Jindřich Běluša
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Poutní kostel Panny Marie Bolestné na Homoli
V minulém vydání zpravodaje jsme slíbili bližší informace k místům která
jsme navštívili při farní pouti 8. května. Dnes si přiblížíme poutní kostel Panny
Marie Bolestné v Borovnici.
Poutní místo na Homoli, vybudované hraběnkou Terezií Eleonorou z Ugarte
(vdovou po španělském generálovi Petrovi hraběti z Ugarte, majiteli
velkostatku Velké Meziříčí, která žila na zámečku v Borovnici) v letech 16901696, stojí na nejvyšším místě táhlého hřebene. Prostředky na výstavbu jí
poskytlo dědiství, když se se čtyřmi svými sestrami podělila o rozsáhlé
kladenské panství jejich bratra Františka Adama Eusebia říšského hrabětě ze
Žďáru, posledního mužského příslušníka tohoto rodu v Čechách (z. 1670).

Letecký pohled na kostel kostel Panny Marie Bolestné s unikátním schodištěm

Jádrem celého komplexu je kostel Panny Marie Bolestné, obklopený
hřbitovem, postavený raně barokně v letech 1692-1696. Kostel je jednolodní
stavba se zdobeným západním štítem a hranolovou věží. V průčelí u zdi, která
obklopuje hřbitov, jsou dvě nakoso postavené kaple z roku 1703. Celek
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doplňuje ještě kostnice z roku 1778. Západní branku na hřbitov zdobí dvě
sochy klečících postav: sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava.
K poutnímu chrámu vede unikátní kamenné schodiště, které je ojedinělou
umělecko-historickou a stavební památkou v rámci střední Evropy. Tvoří ho
153 kamenných stupňů a 16 odpočívadel. Počet schodů a odpočívadel je
symbolický; byl určen myšlenkou, aby se poutníci na schodech mohli pomodlit
celý růženec. Stupňů je tolik kolik „zdrávasů“ a odpočívadel tolik kolik je
„otčenášů“. Sochařská výzdoba je z 2.pol. 18.století a pochází z dílny rodiny
Hendrichů z Litomyšle.
Podle internetu připravila Natálie Matoušková

Co jsme prožili
První svaté přijímání - Olší

První svaté přijímání v Olší

První Svaté přijímání se v Olší uskutečnilo dne 31.5.2015. K přijímání šli dva
chlapci, Ondřej Matoušek a Matěj Vojta. Chlapci se na svůj velký den, kdy
poprvé přijali Tělo Kristovo připravovali během 3. ročníku v hodinách
náboženství. Byl to pro ně podstatný rozdíl, nebyli zvyklí se do hodin učit, ale
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nakonec se to s pomocí Boží a se zavřenýma očima pana faráře zvládlo.
V sobotu se chlapci dostavili ke svaté zpovědi, kde s velkou trémou očistili
svoje dušičky a proběhl nácvik na nedělní slavnost. V neděli nemohli ani
dospat, jak se těšili.
Byl to velmi pěkný obřad a za vše musíme jen říci „Bohu díky“
Tereza Matoušková
První svaté přijímání – Žďárec
Poslední květnovou neděli 31.5. 2015 děti z naší farnosti poprvé přijali svátost
oltářní. Byly to tyto děti – Vít Štěpánek, Jakub Muhlhansl, Martin Habán,
Libor Hubl, Tereza Jarošová a Tereza Mazánková. Do slavení slavnostní
liturgie se děti zapojily čtením přímluv a přinášením obětních darů. Jejich
rodiče četli čtení. Nejdříve děti obnovily křestní slib a pak s rozzářenýma
očima poprvé přijaly Tělo Kristovo. Po mši svaté šly se svými rodiči a panem
farářem na občerstvení do farního sálu.
Jana Jakešová

První svaté přijímání ve Žďárci

Slavnost Těla a Krve Páně ve Žďárci
Ve čtvrtek dne 4 .června se po více než čtyřiceti letech slavila Slavnost Těla
a Krve Páně ve Žďárci tak, jak bylo zvykem v dřívějších dobách. Mše svatá byla
- 35 -

Farní zpravodaj
sloužena ve společenském areálu „U sudu“ a je s podivem, jak se podařilo
obětavým pořadatelům změnit místo letních tancovaček v krásný a důstojný
liturgický prostor. Mši svatou doprovázel zpěv místní schóly a farníků, kteří
měli k disposici kancionály a od pana faráře i natištěné texty modliteb
u jednotlivých oltářů. Mše svatá začala v 18 hodin a zúčastnilo se jí více než
sto lidí, což je vzhledem k tomu, že se jednalo o čtvrtek a ne neděli, poměrně
vysoké číslo.
Po mši svaté procházel obcí průvod, v jehož čele šel pod baldachýnem, který
nesli čtyři místní farníci, pan farář, ve vztyčených rukou nesl v monstranci
Nejsvětější svátost, takže všichni mohli dobře vidět na Svátostného Krista.
Doprovázen byl ministranty a družičkami.

Po mši svaté se průvod vydal na cestu vesnící

Průvod se ubíral celou obcí k jednotlivým oltářům, které byly krásně
vyzdobeny květy. První oltář byl na návsi u Mašků, č.p. 44, druhý u Štěpánků,
č.p. 102, třetí v nové části obce u Melicharů, č.p. 107 a čtvrtý nad kostelem
mezi Borkovcovými (č.p. 72) a Klementovými (č.p. 74). U každého oltáře
přečetl pan farář evangelium, věřící se poté spolu s ním modlili modlitby
a přímluvy, které dostali natištěné přede mší svatou. Pan farář pak Nejsvětější
Svátostí u každého oltáře požehnal. Během celého průvodu zpívali věřící písně
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k Pánu Ježíši a k Srdci Ježíšovu.
Malé družičky sypaly na cestu
Eucharistickému Kristu květiny a obětavé maminky a babičky jejich zásobu
průběžně doplňovaly.
Průvod budil pozornost a kladný ohlas i u lidí, kteří se ho nezúčastnili,
i projíždějící auta jej respektovala a buď zastavila, nebo podstatně snížila
rychlost.
Po téměř dvou hodinách od začátku mše svaté došel průvod do kostela, kde
proběhly ještě závěrečné modlitby.
Ohlas u věřících byl velmi radostný: ti starší byli šťastní, že prožívají „Boží tělo“
tak, jak se slavilo v době jejich mládí a mladí zase objevili sílu tradice a veřejný
projev oddanosti věřících k Eucharistickému Kristu.
Je třeba opravdu ze srdce poděkovat panu faráři, že se vrátil k tradiční oslavě
Božího Těla a všem obětavým farníkům, kteří se na přípravě a důstojném
průběhu slavnosti podíleli.
Jaroslava Libosvárská
Slavnost Těla a Krve Páně v Olší
V neděli 7. 6. 2015 jsme v našem farním kostele slavili Slavnost Těla a Krve
Páně- Boží Tělo. Po mnoha letech, možná i desetiletích, byla obnovena tradice
eucharistického procesí. Tento průvod obcí symbolizuje naši životní cestu, na
které nás doprovází Bůh.
Slavnost začala v osm hodin bohoslužbou a po mši svaté vyšel z kostela, za
doprovodu dechové hudby, průvod věřících. V jeho čele byl nesen kříž a za
ním družičky v bílých šatech rozhazovaly okvětní plátky. Dva muži nesli
korouhve a za nimi šli ministranti. Pan farář s monstrancí šel pod
baldachýnem, který pomocí tyčí nesli čtyři nosiči. Dále šli v procesí zpěvačky,
muzikanti, a ostatní farníci. Průvod se vydal obcí ke čtyřem připraveným
oltářům, u kterých byla vždy krátká pobožnost. Pak se vrátil zpátky do kostela,
kde byl zakončen slavnostním požehnáním.
Myslím, že se letošní slavnost Božího těla velmi vydařila a věřím, že přispěla
k oživení naší víry a úcty k Eucharistii. Pán Bůh zaplať všem, kteří pomáhali při
přípravě, panu faráři za obnovení této tradice, Pánu Bohu za krásné počasí
a všem přítomným za pěknou a důstojnou atmosféru celého procesí.
Anežka Bednářová
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Slavnost Těla a Krve Páně v Olší – průvod prochází vesnící

Slavnost Těla a Krve Páně v Dolních Loučkách
Slavnost Těla a Krve Páně nebo také Boží Tělo je slavností římskokatolické
církve, kterou se zdůrazňuje přítomnost Ježíše Krista ve svátosti Eucharistie.
V neděli 7. června jsme prožili Boží Tělo v Dolních Loučkách se vší parádou, jak
tomu bývalo před mnoha lety. Za nádherného slunečného počasí jsme se
shromáždili u kapličky sv. Jana Nepomuckého ve Střemchoví, abychom se
zúčastnili mše svaté, oběti, ke které nás zve sám Bůh, abychom vyslechli Boží
slovo a přijali pozvání ke stolu Páně. Mši svatou celebroval v 10:30 hodin otec
Pavel. Při bohoslužbě zazpíval dolnoloučský chrámový sbor.
Po mši svaté následoval eucharistický průvod obcí. V čele průvodu šli
ministranti, družičky, kněz, který nesl pod baldachýnem ve vztyčených rukou
ozdobenou monstranci, a dva páry v krojích s korouhvemi. Družičky sypaly
před knězem plátky okvětních lístků jako symbol víry a lásky
k eucharistickému Kristovi. Za doprovodu zvonků, místních hudebníků a zpěvu
písní k Pánu Ježíši jsme postupně přicházeli k předem připraveným čtyřem
oltářům, kde následovala krátká pobožnost a požehnání.
Cestou procesí míjela auta, některá i přibrzdila na důkaz úcty k Pánu Ježíši.
Někteří farníci sledovalieucharistický průvod za okny svých domovů. Mnozí si
snad uvědomili, co pro nás znamená Kristus, který nám přinesl spásu.
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Při chvalozpěvu "Bože, chválíme tebe", to už jsme odcházeli od posledního
oltáře do farního chrámu, jsme si všichni uvědomili, jak velikou láskou hoří
srdce Pána Ježíše ke každému z nás. Přišel na svět, aby vydal svědectví pravdě,
aby splnil vůli svého Otce. Ničím se neprovinil a tolik trpěl za hříchy lidí celého
světa. Tak veliká je Kristova láska k nám hříšníkům. Nakonec ho přibili na
dřevo kříže, kde skonal. Ale třetího dne vstal z mrtvých, svou smrtí na kříži
přemohl i naši smrt a připravil nám nový, věčný život u svého Otce v nebesích.

Po mši svaté se průvod vydal na cestu vesnicí

Asi po dvou hodinách cesty doputoval eucharistický průvod, kterého se
zúčastnilo kolem 150ti farníků, do farního kostela, kde se konala krátká
adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Každý si určitě odnesl
nezapomenutelné zážitky spojené s radostí v srdci a pokojem v duši.
Upřímné poděkování patří všem, kteří s ochotou pomohli zorganizovat tuto
krásnou oslavu, to největší však náleží dobrému Bohu, v jehož blízkosti jsme
mohli strávit téměř celé nedělní dopoledne.
Jana Jurná
- 39 -

Farní zpravodaj
Oslava Dne otců
V neděli 21. 6. 2015 se farníci našich tří farností sešli na pozvání otce Pavla
v Dolních Loučkách na oslavě Dne otců. Po svátku Dne matek (druhá
květnová neděle), Dne dětí (1.červn) jsme tak dokončili oslavu rodiny
a založili tradici oslav tohoto svátku.
Úvodním bodem programu bylo vystoupení populárního baviče a siláka
Zdeňka Knedly alias „Železného Zekona“, který svým vtipem a odvážnými
kousky pobavil všechny přítomné.
Poté jsme pojedli něco grilované vepřové kýty, občerstvili se pivem, vínem
a připravenými výtečnými zákusky. Pan farář předal tatínkům malý
upomínkový dárek. K dobré náladě zahrála trampská skupina.
Myslím, že se všichni dobře bavili, popovídali si, a že nikdo z přítomných
nelitoval účasti. Bylo to příjemně strávené slunečné odpoledne.
Nezbývá, než poděkovat farníkům Z Dolních Louček a otci Pavlovi za
dokonalou přípravu.
Ať jim Bůh požehná.
rodina Matouškova
Historie Dne otců
Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, která chtěla
ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek.
Úplně první oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve
státě Washington 19. června 1910, v den narozenin Sonořina otce.
První oslava Dne otců tak byla spíše soukromá, popularita svátku ale rychle
rostla. V roce 1966 se díky prezidentovi Lyndonu Johnsonovi stala třetí
červnová neděle oficiálně Dnem otců.
rodina Matouškova

Pohled do historie
V pohledu do historie žďárecké farnosti pokračujeme rokem 1950. Farářem
zde byl P. Josef Marek.
L. P. 1950 – Milostivé léto
Měsíc leden – na počátku napadl sníh, ale brzy roztál, pak napadl nový sníh
a držel po celý měsíc. Mrazy 8 až 10° Celsia. Od 1.1.1950 přešly církevní
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matriky do vlastnictví národních výborů. Ve Žďárci je středisko matričního
úřadu civilního. Matrikářkou je slečna Marie Žáková, ze Žďárce a místo
matrikář pan učitel Vladislav Šebek z Dolních Louček. Do matričního obvodu
patří obce Žďárec, Rojetín, Vratislávka, Víckov, Lubné, Tišnovská Nová Ves
a Skryje. Matriky církevní byly uzavřeny dne 15.1.1950 a učiněn soupis trojmo
Do uzavřených matrik se nesmí dále zapisovati, musí býti matriky nové. Výpis
z matriky dělá farář a podpisuje jej předseda národního výboru a opatří
úředním razítkem. Též od 1.1.1950 jsou civilní sňatky na úřadě povinné, pak
teprve ohlášky a církevní obřady v kostele. 18. ledna byl farář v Tišnově
skládati slib republice československé. Dovezlo jej i přivezlo zpět auto
služební Okresního národního výboru z Tišnova. První je zapsán v civilní
matrice Fajman František ze Žďárce Ostrova, zemřel 16.1.1950 ve věku
93 roků. První civilní svatba byla 21.1.1950 ve Žďárci snoubenci: Klimentová
Marie a Neubauer Josef z Vidonína. První se narodil chlapec Františku Žákovi,
hostinskému z Rojetína. Farář opsal narození a úmrtí obce Tišnovská Nová
Ves do matriky staré farní, též i oddavky od roku 1947 – 1949 do staré matriky
a nové repertáře, takže tím ušetřil 3 knihy matriční a 3 repertáře. Musí koupiti
novou Knihu pro úmrtí a Knihu narozených. Ušetřil faře vydání na 2.000 Kčs.
V únoru, v pátek 3/2 1950 vynesen rozsudek nad teroristickou organizací
chycenou první neděli v říjnu 1949 ve Žďárci u P. Jízdného na Řekách. Vůdce
Bohumil Havlín z Čebína trest smrti, Ladislav Suchomel z Rojetína 19 let
těžkého žaláře a 30.000 Kčs pokuty, Gabriela Kalná, ošetřovatelka 25 let
a 50.000 Kčs, J. Oliva 21 let a 40 tisíc Kčs, Marie Kadlecová z Rojetína 18 let
a 30 tisíc Kčs, Věra Kadlecová z Rojetína 22 let a 50 tisíc, František Kadlec,
poštmistr 20 let a 20 tisíc, P. Josef Peška 17 let a 20 tisíc, J. Lunda
z Heřmanova 15 let a 50 tisíc, J. Paták z Heřmanova 10 let a 50 tisíc, Vladimír
Borkovec, sedlář ze Žďárce 7 let a 30. tisíc, B. Brichta ze Žďárce 3 roky
a 20 tisíc a Josef Kouřil, varhaník z Rojetína 1 rok a 20 tisíc Kčs pokuty.
Havlín dostal doživotí!
Rok 1950 velice suchý – jařiny velmi špatné i pšenice, dobré jen žito. Žně se
prováděly společně po skupinách, mlátilo se střídavě na pěti mlátičkách. Obce
Žďárec, Rojetín, Lubné, Víckov, Vratislávka a Tišnovská Nová Ves dodaly
obílí na 100%, proto mohly ve mlýně mlíti volně a šrotovati.
V roce 1950 se zbudovalo pro kostel: 2 nové koberce – k Panně Marii a do
Božího hrobu za obnos 4.796 i s portem, 1 nový koberec imitace perský 8.000 Kčs, 2 nové matriky křestní a úmrtní – z občanky za obnos 2.246 Kčs,
vymalování kostela pod křížovou cestu, sakristie, Božího hrobu a kůru
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a natření oltáře olejovou barvou, 3 dvéře jen zvenku, zpovědnice, kazatelny
uvnitř a skříní 2 v sakristii – natíral malíř Janeček oprava stála 8.455 Kčs,
opravena socha sv. Anny – dána Kotrbovi záloha 4.000 Kčs, dal spraviti
figurky do Betléma a sochu sv. Marka – Resurectio Konsola, kterou natřel
malíř Janeček a umístil farář u kazatelny se sochou Panny Marie Lurdské,
elektrickou svatozář instaloval Ota Melichar mladší se Žákem Františkem,
takže na první májovou 1950 bylo vše již hotovo.
28.7.1950 se dožil pan rada Filip Macek 50ti let svého kněžství, slavil vše
v tichosti jak doma, tak i v kostele 30. července při ranních službách Božích.
Farář opravil ploty – celkem 12 polí – rygle zasadil stolař Melichar Otokar st.
tyčky přibíjel farář, hlavně v sousedství Melichara, stolaře. Farář natřel zvenčí
dveře u sklepa, záchodu, prádelny, komory a slepičníka. V srpnu bylo ve
farnosti založeno JZD ve Víckově. Ovoce dosti, suchem padá.
V červnu vypukla válka mezi Severní a Jižní Koreí. Společnost národů poslala
vojsko, USA, Anglie, Turecko a když věc měla býti likvidována na hranicích
severní Koree, vojsko Činské lidově demokratické v počtu 500.000 zahájilo se
severními korejci protiútok a jsou 18.12. u 38 rovnoběžky. USA a to president
Truman vyhlásil dne 17.12.1950 národní pohotovost.
Sníh napadl již koncem října, ale roztál, počasí podzimní mlhavé a blátivé . Od
17.12. sněží. Farář na podzim vyměnil rygle u plotů na horní straně na kopci
a to v počtu 5 polí. Ostatní čeká na rok 1951, dá-li Pán Bůh. Žďárecké
duchovenstvo vypomáhalo od 29.10. do 7.12. v Heřmanově, pan farář
P. Arnošt Přibyl má amputovanou nohu a pan kaplan P. Josef Melichar,
onemocněl. Na faře dány nové plechové dvířka ke komínu na chodbě a jedny
na půdě, zhotovil pan Zedník z Louček kovář stála obě 590 Kčs a zazdíval
zedník Cecava 200 Kčs. V roce 1950 byly procesy proti řádům a hierarchii.
První proces rozsudek 5.4.1950 představení katolických řádů a řeholí:
1. P. Augustin Machálka, opat novoříšký
2. Bohumil Vít Tajovský
3. František Šilhan
4. František Mikulášek
5. Silvestr Braito, O.P.
6. Jan Blasík
7. ThDr. Mastilák
8. Josef Urban
9. Stanislav Barták
10. Adolf Kajpr
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těžký žalář 25 let
těžký žalář 20 let
těžký žalář 25 let
těžký žalář 9 let
těžký žalář 15 let
těžký žalář 10 let
doživotí
těžký žalář 14 let
těžký žalář 2 roky
těžký žalář 12 let

pokuta 50.000 Kčs
pokuta 50.000 Kčs
pokuta 50.000 Kčs
pokuta 10.000 Kčs
pokuta 30.000 Kčs
pokuta 20.000 Kčs
pokuta 50.000 Kčs
pokuta 30.000 Kčs
pokuta 20.000 Kčs

Farní zpravodaj
Odsouzení ztrácejí občanská práva na dobu 10 let, Barták Stanislav na dobu tří
let.

Druhý proces – rozsudek 2.12.1950 u Státního soudu v Praze:
1. ThDr. Stanislav Zela, světící biskup Olomoucký
2. Jan Opasek, opat v Břevnově
3. ThDr. Stanislav Jarolímek, opat Strahov oPr.
4. ThDr. Josef Čihák arcijáhen u sv. Víta
5. ThDr. Otakar Švec kanovník u sv. Víta
6. ThDr. Jaroslav Kulač kanovník u sv. Víta
7. ThDr. Antonín Mandl, ředitel
8. ThDr. Jan Boukal, sekretář arcibiskupa Berana
9. Václav Mrtvý, salesián

25 let
na doživotí
20 let
10 let
20 let
17 let
25 let
18 let
15 let

100.000 Kčs
100.000 Kčs
50.000 Kčs
150.000 Kčs
50.000 Kčs
40.000 Kčs
20.000 Kčs
50.000 Kčs
10.000 Kčs

Vldp děkan P. Jan Hloušek je od konce září 1950 na školení v Želivě, P. Josef
Dragoun, farář ze Březí a P. Jan Hřebíček.
Kaštan, který stál u hnojiště, dal farář svaliti firmou Melichar a zasadil do
zahrady 4 ořechy vlašské, 2 pod kaštan u plotu, na místo získané svalením
kaštanu a 2 jabloně vysokokmenné - kaselská reneta.
Zpracoval: R. Mašek

Radioaktivní odpad za našimi humny?
Takto se jmenovala panelová debata, která se uskutečnila ve čtvrtek
18. června 2015 v kulturní místnosti obecního úřadu Drahonín. V naší farnosti
to byla po delší době akce, která nás měla informovat o probíhajícím hledání
místa pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.
V návalu každodenních povinností jsem využil této příležitosti a debaty jsem
se zúčastnil. Mezi pozvanými hosty k debatě byl přítomen ředitel Správy
úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), ředitel Ústavu geologických věd
přírodovědecké fakulty, právník orientující se v zákonech souvisejících s tímto
plánovaným úložištěm, energetický konzultant ze Sdružení pro záchranu
prostředí a zástupce místního spolku Nechceme úložiště Kraví hora. V publiku
byl mimo jiné starosta Tišnova, starostka Skryjí, bývalý bystřický senátor
a další účastníci, z kterých jsem většinu neznal. Do malého prostoru kulturní
místnosti, jsme se všichni bez problémů vešli, takže účastníků této debaty
nebylo mnoho.
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Tímto krátkým připomenutím bych nechtěl říkat ano, či ne úložišti ale rezonují
ve mně slova některého z přítomných, že je nejvyšší čas se začít
o problematiku zajímat. Dále ve mně rezonují slova ředitele SÚRAO, že
úložiště je šancí pro náš region. Zřejmě šancí v podobě finančních kompenzací
pro dotčené oblasti. Nyní je ministrem rozhodnuto o začátku geologických
průzkumů v naší farnosti, proces dále pokračuje, co všechno to může přinést
pro nás, pro naše domovy a pro naše děti?
Nevím, mám ze všeho v hlavě rozporuplné myšlenky. Je to šance, nebo
pohroma? Kdo to ví? Komu můžeme věřit? Žádné takové úložiště
radioaktivních odpadů na světě neexistuje. To co se má pod zem dát, musí
vydržet 200 000 let uzavřeno. Chtěl bych tímto povzbudit čtenáře zpravodaje,
aby věnovali čas tomuto problému, přečetli si něco ze strany příznivců
i odpůrců, případně aby věnovali krátkou modlitbu na tento úmysl.
V důvěře se utíkám k patronům našich farností, svatý Jiří oroduj za nás, Ježíši
Kriste Králi smiluj se nad námi.
Bližší informace k problematice:
http://www.surao.cz
http://www.nechcemeuloziste.cz
Michal Bednář, farnost Olší

Úmysly na mši svatou
Vážení farníci, obracím se na Vás se žádostí ohledně zapisování intencí
(úmyslů) na mši svatou. V první polovině roku, i nyní, jsou úmysly velmi rychle
zapsány a na mnohé farníky již nezbyl žádný volný termín. Jsou smutní či
rozhořčení z toho, že v našem kostele za celý rok nebyla odsloužena mše svatá
za jejich blízké. Jaké je řešení? Pomůžeme si matematikou. Půl roku má
26 týdnů, každý týden jsou slouženy 3 mše svaté, tj. celkem 78 mší. Odečteme
6 intencí za farníky a máme 72 intencí. Pokud budeme tolerantní a zapíšeme
si na půl roku jednu intenci na mši svatou (svoje úmysly spojíme do jedné),
věřím, že se na všechny dostane.
Jana Jakešová
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Pranostiky:
2. července: Navštívení Panny Marie, nyní 31.5.
Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
Prší-li na den Panny Marie Navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.
4. července: sv. Prokopa, opata na Sázavě ( + 1053 )
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
Svatý Prokop kořen dokop.
Svatý Prokop seje houby, když se hřiby urodí, bývá málo chleba.
10. července: sv. Sedmi bratří, mučedníků římských ( + ve 2. stol. )
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
13. července: sv. Markéty, panny a mučednice v Malé Asii ( + ve 3. stol.)
Svatá Markyta vede žence do žita.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
Svatá Markéta trhá první hrušky.
18. července: sv. Kamila, řeholníka v Itálii ( + 1613 )
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
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19. července: sv. Vincence z Pauly, kněze ve Francii ( + 1660 ), nyní 27.9.
Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.
20. července: sv. Eliáše, proroka
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim;
na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.
21. července: sv. Daniela, proroka
Na proroka Daniela nalije též do mandela.
22. července: sv. Marie Magdalény, kajícnice
Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když slota - to lichota.
V den Maří Magdalény poprchává, neboť svého Pána oplakává.
23. července: sv. Apolináře, biskupa v Itálii a mučedníka ( + v 1. stol.)
Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.
25. července: sv. Jakuba staršího, apoštola
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou vánoce.
Svatý Jakub větší na sníh věští.
Svatý Jakub klasy, svatá Anna vlasy ( u květu kukuřice ).
Co do Jakuba vína odkvete, to do Havla uzraje.
Do Jakuba zelíčko, po Jakubu zelí.
26. července: sv. Anny, matky Panny Marie
Svatá Anna - chladna zrána.
O svaté Anně sedlák si žita nažne.
31. července: sv. Ignáce z Loyoly, ze Španělska, zakladatele řádu jezuitů
( + 1556 )
Od svatého Ignáca - léto se obracá.
Měsíc červenec všeobecně:
Když dne ubývá, horka přibývá.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Slunce peče - déšť poteče.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
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Pranostiky:
4. srpna: sv. Dominika ze Španělska, zakladatele řádu dominikánů ( + 1221 ),
nyní 8.8.
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
10. srpna: sv. Vavřince, římského jáhna a mučedníka ( + 258 )
Vavřinec - první podzimec.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Je-li počasí na svatého Vavřince pěkné, možno očekávat deště.
Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce.
Na svatého Vavřince první zelí do hrnce.
Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
15. srpna: Nanebevzetí Panny Marie
O Nanebevzetí jasno před východem slunce, nastane požehnaný podzimek.
Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.
Na Marie Nanebevzetí, prvních vlaštoviček loučení.
Malá Mara ( 8.12. ) chleba vzala, velká Mara chleba dala.
Panna Maria dává první ořechy.
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16. srpna: sv. Rocha, vyznavače ve Francii ( + 1327 )
Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu.
Ke svatému Rochu bývá hojnost hrachu.
24. srpna: sv. Bartoloměje, apoštola
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.
Po Bartoloměji studený rosy, nechoďte ráno bosí.
Svatý Bartoloměj všemu hlavu zlomí.
O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky a proto se nemá již nikdo
koupati.
Jak Bartoloměj zavaří, tak se podzim podaří.
Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.
Po svatém Bartoloměji zhořknou okurky.
28. srpna: sv. Augustina, biskupa a učitele církve v Africe ( + 430 )
Svatý Augustin udělá z tepla stín.
Na svatého Augustina zahvízdá už meluzína.
29. srpna: Stětí sv. Jana Křtitele
Stětí svatého Jana - přestávají již parna.
Měsíc srpen všeobecně:
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Z počátku-li srpen hodně hřeje, budoucí se zima sněhem skvěje.
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PRO DĚTI
BRÁNA DNE
Tak můžeme nazvat rozhovor s Otcem, kterým je modlitba Otče náš. Každý
měsíc vyřeš úkoly z této dvou stránky a přines výsledky do konce měsíce na
faru. Správní luštitelé budou před vánocemi zařazeni do vánočního losování
o tablet a další ceny!

Ve světě existují lidé, kteří jsou hladoví, protože nemají chléb. Je to výzva pro
všechny křesťany, abychom na sebe vzali odpovědnost za naše bratry a sestry
ve světě. Jak? V první řadě je důležitý náš postoj, naše osobní chování.
 Važme si jídla a neplýtvejme jím.
 Učme se dělit s druhými. Nemysleme jen na sebe - udělejme radost lidem
kolem nás.
 Modleme se za ty, kteří jsou vzdáleni a prosme nebeského Otce o zlepšení
jejich životních podmínek.

BABA YETU
Baba yetu uliyve mbunguni jina lako litukuzwe.
Ufakme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama
mbinguni.
Utupr leo mkate wetu wa kila siku.
Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehena sisi
vwaliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe
maovuni.
Amina.

Úkol na měsíc:
Takto zní modlitba Otčenáš ve svahilštině - v řeči, kterou se mluví v oblasti
východní Afriky. Napiš nám modlitbu Otčenáš v jiné řeči než v češtině.
Když prosíme o náš každodenní chléb, nemyslíme tím jen jídlo.
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Pokud seřadíš písmena do pravého sloupce, zjistíš, co by mělo být naším
každodenním pokrmem.
Otec, který nám dává život, nám nemůže
nedat pokrm, který pro tento život
potřebujeme. Tím pokrmem však není
pouze chléb - jsou to všechny dary, které
nám pomáhají růst v dobrém. Pán Ježíš nás
učí s důvěrou prosit o tyto dary. Ukazuje
nám, že Bůh je nekonečně dobrý a máme
mu vždy důvěřovat.
Mluví o tom i žalmista. Pokud správně
vyluštíš naši šifru, dozvíš se, co říká žalm
104.

Umešv uméviž ávád mrkop v ývarp sač.
Nemáme však pouze
prosit a
čekat se
založenýma rukama, že
se Bůh o nás postará.
Vše, co děláme, je třeba
dělat pořádně a naplno.
Je správné prosit Boha
o pokrm a zároveň mu za
něj vzdávat díky. Mluví
o tom i sv. Ignác
z Loyoly.
Stará listina s jeho
výrokem se však roztrhla
na
několik
částí.
Poskládej ji a dozvíš se,
jak zní výrok sv. Ignáce.
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Co nás čeká
V církevním životě
Pouť na Kalech
Mše svatá 25. července ve 14:30 hod.
Pouť na Litavě
Mše svatá 25. července v 16:00 hod.
Pouť v Boru ?
Mše svatá 15. srpna ve 13:00 hod.
Pouť v Horních Loučkách
Mše svatá 15. srpna v 15:00 hod.
Pouť a žehnání obnovené kaple v Tišnovské Nové Vsi
Mše svatá 16. srpna v 11:00 hod.
Farní den
Farní den ve Žďárci – 23. srpna ve 14:00 hod.
Žehnání automobilů
Tentokrát v Olší u kostela 30. srpna ve 14:00. Přijďte si vyprosit Boží
požehnání pro všechny svoje cesty.

Ve světském životě
Táborák na zakončení prázdnin
Najdou-li se ochotní lidé, kteří vše zajistí, tak 30. srpna v 16:00 hod. na farním
dvoře v Dolních Loučkách bychom opekli špekáčky a tak zakončili letošní velké
prázdniny.
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Murphyho zákony: Kostelní lavice
Opakování: Murphyho zákon kostelních lavic :
Kostelní lavice jsou konstruovány tak, aby v nich nešlo pohodlně ani sedět
ani klečet.
Komentář církevního historika prof. Torquemada, OP:
A. Tradice praví, že kostelní lavice byly vynalezeny a povinně zavedeny do
kostelů již za dob prvotní církve, a to jako bezpečnostní opatření kvůli
snížení úrazovosti při bohoslužbách. Stalo se tak poté, kdy při
vyčerpávajícím kázání apoštola Pavla v Troadě jistý mladík usnul
a vypadl z okna, takže ho svatý Pavel musel křísit z mrtvých. Ze strany
vedení církve vzešla tehdy oprávněná obava, že méně charismatický
pan farář by si možná tak dobře neporadil. Biskupská konference
v Jeruzalémě následně nařídila zkonstruování a plošné zavedení prvních
zoufale neanatomických kostelních lavic (zhruba takových, jaké známe
dnes).
B. Pravděpodobnější varianta pozdějšího data přičítá vznik podoby
dnešních kostelních lavic době vrcholného rozmachu španělské
inkvizice v 16. století. Při emotivně náročných plamenných barokních
kázáních a při mnohahodinových pompézních bohoslužbách v latině
dokázaly pouze ostré výčnělky lavic udržet prosté věřící v bdělém
stavu a ve stále vzrůstajícím eschatologickém napětí.
Vysvětlivka prof. T. Marného pro neteology (tj, pro normální lidi):
„Setrvávat v eschatologickém napětí“ znamená těšit se do nebe. Tudíž
udržovat někoho ve stále vzrůstajícím eschatologickém napětí znamená
tolik někomu komplikovat život, že se už nemůže nebe ani dočkat.

Z knihy Murphyho zákony o církvi, Tomáš Marný z Bludovic
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