
 

Když jsme v rozpacích 
při pozdvihování 

 

Stále častěji se mě lidé ptají, co dělat při mši svaté, jak ji prožívat. Bylo 
by třeba napsat ještě mnoho článků, ale ani tak bychom nevyčerpali 
hloubku a velikost celé mše svaté. Co pro nás znamenají slova 
proměňování a jak se to proměnění děje? 
 

Někdy i věřící pravidelně 
navštěvující bohoslužbu se 
vyjádří: "Přijal jsem oplatek." 
Až kdesi v srdci mě zabolí tolik 
nevědomosti, nepochopení toho 
nejpodstatnějšího, co se děje na 
oltářích na celém světě. Kristus - 
oplatek. Vše jsme dnes 
zjednodušili, všeho se chceme 
dotýkat, všechno vědět. Přitom 
nám však chybí oči víry, pokora 

a ohnutá kolena. Schopnost uvěřit tak jako apoštolové. 
 
Bůh je schopen vše změnit  
A proto odpovídám: Co dělat? Nic. Učte se věřit, hledět na Krista. To není 
oplatek, to je živý Kristus, který se obětuje za nás. Tento obyčejný chléb a víno 
se proměňují slovy kněze na pravé Kristovo Tělo a Krev. Stává se to 
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prostřednictvím vzývání Ducha Svatého, který je schopen všechno obnovit, 
změnit špatné na dobré, dát chuť a život tam, kde neexistuje. 
 

Jistá mladá maminka mi napsala: "Neumíš si představit, jak jsem šťastná. 
Nikdy jsem nevěřila, že si mě Bůh použije. Jsem šťastná, že jsem se stala 
matkou. Podobně jako Alžběta jsem si myslela, že jsem neplodná, a Bůh mi 
požehnal dítětem. Dal mi dobrého manžela a zcela změnil můj život. Nepíšu ti 
netrpělivě, ale jako projev velkých díků vůči Bohu. Vůči jeho velké lásce. 
Nevím, co mě ještě čeká, ale jedno vím, že Bůh je schopen vše změnit, když 
mu věříme, když se mu odevzdáme a pozveme ho do svého života. Jsem 
šťastná, že jsem uvěřila. Vděčím i knězi, který mě vedl, trpělivě povzbuzoval. 
A jsem šťastná, že jsem do svého manželství vstupovala jako panna. Oba 
s manželem jsme šťastní, že se můžeme klidně dívat na sebe bez výčitek. Je to 
nádherný pocit. Jen ten to pochopí, kdo to zažije. A proto věřím, že Duch stále 
obnovuje svět." 
 

Tak to čteme i v druhé eucharistické modlitbě. Když kněz sepne ruce a vztáhne 
je nad obětní dary, tehdy ministrant pozorně sleduje kněze, aby mohl zazvonit. 
Kněz se modlí velmi důležitá slova eucharistické modlitby: "Proto tě prosíme, 
posvěť tyto dary rosou svého Ducha." 
 
Posvěť svým Duchem tyto dary 
Ve třetí eucharistické modlit-
bě se modlíme: "posvěť svým 
Duchem tyto dary." V řím-
ském kánonu jsou slova: 
"Prosíme tě, Bože, mocí 
svého požehnání posvěť tyto 
dary…" Všichni jsme v roz-
pacích, co máme dělat při 
pozdvihování. Dokonce mož-
ná ani nerozumíme, co 
znamená slovíčko "epiklezei" 
- svolávání Ducha Svatého. 
Origenes píše, že používáme 
chléb proměněný díkůvzdáním. Chápe epiklezi jako prosbu Ducha Svatého za 
posvěcení těchto darů. Nejkrásněji vystihuje obsah sv. Jan Damašský. Říká, že 
Duch Svatý koná práci, má sílu a schopnost proměňovat. Toto proměňování se 
koná… skrze přizvání moci Ducha Svatého. Epikleze znamená modlitbu 
svolávající Ducha Svatého, aby proměnil chléb a víno na Tělo a Krev Páně. 
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V tom okamžiku se má dít nejen proměna chleba a vína, ale i nás, přítomných 
ve společenství. Má nastávat proměna světa skrze účinky Ducha Svatého. 
Epikleze je zvoláním "přijď". Duch Svatý má sestoupit na věřící, ale i na 
materiální stvoření, aby se obě podstaty změnily na nové stvoření. Musíme 
s pokorou uznat, že od středověku až dosud se nám nepodařilo pochopit 
velikost této chvíle. 
 
Pohled, který hýbe 
V Církvi se vždy našli tací, kteří chtěli vnést do učení zpochybnění přítomnosti 
Krista v Eucharistii. V jižní Francii hnutí albigenských zavrhlo víru 
v Eucharistii. Probíhal boj o duši. A právě tam se začalo množství 
eucharistických zázraků se svatou hostií. Lidé chtěli realističtěji chápat 
svátosti. Rostla v nich touha vidět, co je ve svátosti ukryto. Mnozí se cítili 

nehodní této velké milosti, 
obrovského daru v lidské podobě, 
přesto chtěli svým pohledem 
obejmout alespoň vnější schránku, 
pod kterou se skrývá Bůh. Příležitost 
na takové nazírání poskytoval 
starodávný obřad, když kněz při 
slovech Accepit panem vzal chléb do 
svých rukou tak, jak to kdysi udělal 
sám Kristus, a trochu ho před sebou 
vyzvedl. Na tento moment se obrátila 
pozornost věřících. Jelikož kněží 
chtějí vycházet touze lidí vstříc, 
pozvedají hostii. Z tohoto malého 
pozdvižení se stává vnější gesto, které 
se zaměřuje na přítomnost Pána. Mše 
svatá dostávala nový střed - 
pozdvihování. Jelikož lid všelijak 
chápal toto gesto, začaly se šířit 
pověsti o grálu a právě v tomto 
období v nich nachází své básnické 
vyjádření náboženská touha vrchol-
ného středověku. A jako v pověsti 
o grálu tak i při mši svaté očekávají 
od pohledu na tajemství účinky. 
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Věřili, že při pohledu na Eucharistii získají bohatý užitek, úspěch, osvobození 
od nemocí. Proto si nacházeli v kostelech výhodný pohled na oltář, aby dobře 
viděli na pozdvihovanou hostii. A tak se ve středověku v mnoha farnostech 
začíná rodit zvyk, že lidé vcházeli do kostela pouze při znamení proměňování 
a pak kostel v rychlosti opouštěli. Ba dokonce se vyvinuly až takové 
zvláštnosti, že se několikrát pozdvihovalo. Lidé neměnili sebe, svou povahu, 
svůj život, zůstávali v hříšnosti, ale měnili postoje k Eucharistii. Nechtěli 
Krista přijmout a v něj se proměňovat. Stačilo jim pouze se na Krista dívat. 
A v podobné situaci se nacházíme i my. Němě stojíme, díváme se, nechápeme. 
Přitom bychom se měli přece pohnout. 
 
Mše svatá nad světem 
Pokud chceme správně pochopit velikost tohoto tajemství, musíme pochopit 
velikost celé mše svaté. Pomůže nám přitom obraz Salvadora Dalího. 
Představuje zeměkouli, na které je ve vodorovné poloze zavěšený kříž a z něj 
visí ukřižován Kristus. Z Ježíšových ran teče krev a obtéká celý svět. Kristus 
zavěšený nad zemí - vlastí lidu - jakoby ukazoval, že ta krev stéká na všechny 
lidi celých dějin. Jakoby jeho bolest pronikala každého člověka, který je nebo 
který se narodí. Tento obraz nádherně vystihuje podstatu slov: "Až bude Syn 
člověka ze země vyvýšen, všechny přitáhne k sobě." Ano, zvedli jsme ho. 
Zvedli jsme ho k bolesti a k ukřižování. Na tomto obraze je Syn člověka 
povýšen na kříži a my se na něj díváme možná jako Izraelité uštknutí 
jedovatými hady. Dívali se na měděného hada. Dnes jsme uštknutí různými 
ideologiemi, názory, liberalismem a vzpourou. Svět se mění na panteon 
různých bůžků, na které hledíme, ale oni nám nepomáhají, zůstávají chladní. 
Pouze jeden pohled uzdraví, pohled na Krista. Tento obraz dotvářejí i slova 
francouzského jezuity Teilharda de Chardin: "Co znamená mše svatá na oltáři 
světa?" Když se 
Teilharda v roce 
1918 ocitl na frontě 
v lesích Compiégne 
uprostřed hřmění 
děl s vědomím, že 
lidé kolem bojují 
a zabíjejí se, hlubo-
ce si uvědomil své 
kněžské poslání. Na 
rozdíl od našich 
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primiciantů, kteří slavnostně slaví první svaté mše, tento jezuita na frontě 
pochopil, co znamená být knězem obětníkem. Uprostřed lidí, kteří plakali, 
sténali, umírali, byli zraněni a kropili zem krví, neměl v té chvíli možnost 
sloužit mši svatou. Tak velmi však po ní toužil. Ale v duchu víry se povznesl 
k samé skutečnosti a prosil Boha: "Pane, já tvůj kněz, nemám dnes ani chléb, 
ani víno, ani oltář, a proto rozepínám své ruce na celý vesmír a vezmu si jeho 
velikost za předmět tvé oběti. Tento nekonečný kruh věcí není tvou poslední 
hostií. Ty chceš každého proměnit, i tuto bolest, která je na tomto bojišti, chceš 
posvětit." Tento mladý kněz nevidí svět jen ze strany zla a protikladů, vidí 
hlouběji, vidí v něm Krista jako jedinou možnost záchrany všeho, co je 
v tomto světě dobré a pravdivé. Přestože se kolem střílí, vybuchují granáty 
a umírají lidé, on nezatracuje svět. Takový pohled víry je pohledem nového 
člověka. Ví, že vykoupení stojí hodně. 
 
Stát se obětí 
Velmi hodně uvažuji o kněžství, i o tom svém. Jaké je? Kdo mi ho vyprosil? 
Kdo se za něj obětoval? Jaksi spontánně se mi vybavuje, jak v roce 1990 
navštívil naši zemi hlavní představený salesiánů Egidio Vigano. Mladí 
z Bratislavy a Košic, plni nadšení, se připravovali na setkání s tímto velkým 
mužem. A u Prešova se v téže době konal pohřeb jistého mladého klerika, 
našeho odchovance, který zemřel jako 21-letý. Dávali jsme do země zrno, 
které odumřelo, aby mnoho mladých mohlo žít. Znal jsem ho od chlapeckých 
dob. 
 

 (podle KN) 
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Kristův křest v obrazech mistrů 
 

Téma Křtu Páně - to je škola dějin malířství, jeho stylů, kompozičních 
nuancí; méně rozdílů je v podání obsahu evangelijní látky. Zde probíhá 
téměř stabilní interpretace ve shodě s Písmem. Téma je to velmi staré 
a jedno z nejsoustavnějších témat v dějinách umění; zobrazuje se od 
dob křesťanské antiky a raného středověku. 
 
Od prvních křesťanských století se využívala výtvarná technika z trvanlivých 
materiálů, zejména mozaika, umělecké památky se proto zachovaly dodnes. 

Jednou z nejstarších a záro-
veň výtvarně vyspělých je 
mozaika v Ravenně z doby, 
kdy se toto severoitalské 
město po rozpadu Římské 
říše stalo metropolí Západo-
římské říše. Mozaika zná-
zorňující Kristův křest se 
nachází v tzv. Ariánské 

baptisteriu ve vrcholu kopu-
le. Jak název objektu pro-
zrazuje, umělecké dílo bylo 

vytvořeno v dobách silných náboženských polemik a sporů. Přestože první 
nicejský koncil již v roce 325 zavrhl ariánství jako herezi popírající Kristovo 
božství, ještě v 5. století dozníval jeho vliv v Ravenně i mimo hranice říše, 
dokud postupně zanikl. 
 
Biblický kontext 
Už od adventních týdnů trvá velká pozornost liturgických čtení, věnovaná 
výjimečné osobnosti sv. Jana Křtitele - "Amen, pravím vám: Mezi těmi, co se 
narodili ze ženy, nevystoupil nikdo větší" (Mt 11, 11) -, která vrcholí začátkem 
občanského roku právě v tématu Křtu Páně. Kruhová kompozice v Ravenně 
obsahuje postavy a atributy symbolizující teologické pravdy. Ústřední postavě 
Krista nechybí svatozář, nad ním je symbol Ducha Svatého; sv. Jan je zobrazen 
důsledně podle evangelijního popisu události. Další postava alegorickým 
způsobem zobrazuje starce jako řeku Jordán. 
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Ve vývinu Církve od jeho raných fází se věnovala velká pozornost 
zobrazování biblických příbě-
hů, situací a událostí, protože 
to byl tehdy optimální způsob 
popularizace učení Církve. 
Knihy v rukopisech byly ještě 
nedostupné, společnost konec-
konců většinou negramotná, 
tedy monumentální formy 
"Bible v obrazech" plnily nejen 
funkci slušné chrámové 
výzdoby, ale byly i zdrojem 
názorného poučení. Tak i další 
díla dokumentující umění rané-
ho i vrcholného středověku, 
která přímo ilustrativním 
způsobem šířila pravdy víry. 
 

Mistr freskové malby a jeden z prvních neanonymních tvůrců Giotto 

di Bondone  (1266 - 1337) je autorem monumentální kompozice Kristův křest 
z let 1303 - 1310 (Cappella degli Scrovegni v Padově). Tento pozdně italský 
umělec v typologii postav, jejich reálným ztvárněním, jakož i jejich 
kompozičním situováním již předznamenává některé z principů renesančního 
malířství. Dvě skupiny postav na březích řeky umocňují výjev výjimečné 
situace, v níž evangelní příběh vrcholí v obřadu Janova křtu vodou těsně 
předtím, než Ježíš vystoupí z vody a z nebe zazní známá věta: "Toto je můj 
milovaný Syn, ve kterém mám zalíbení" (Mt 3, 17). 
 
Na prahu renesance 
Další vynikající italský freskant Fra Angelico (1387 - 1455) patří již jiné 
vývojové epoše - rané renesanci 15. století. 
 

Tento blahoslavený dominikánský bratr a patron umělců, řeholním jménem 
Giovanni da Fiesole, se proslavil oltářními obrazy a freskami. Ve svých dílech 
neřešil pouze technologické otázky, jako perspektivu a barevné vztahy 
kompozic, ale vnášel i hloubku a citový náboj výjevů (Křest Krista za účasti 
Panny Marie a sv. Dominika, 1439, klášter sv. Marka ve Florencii; Ukřižování 
a Madona a světci v rodném Fiesole; Korunovace Panny Marie, Uffizi ve 
Florencii; Zvěstování, Prado v Madridu). Téma Kristova křtu v Jordánu 
rozvinuli italští ranorenesanční umělci 15. století, mezi nimi Piero della 
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Francesca (1416 - 1492), který řešil - jednak 
teoreticky, jednak v tvorbě - především 
kompoziční otázky malířské perspektivy. 
Jeho podněty měly vliv na vývoj známé 
benátské a ferrarské školy. Hlavní díla 
zanechal jako freskant Baziliky San 
Francesco v Arezzu (freskový cyklus 
Legenda Svatého kříže, 1450 - 1460). Cítění 
pro monumentalitu výrazu projevil 
i v tabulovém obraze komornějšího formátu 
Křest Krista, tempera na dřevě z roku 1445, 
dnes v Národní galerii v Londýně. Piero 
della Francesca se proslavil i portrétním 
malířstvím, které dovedl na vysokou úroveň 
renesančního realismu (Portrét Federica da 
Montefeltro, tempera, 1472, Uffizi ve 
Florencii; Portrét Sigismondo Pandolfo 

Malatesta, olejová tempera, 1451, Louvre v Paříži). 
 

Leonardovo sfumato 
Téma Křtu Páně, olejová tempera na dřevě, 1478, Galerie Uffizi ve Florencii, 
stojí na začátku malířské kariéry renesančního mistra Leonarda da Vinciho 
(1452 - 1519). Jde o obraz Leonardova učitele Andreu del del Verrocchia, na 
kterém namaloval Leonardo postavu levého z dvojice andělů, ba údajně i celý 
obraz dokončil. Usuzuje se tak podle charakteru použitého koloritu a náznak 
světelně jemně odstupňovaného šerosvitného rukopisu vyvolávajícího dojem 
mlžné clony či kouřového oparu, který Leonardo rozvinul v další tvorbě ve 
specifické formě tzv. sfumata (Madona ve skalách, 1486; Gioconda - Mona 
Lisa, 1505; Sv. Anna Samotretia - Metercia, 1508). Jako všestranný vynálezce 
a badatel Leonardo experimentoval i ve výtvarných technikách, což se odrazilo 
na trvanlivosti některých vzácných děl (Poslední večeře, 1497, nástěnná malba 
v refektáři Kostela Santa Maria delle Grazie v Miláně). Malíř, sochař, kreslíř, 
architekt, autor teoretického traktátu o malbě, studií z fyziky, optiky, 
astronomie, projektů fortifikací, strojů… přece však byl po staletí v povědomí 
především jako malíř. Před jeho Mona Lisou v Louvru je neustále tlačenice 
uměnímilovných i senzacechtivých návštěvníků, kterým však výhled omezuje 
jak bezpečnostní vzdálenost, tak tlusté sklo rámu. Je přímo paradoxem, že 
sousednímu exponátu téhož umělce (Sv. Anna Samatřetí) věnují pozornost 
pouze ojedinělí znalci. 
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Sixtinská kaple 
Podobně je to i s monumentální freskou Křest Krista od Perugina v Sixtinské 
kapli, kam kroky návštěvníků spěchají před populárnější díla Michelangela 
Buonarrotiho. Celá kaple je totiž naplněna skvosty renesančního malířství, 
kterým skutečně dominuje Michelangelova čelní stěna a strop. Po bočních 
stěnách jsou monumenty Botticelliho, Ghirlandaia, Roselliho a Perugina, který 
získal prostor na tři monumentální fresky (Mojžíšova cesta do Egypta, 1481 - 
1482; Kristus dává klíče Petrovi, 1481; Křest Krista, 1482). Výjev křtu se 
neomezuje na zobrazení hlavních postav obřadu - Ježíše a Jana Křtitele, ale 
mnohofigurální kompozice zahrnuje vše podstatné, o čem se mluví 
v příslušných pasážích evangelijní zprávy. Perugino (1450 - 1523) ztvárňuje 
kompozici již s vyhraněnou renesanční typologií postav, úsekem přírodních 
krajinných motivů na pozadí a celkovou kompoziční osnovou. Samozřejmě, 
nechybí motiv nebeského Otce v situaci, kdy zaznívá v evangeliu citovaný hlas 
a symbol Ducha Svatého nad Ježíšovou hlavou. 

 
Monumentální formy 
Téma křtu ztvárnil i významný pozdně renesanční malíř Paolo Veronese (1528 
- 1588), virtuos iluzivní malby, autor fresek a obrazů na biblické a mytologické 
náměty mimořádně velkých formátů (fresky v Dóžecím paláci v Benátkách, 
oltářní obraz dómu v Mantově, fresky ve Ville Barbaro v Maser, kde se 
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postavy vyklánějí z iluzivního balkonu s nevídanou přesvědčivostí; Svatba 
v Káně Galilejské, 1563, olej na plátně neobyčejných rozměrů 7 x 10 metrů, 
dnes v pařížském Louvru; Veronese Křest Krista, okolo roku 1561, 204 x 102 
cm patří k "menším" formátem mezi nimi). Jeho současník italský malíř 
Jacopo Robusti, zvaný Tintoretto (1518 - 1594) se již odklonil od renesančních 
forem a patří ve vývinu malířství k manýrismu. Projevilo se to v dílech 
stylizovaných postav chladného koloritu, asymetrií v kompozici, vertikalitou 
postav a kontrastem světla a stínu. Tintoretto v tomto duchu vytvořil 
velkorozměrné obrazy na biblické náměty v benátských klášterech a Dóžecím 
paláci. Křest Krista, olej na plátně v kostele San Pietro Martire na ostrově 
Murano, patří mezi díla, v nichž umělec uplatnil jako dominantní zdroj 
malířského výrazu právě kontrastní vztah světla a stínu. 
 
Pomyslný prostor dvou světů nad sebou 
Naplno rozvinutý manýristický 
přístup charakterizuje tvorbu 
jeho hlavního představitele 
španělského mistra El Greca 
(1541 - 1614). Jeho dynamická 
kompozice Kristova křtu, 
1597, dnes v madridském 
Prade, je plná postav v hierar-
chickém uspořádání hlavních 
nositelů evangelijního příběhu 
v pomyslném prostoru dvou 
světů nad sebou. Další 
španělský mistr Bartholomé 
Estéban Murillo (1618 - 1682) 
již patří umění baroka. Obsah 
oltářního obrazu Kristův křest, 
který Murillo vytvořil pro 
katedrálu v Seville, se sou-
střeďuje na podstatu příběhu, 
omezuje se na postavy a situaci 
v přísném kontextu s evangelní 
správou. Ježíš přijímá Janův křest vodou s výrazem pokory. 
 

 (podle KN) 
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Když víra voní - kadidlo a vůně 
v biblických textech 

 

V tomto vánočním čase určitě většina z nás ucítila vůni vánočního 
stromku, perníků a jiných příjemně aromatických věcí. Možná někdo 
dostal jako dárek pod stromeček parfém či jiný druh voňavky. Také 
v Bibli a v křesťanské liturgii vůně hrály významnou roli. Už v Knize 
žalmů je napsáno: "Moje modlitba ať se vznáší k tobě jako kadidlo 
a pozdvižení mých rukou jak večerní oběť" (Ž 141, 2). 
 
Vůně ovlivňuje vnímání člověka, přidává pocit slavnostnosti, kterým je 
naplněno i vánoční období. V následujících řádcích se pokusíme přiblížit 
pohled na vůni kadidla a jiných aromatických látek v Bibli, a to v souvislosti 
s právě prožívanými vánočními svátky. 
 

Kadidlo je dehydratovaná látka, která se získává z určitých stromů rodu 
boswellia. Jako vonnou pryskyřici ji botanicky pojmenoval anglo-indický 
přírodovědec George Christopher Molesworth Birwood (1832 - 1917). V roce 
1867 švýcarský lékárník a chemik Friedrich August Flückiger (1828 - 1894) 
poprvé použil v učebnici farmakologie pro kadidlo název species nova. 
 

Pod rod stromů boswellia patří asi 25 
druhů. Tento rod je rozšířen v jižní 
Arábii, severovýchodní Africe 
a v Přední Indii. Kadidlo v našich 
kostelích obvykle pochází z jižního 
pobřeží Arabského poloostrova, ze 
států Jemen a Omán. To, co my 
nazýváme kadidlem, je vlastně 
pryskyřice ze stromů boswellia sacra, 
respektive boswellia carteri. Tyto 
stromy z druhu bursacea dorůstají do 

výšky 2 - 6 metrů. Jejich větve vyrůstají z mohutného kmene hned nad zemí, 
takže stromy vypadají jako keře. Kůra se odlupuje ve velkých kusech. Když 
v důsledku růstu odpadne, nahradí ji nová. Listy, které vyrůstají pozdě na 
podzim, jsou dlouhé přibližně 15 - 25 cm a rostou řídce na větvích nebo jako 
trsy na jejich koncích. 
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Brzy na jaře se objevují bílé květy, které se v létě mění na bobulovité 
peckovice. V době veder, obvykle v květnu, se z kmene a větví kůra seškrábe. 
Pro paralelní uspořádání kapilár stačí pouze oškrábat povrch, netřeba zařezávat 
do kůry. Z těchto ran v malém množství vytéká lepkavá mléčná tekutina, která 
na vzduchu tuhne a je nižší kvality. Přibližně po měsíci se oškrábe, ale stále se 
nesbírá. Během následujících dvou týdnů z ran na stromě vytéká více tekutiny, 
ale ani tato se nevyužívá na kadidlo. Sklizeň začíná až po třetím seškrabání. 
V horkých letních měsících se vyteklá pryskyřice sbírá jednou za týden. Ze 
stromu střední velikosti se získává přibližně 500 gramů. V říjnu, kdy končí 
teplé období, pryskyřice přestane vytékat a sklizeň skončí. 
 
Léčivý prostředek 
Použití kadidla jako medicínsko-
terapeutického prostředku se připo-
míná už na egyptském papyru Eber 
přibližně okolo roku 1600 před Kr. 
Olibanum se velmi brzy používalo 
jako léčivo při různých onemoc-
něních, ale připisoval se mu zejména 
uklidňující účinek. Kadidlo jako 
léčivý prostředek uvádí Hippokrates, 
Teofras i Dioskurides. Starověcí lékaři 
si zvlášť cenili kadidla pro jeho pozitivní vliv při hojení ran a na zastavení 
krvácení. Jako medicínské indikace pro použití kadidla se ve středověku 
uváděly: zácpa, kašel, zánět, chrapot hlasu, omrzliny, bradavice, kožní 
vyrážky, lupénka, lepra, svrab, souchotiny… Kadidlová pryskyřice jako léčivý 
prostředek se připomíná v 12. století v díle sv. Hildegardy s názvem Physica. 
Od poloviny 19. století se kadidlová pryskyřice používala i při bronchitidě 
a onemocněních plic. 
 
Kadidlová stezka 
Zatímco staré klasické latinské pojmenování kadidla jako t(h)us pochází 
z řeckého thyos (oběť), pojmenování kadidlové pryskyřice - olibanum, které se 
dnes používá v přírodních vědách a od středověku se objevovalo na lékařských 
receptech, má svůj původ v jihoarabštině. V řeckém slově libanos 
a v hebrejském lebonah se na označení kadidla vžilo pojmenování, které se 
vyslovuje jako liban. V těchto pojmenováních je slyšitelný semitský kořen 
LBN, jehož základní význam je bílý, a to pro mléčnou barvu pryskyřice 
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z první sklizně. Jelikož kadidlo bylo vždy vzácnou a důležitou surovinou, byla 
podle něj pojmenována nejdůležitější obchodní cesta na Blízkém východě - 
Kadidlová stezka. Tato cesta spojovala pobřeží Indického oceánu s pobřežím 
Středozemního moře. Už v 10. století před Kristem jí procházely karavany 
70 až 90 dní a za tuto dobu prošly trasu dlouhou přibližně 3 500 km. 
 
Kadidlo v starověkých kulturách 
Historicky velmi staré zmínky o kadidlo pocházejí z Egypta. Na 
archeologických a ikonografických artefaktech z 3. tisíciletí před Kr. se 

znázorňovalo kadidlo jako důležitý společenský prvek 
i jako součást kultu, neboť v té době se téměř žádná 
kultovní činnost v starověkém Egyptě neobešla bez 
kadidla. Kadidlo bylo v Egyptě znakem zjevení božstva, 
jeho vůně dokonce ztělesňovala samo božství. 
 

Na rozdíl od Egypta v Mezopotámii bylo kadidlo 
v nejstarší době mezi vonnými látkami neznámé. Často 
se to vysvětluje chybějícími námořními obchodními 
vztahy s jižní Arábií.  
 

Řekům přinesli kadidlovou pryskyřici pravděpodobně 
Féničané v 7. století před Kr. Nejdříve se kadidlo používalo nejen jako dar pro 
bohyni Afroditu, ale i při svatebních obřadech a v rámci antických tajných 
náboženských rituálů. Pryskyřičná zrnka se uchopila palcem a ukazováčkem, 
přičemž prostředníkem se hodila na žhavé uhlíky nebo do ohně. 
 

První vládce, jemuž bylo kadidlo důkazně obětováno, byl Alexandr Veliký. 
 

V Římě třeba používání kadidla datovat asi do 3. století před Kr. Obrovské 
množství kadidla se spotřebovávalo při pohřebních slavnostech. Zpravidla 
však kadidlová oběť patřila pouze bohům a zbožštěným osobám. 
 
Vůně ve Starém zákoně 
I texty Starého zákona poukazují na význam kadidla. Z hlediska vůně můžeme 
rozlišit: obětování tuku, obětování pečiva a obětování vonných látek. 
 

Starozákonní praxe obětování popisuje biblický text První knihy Samuelovy 
z 11. století před Kr.: "Když někdo přinášel oběť a maso se vařilo, přišel 
kněžský sluha s trojzubou vidlicí v ruce, strčil ji do kotle, do hrnce, do rendlíku 
nebo do mísy a vše, co vidlice zachytila, vzal si kněz pro sebe…"(1 Sam 2, 13 
- 14). Po porážce obětovaných zvířat v chrámu se tuk vyvařoval a sbíral 
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z povrchu. Jako nejcennější díl se nechal na oltáři spálit a tím se obětoval 
Bohu. V textu 1 Sam 2, 27 se vysvětluje, že toto obětování bylo kněžskou 
funkcí. Uvařené maso, které kněží vybrali z nádoby, bylo jejich podílem jídla. 
Spalování kvašeného pečiva, popsané v knize proroka Amose 4, 4 - 5, je 
pravděpodobně kenaanského původu. Ani v Knize proroka Izaiáše ještě není 
možné pomyslet na kadidlo a jiné koření jako na spalovanou látku. Při 
porovnávání Iz 1, 13 a Iz 6, 6 je pravděpodobné, že i zde šlo o pečivo, které 
bylo spalováno, protože žhavé uhlíky z oltáře, které se dotkly rtů proroka, mají 
své místo v každodenním životě při přípravě chleba. V neoficiální oblasti se 
obětovaly koláče a chléb. Podobně kritická jako text u Izaiáše je i Kniha 
Deuteronomium. Její polemika však byla mnohem formálnější a byla odvozena 
z dřívějších pramenů. V kněžských předpisech se nacházejí tři pasáže, které 
vyprávějí o proniknutí oběti vonných látek do kultu Jahveho. Jde o příběh 
Áronovce Nádaba a Abíhúa v Knize Leviticus (10, 1 - 5), o 250 mužích 
v šestnácté kapitole Knihy Numeri a od toho se odvíjející zprávu o Koreho 
skupině. Obětování vonných látek ve Starém zákoně patřilo k výsadám kněží. 
Kadidlo v potravinových obětech Starého zákona se používalo jako přísada 
k obětování pokrmu. Šlo o oběť, jejíž vůni zjemňovali vonnými ingrediencemi. 
 

Podle proroka Nehemjáše (Neh 13, 5 - 9) kadidlo bylo uloženo v chrámových 
skladech, kde se dalo koupit. Mnozí poutníci si přinášeli do Jeruzaléma 
kadidlo sami, jak to dosvědčuje i text Jer 41, 5. Z hlediska liturgie se stal velmi 
známým druhý verš ze Žalmu 141: "Moje modlitba ať se vznáší k tobě jako 
kadidlo a pozdvižení mých rukou jak 
večerní oběť." Přestože nejde 
o doprovodnou modlitbu k přinášení 
oběti, uvedený verš Žalmu 141 má 
formu synonymické paralely. Modlitba 
se vznáší k Bohu jako dým kadidla 
a Bůh přijímá tuto oběť. Jisté předpisy 
o kadidlové oběti a o kadidlovém oltáři 
najdeme v Knize Exodus 30, 1 - 10. 
V Ex 30, 34 - 38 předepsaná příprava 
obětního kadidla jmenuje aromatické ingredience: storax - pryskyřici ze 
stromu pistacia lentiscus, kadidlo z vonných lastur - roztavený kryt některých 
voňavých mlžů; galban - mléčnou šťávu rostliny Ferula galbaniflua houstnoucí 
na gumovitou pryskyřici. 
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Vonné perspektivy v Novém zákoně 
I v textech Nového zákona se na více místech vzpomínají aromatické látky. 
O jejich hodnotě a důležitosti svědčí například i fakt, že hned dvě různé vonné 
látky - kadidlo a myrha - byly i mezi dary mudrců, které přinesli malému 
Ježíšovi, když se mu přišli poklonit jako novému králi do Betléma, což je 
zachyceno v evangeliu podle Matouše (2, 11). Kadidlo i myrha jsou velmi 
vzácné vonné látky, mají jedinečnou vůni, za kterou vděčí živičnému původu. 
 
Kadidlo - dar mudrců od východu 
Podle biblického textu Mt 2, 11 přinesli mudrci Dítěti v jeslích zlato, kadidlo 
a myrhu. Kadidlo je prvním z těchto vánočních darů. Byly to nejcennější dary, 
jaké se tehdy používaly, a kadidlo se považovalo za státní dar. Když mudrci 

darovali Ježíši v Betlémě kadidlo, 
byl to projev úcty Kristu jako 
panovníkovi. Pro kadidlo (a myrhu) 
se v dějinách ujala hypotéza, že 
mudrci zřejmě pocházeli z Arábie. Je 
třeba si však uvědomit, že díky 
zmiňovaným obchodním cestám 
arabské kadidlo bylo dostupné 
v celém Středomoří, takže původ 
mudrců z Arábie neumíme na tomto 
podkladě dostatečně dokázat. 

Poklona tří mudrců v Betlémě se často chápala jako naplnění proroctví z Iz 60, 
6, čímž by představovala eschatologickou pouť národů k hoře Sion. 
 

Kadidlo a zlato se v tomto úryvku vzpomínají společně a mezi všemi třemi 
dary z úryvku Mt 2, 11 není nikde v předchozích biblických textech či ve 
Starém zákoně žádná souvislost. Ale v dějinách výkladu Písma sehrály 
důležitou roli. Zlato se obvykle v biblické exegezi vysvětluje jako dar pro 
Krista jako krále, myrha se od dob sv. Ireneje a Origena vztahuje na Ježíšovu 
smrt. Kadidlo bylo darem pro Krista jako Boha, ale z důvodu své primárně 
kultovní konotace poukazovalo na Krista jako velekněze. 
 

Zajímavé je středověké vysvětlení cíle těchto tří darů od mudrců: zlato 
zmírnilo bídu v Ježíšově rodině, kadidlo zahnalo zápach ve stáji a myrha 
zajistila Dítěti zdraví. 
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Přinesli mudrci od východu Ježíši dvě nebo tři vonné látky? 
Další možná interpretace biblického textu o darech mudrců z Mt 2, 11 říká, že 
je nanejvýš pravděpodobné, pokud jde o dary tří mudrců, že ve skutečnosti mu 
přinesly darem tři, ne dvě vonné látky. Podle Gonzague Ryckmansa se zlato do 
tohoto textu dostalo v důsledku jazykového nedorozumění, které vzniklo 
v arabštině. Ve staré jihoarabštině se totiž označuje stejným slovním kmenem 
jako zlato - "DHB" - i složka vonné látky, vydávající silně aromatizovanou 
příjemnou vůni. 
 
Myrha - její cena a symbolika 
 Dvě aromatické látky, zmíněné v textech Nového zákona - kadidlo a myrha -, 
se od sebe výrazně liší nejen použitím, vzhledem a vůní, ale i symbolikou. 
Arabové dodnes nazývají myrhu Murr, což v překladu znamená hořký. Myrha 

je silně aromatická 
pryskyřice ze stromu 
Commiphora myrha, 
který roste na Blízkém 
východě. Známá byla 
zejména jako voňavý olej 
používaný v kosmetice, 
při kultovním pomazání, 
i jako důležitá vonná 
přísada pomazání zesnu-
lých. Věřilo se, že myrha 

zpomaluje stárnutí, léčí poranění kůže, pomáhá při střevních potížích, 
dezinfikuje ústní dutinu, ničí bakterie a uklidňuje. Myrha, která může být tuhá 
i tekutá, je na rozdíl od kadidla hořká a tmavá, zatímco pryskyřice kadidla je 
většinou sladká a bledá. Kadidlo, které se více používalo při kultu, bylo 
symbolem Ježíšova božství, zatímco myrha pro svou hořkost symbolizovala 
spíše utrpení Páně. Myrha však byla jedinečnou složkou vonných látek 
a posvátných olejů i při židovských pohřbech. Vůně myrhy při spalování je 
příjemně dřevitá a kořeněná. Josef Flavius napsal, že při Herodově pohřbu jen 
voňavé látky neslo pět set sluhů. Tato fakta vysvětlují, proč Nikodém 
s Josefem z Arimatie uložili Ježíšovo tělo do hrobu s velkým množstvím 
mimořádně vzácné směsi myrhy a aloe. V římském impériu si však myrha 
nezískala takovou popularitu jako kadidlo. Ale její cena byla nesrovnatelně 
vyšší než cena kadidla. 
 

 (podle KN) 
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Jubilejní roky v Církvi 1. 
 

V jubilejním roce v Katolické církvi je možné získat mimořádné milosti. 
První jubilejní rok vyhlásil papež Bonifác VIII. v roce 1300. Doposud se 
slavilo 26 řádných svatých roků a 79 let mimořádných. 

Freska znázorňující papeže Bonifáce VIII. při vyhlašování prvního jubilejního 

roku. 

 
"A velké množství lidí z celého křesťanství se tam vydalo, ano, ten, kdo to 
neviděl, tomu se to zdá neuvěřitelné." Tato slova z pera anonymního autora 
vyjadřují pocity a údiv Římanů, když viděli množství poutníků, kteří v roce 
1300, tedy v prvním jubilejním svatém roce vyhlášeném papežem Bonifácem 
VIII., přišli do Říma. 
 

Vyhlášení prvního svatého roku bylo velkým gestem milosrdenství a pokoje. 
Toto období bylo totiž poznamenáno koncem křižáckých výprav, dlouhé 
obranné války zemí Západu proti islámské rozpínavosti. Křižácké výpravy 
byly pro mnohé i projevem pokání za odpuštění hříchů. Křižáky hnaly do 
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války osobní a duchovní důvody, které souvisely s věčným životem. A teď, 
když se křižácké výpravy dávno skončily, jaké skutky pokání zůstaly? 
 

Papež Bonifác VIII. (1294-1303) měl v souvislosti se svatým rokem velkolepé 
vnuknutí: z Říma udělal centrum duchovního života, v spáse jednotlivce 
zvnitřnil římskost Církve. Bonifác VIII. byl a je často kritizovaným papežem. 
Jedním z jeho největších hanitelů byl právě Dante Alighieri: "Stojíš tedy už 
tam nahoře, stojíš tedy už tam nahoře, Bonifáci?" obrací se na něj ve své 
Božské komedii. A přece právě toto gesto papeže jakoby ho omluvilo před 
nepříznivým pohledem historiků. Jak dosvědčuje i historie, hlavní příčinou 
jeho "neoblíbenosti" je zřejmě fakt, že ve skutečnosti jsou "neoblíbení" velcí 
papeži, kteří zapálili ve svých současnících jiskru nového nadšení a dali výzvu 
světu. 
 
Rok rovnosti 
Abychom pochopili určitou kontinuitu v dějinách 
spásy, je užitečné si připomenout, že židovský národ 
výrazem jubileum označoval "Svátek odpuštění" 
nebo "Rok odpuštění hříchu". 
 

Podle knihy Leviticus (hl.25) se měly svaté roky 
slavit každých sedm let (šabbat) a každých padesát 
let (jubileum), a to neobyčejně slavnostně. 
 

Padesátý rok, jakož i jiné náboženské slavnosti, 
ohlášovali kněží charakteristickým troubením na 
beraní roh, nazývaný v hebrejštině jóbbe (beraní roh) 
nebo jóbel, z nichž byl odvozen výraz jubileum. 
V knize Leviticus je určení jubilejního roku 
definováno vyčerpávajícím a přesným způsobem 
(srov. Lev 25, 8-34). 
 

Podle starodávného zvyku, který se stal zákonem, přísně dodržovaným během 
jubilejního roku, každý opětovně získal své majetky. V tom roce se všechny 
plody pokládaly za patřící Bohu a bylo dovoleno jíst jen to, co se urodilo bez 
práce na poli a ve vinicích. Bylo totiž zakázáno žít a sbírat hrozny, kromě toho 
všechny domy, pozemky a všechno, co lidé získali od posledního jubilejního 
roku, museli vrátit vlastníkovi bez náhrady. Dokonce i izraelští otroci znovu 
získali svobodu. 
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Dějiny spásy se naplňují v čase. Proto člověk cítil jakousi povinnost posvětit 
čas i liturgicky. Jubilejní časové termíny byly ve Starém zákoně liturgické. 
Proto v teokratickém zřízení měly hluboký společenský dopad. Byla to 
společenská korektura podle Božího obrazu. 
 

Oba druhy svatých let byly skutečně zaměřené na obnovení sociální rovnosti 
v celém Izraeli. Země, která tak či tak patřila Jahvemu, se musela vrátit jejímu 
původnímu majiteli na základě faktu, že jenom její první rozdělení mezi 
kmeny Izraele bylo opravdu spravedlivé. Dluhy (nejen úroky) byly jednoduše 
odpuštěny. A Izraelité nemohli zůstat v otroctví déle než po ohraničené 
období, protože Jahve je osvobodil pro sebe, když je vyvedl z Egypta. 
 

Pozadím knihy Leviticus bylo sociální rozdělení, které se rozvinulo, když 
Izrael opustil Boha jako svého vládce a adaptoval se na systém království. 
Detailní směrnice týkající se jubilejního roku jsou zaměřeny na vyřešení 
nerovnosti, která vznikla během období dvou království a 70-letého exilu. 
Starozákonní kniha Leviticus je částí sbírky zákonů, kterou Izrael slíbil 
poslušnost, aby ukázal, že patří Jahvemu a je tedy jeho svatý lid. 
 

A tak během svátku Jom Kippur byl vyznán veřejný hřích Izraele. Začal se tak 
jubilejní rok, v kterém šlo o nápravu. Důležité je, že to nebylo nějaké laciné 
smíření. Svátek smíření vyjmenovává hříchy spojené se specifickými 
praktickými činy, aby se mohla přinést satisfakce za hříchy. Všichni v Izraeli 
se tedy mohli vrátit k výchozímu bodu. Tento ideál spravedlnosti však zůstal 
spíše touhou než společenskou realitou. 
 
Obnova v Ježíši 

Ideu jubilejního roku projevil, i když v novém 
duchu, Ježíš Kristus na samém začátku svého 
veřejného působení. V nazaretské synagoze četl 
ze svitku proroka Izaiáše, vysvětluje, že on byl 
poslán přinést dobrou zprávu chudým a zvěstovat 
rok Pánovy milosti (Lk 4,6-21). Jinými slovy, 
Ježíš se představuje jako Mesiáš, který 
připravuje, uvádí do jubilea - nejen jako do 
výročí, ale jako do nekončící se oslavy Boží 
milosti. Je to on, který snímá naše hříchy 
a smiřuje nás s Otcem. 
 

Církev chce v novozákonní době prostřednictvím jubilea přinést světu 
poselství spásy, které nachází své vyvrcholení ve svědectví o zmrtvýchvstání 
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Krista. V tom vězí skutečný smysl života. Význam jubilea se chápe 
symbolicky, v duchovním a náboženském smyslu, a spojuje se s "vykoupením 
z hříchů", "všeobecným odpuštěním", "úplnými odpustky", které papež uděluje 
věřícím za určitých podmínek. V tomto smyslu to není jen individuální 
událost, ale i událost kolektivní, jejíž podstatou je obrácení se k Bohu, což se 
přímo odráží ve vnějším osobním, rodinném a společenském chování. 
 

Jubilejní a svatý rok v obecném povědomí jsou synonyma. Svatý rok je tedy 
rokem Boha, rokem člověka, je rokem lidí, kteří potřebují osvobození a spásu, 
naději, spravedlnost, lásku, důvěru, smíření, obnovení. 
 
Touha po odpuštění 
První křesťanský jubilejní rok v dějinách byl vyhlášený vlastně z vůle lidu, 
který s blížícím se rokem 1300, vedený hlubokou zbožností naléhavě žádal 
papeže o udělení úplných odpustků. Koncem roku 1299 obrovské davy lidí, 
aniž že by je někdo svolával, přišly do Říma, vnikly do Baziliky sv. Petra a za 
ustavičného zpěvu žalmů žádaly papeže, aby udělil úplné odpustky. 
 

Papež Bonifác VIII. vydal bulu, na základě které uděluje plnomocné odpustky 
v jubilejním roce, a určil jeho periodicitu na 100 let. Papež Klement VI. ji však 
roku 1343 zkrátil na 50 let, později roce 1389 Urban VI. stanovil, že jubilejní 
rok se bude slavit každých 33 let - jako vzpomínka na léta Ježíšova 
pozemského života, a v tomto duchu ho určil na rok 1390. Nakonec Pavel II. 
v roce 1470 ještě snížil interval jubilejních let na 25. Papež Alexandr VI. 
vyjádřil přání, aby se Jubilejní rok definitivně nazýval "svatým rokem". 
 
Svatá brána 
Jubilejní či svatý rok může být řádný nebo 
mimořádný. Řádný se vyhlašuje s určenou 
periodicitou 25 let, mimořádný jubilejní rok 
vyhlašuje papež v souvislosti s nějakou 
událostí zvláštního významu. Doposud se 
slavilo 25 řádných svatých let a 76 
mimořádných, ke kterým třeba ještě 
připočítat dva zvláštní mimořádné jubilejní 
roky vykoupení: rok 1933, vyhlášený 
papežem Piem XI., a rok 1983, vyhlášený 
papežem Janem Pavlem II.; jakož 
i mariánský rok 1977 -1978. 
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Příznačným úkonem v předvečer jubilejního roku je otevření svaté brány. Stojí 
vpravo od hlavní brány každé ze čtyř římských papežských bazilik: sv. Petra, 
sv. Pavla za hradbami, sv. Jana v Lateránu a Santa Maria Maggiore. 
 

Svatá brána se po uplynutí jubilejního roku zazdí a pak se opět slavnostně 
otevře podle určení papeže, obvykle v předvečer Vánoc před nadcházejícím 
jubilejním rokem. V bazilice sv. Petra obřad obvykle vykonává papež osobně, 
v ostatních bazilikách kardinálové pověření papežem. (pokračování příště) 
 

(podle KN) 
 
 

Nenáboženské křesťanství 
 

"To, co mě neustále zaměstnává, je otázka, čím je dnes pro nás a pro 

křesťanství jako takové Kristus. 

Pominula doba, kdy se lidem všechno 

dalo říct teologickou řečí nebo zbožnými 

slovy. A pryč je i čas vnitřního života 

a svědomí. Jinými slovy, čas náboženství 

skončil. Jdeme vstříc zcela nenáboženské 

době. 
 

Lidé tak, jak jsou, již více nemohou být 

religiózními lidmi. Ani ti, kteří se za 

religiózní označují, náboženství 

nepraktikují. Je možné, že slovem 

náboženský myslí něco zcela jiného… 
 

Pokud bychom tedy museli západní formu křesťanství pokládat za předstupeň 

úplné nenáboženskosti, jaká situace z toho vyplyne pro nás a pro církev? Jak 

se může stát Kristus Pánem i pro nenáboženské lidi? Existují nenáboženští 

křesťané? Pokud je křesťanství jen jakýmsi křesťanským rouchem - a i toto 

roucho vypadalo v různých dobách různě - co je pak nenáboženské 

křesťanství? Jak máme mluvit o Bohu bez náboženství, to znamená, bez 

historicky podmíněných předpokladů metafyziky, vnitřního života?" 
 

Někdy na jaře roku 1944 se v jedné německé věznici zrodilo několik dopisů, 
které adresoval 48letý vězeň příteli, své snoubence a rodičům. Jmenoval se 
Dietrich Bonhoeffer a byl evangelickým pastorem a vysokoškolským 
profesorem. Úvodní řádky jsou částí jednoho z těchto listů. 
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Jejich obsah prozrazuje člověka, křesťana s nezkaleným svědomím, schopného 
klást si netradiční otázky. Otázky, které jsme možná i my sami pokládali za 
vhodné pro situaci jiných křesťanů někde v západní Evropě a o kterých 
bychom až donedávna nebyli řekli, že se jednou stanou předmětem vážného 
zamyšlení i v našich domácích podmínkách. 
 

Požadavek "nové nenáboženské řeči" o Bohu, o křesťanství a životě vůbec se 
objevuje tváří v tvář moderní kultuře, která má stále zřetelněji světské 
a pluralistické prvky. V této "otevřené společnosti" ztrácejí výpovědi 
náboženské víry svou zřejmost a zároveň se v ní stále obtížněji předávají 
tradiční křesťanské pravdy. 
 

Nenáboženské křesťanství Dietricha Bonhoeffera pak znamená: Nenabízet více 
lidem takový typ náboženství, ve kterém se Bůh představuje jako deus ex 

machina, čili jako bytost, která má poskytovat stoprocentní řešení 
neřešitelných problémů, nebo jako "zátka na naše prázdné svědomí", jako 
"pracovní hypotéza" na otázky, z nichž se člověk naučil šťastně vyváznout 
sám, nebo jako "ochránce" reality, za kterou dospělý člověk převzal už 
odpovědnost. 
 

Kolik z nás křesťanů má v sobě tu starou tradiční podobu víry, která je sama 
o sobě ušlechtilou záležitostí, ale zděděná přes národ jako "kulturní dědictví" 

nebo od rodičů jako nějaká starožitnost je 
pouze kopií toho, čím má být. Ani moderní 
tendence nadhánět víru v Boha strachem 
z ekologických katastrof, z AIDS, z nemocí 
a běd, do kterých je člověk neustále ponořen, 
není zřejmě tím nejlepším příkladem hlásání 
Ježíšovy zvěsti, jako jím není ani náš "insitní 
křesťanský tradicionalismus". Pomocí morali-
zování, nadávání a zdůrazňování černých 
novinových rubrik se snažíme ohlašovat 
radostnou zvěst o životě. A přitom víme, že 
evangelium by se mělo nabízet pozitivně, na 
výšce lidského očekávání a na pěkném vztahu 
ke stvořenému světu. Daří se nám? Nedaří? 
Proč je to tak? 

 

Nejpřekvapivější je to, že Bonhoeffer nebyl sám, kdo takovým nekřesťanským 
způsobem na chvíli zahlédl své tradiční křesťanství a kdo se rozhodl pro 
takové nečekané řešení, jak je znovu objevit a najít. Zde je podobný text: 
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Když přišel Ježíš do Kafarnaa, přistoupil k němu jeden setník s prosbou: 

»Pane, můj služebník leží doma ochrnutý a hrozně se trápí.« Ježíš mu řekl: »Já 

přijdu a uzdravím ho.« Setník však odpověděl: »Pane, nejsem hoden, abys 

vešel pod mou střechu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. 

Vždyť já jsem člověk podřízený, ale také mám pod sebou vojáky; řeknu-li 

jednomu: ‚Jdi!’, tedy jde, a jinému: ‚Pojď!’, tedy přijde, a svému služebníkovi: 

,Udělej tohle!’, tedy to udělá.« Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo 

ho doprovázeli: »Skutečně, říkám vám: Takovou víru jsem v izraelském národě 

nenašel. Ale říkám vám: Mnoho jich přijde od východu a od západu a zaujmou 

místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království, ale 

občané království budou vyhnáni ven do temnot; tam bude pláč a skřípání 

zubů.« Setníkovi pak Ježíš řekl: »Jdi, a staň se ti tak, jak jsi uvěřil.« 

A služebník byl v tu chvíli zdráv. (Mt 8, 5 - 13). 
 

 (podle KN) 

 
 

Zadáno pro manžele a snoubence 
Katecheze v rodině 

 

Tři dimenze křesťanského života, které vytvářejí styl Církve, jsou katecheze, 
liturgie a svědectví lásky. Jinými a možná méně honosnými slovy bychom 
mohli vyprávět o důležitosti vzdělávání (formování), dobití energie (modlitbě) 
a skutků (službě). 
 

V tomto prvním schématu se zastavíme při první 
dimenzi. Nazvali jsme ji "katecheze", ale chtěli 
bychom to pojmout v širším kontextu, než je ten 
zažitý, který znamená katecheze = katechismus. 
A také se podíváme, jak ji můžeme realizovat ve 
svých příbytcích. 
 

V této části nemáme v úmyslu věnovat se tématu 
modlitby, které se budeme věnovat později, ale 
myšlenkové a duchovní formaci, která se uskutečňuje 
prostřednictvím dialogu a zamyšlení v páru, 
prostřednictvím čtení, zejména z Písma svatého nebo 
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kvalitních knih, prostřednictvím sledování naučných pořadů nebo programů, 
prostřednictvím rad kompetentních osob, prostřednictvím osobních úvah… 
 

Několik otázek pro každý pár nám může posloužit jako pomůcka pro tuto 
práci: 
 
- Já osobně a my jako pár považujeme za důležité formovat se a pokračovat 
v intelektuálním růstu, nebo si myslíme, že jsme už dostatečně formovaní, 
abychom se tomu nemuseli věnovat? 
 
- Kromě toho, že to rozumem považuji za důležité, dokážu si ve skutečnosti 
najít na to čas a způsob? Jaký? 
 

Dříve, než se budeme věnovat zlepšování křesťanské výchovy našich dětí, je 
neodmyslitelné zamyslet se nad křesťanským vzděláváním páru. Jak uvidíme 
později, není možné vychovávat děti, aniž byli správně vychováni a formování 
rodiče. 
 

Rodiče se setkávají při výchově svých dětí s obtížemi (Necítíme se na to, 
abychom dobře vychovávali… Co udělat, abychom své děti správně 
vychovávali v sexuální oblasti… Jak se správně postavit k potížím v období 
dospívání…) - Psychologové a vychovatelé neustále doporučují, abychom se 
až tak moc nedívali na problémy dětí, ale na to, jak je prožíváme my jako pár, 
jako rodina. Jakoby řešení nemělo přijít "zvenčí", ale zevnitř. 
 

Dobrý nebo špatný přístup, kterým my jako pár přistupujeme a řešíme 
jednotlivé životní situace, ovlivňuje vážným způsobem naše děti. Takže 
všechno to, co já a my uděláme pro zvýšení přítomnosti dobra v páru, se ve 
skutečnosti promění na "dobrou výchovu" našich dětí. 
 
Křesťanská výchova dětí 
Jak křehký, ošemetný, vnímavý a otevřený je věk, ve kterém čilý pohled, 
pozorné uši a neuvěřitelná paměť vše dychtivě zaznamenává! 
 

Dnešní zamyšlení nám může pomoci odhalit specifickou cestu manželů při 
křesťanské výchově. Je specifická, protože je jiná než ta ve škole či farnosti, 
ale určitě stejným způsobem neodmyslitelná. Pokud bychom mluvili obecně, 
křesťanská výchova v rodině je zejména svědectví. Děti tak vidí a jsou 
ovlivněny tím, co rodiče s rozhodností dělají a řeknou. V přítomnosti rodičů 
děti přijímají vždy určitý pohled na jednotlivé skutečnosti. Jde o komunikaci, 
která se začne dříve a stojí mimo slovní projev. 
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Víra se nepředává jako genetické 
dědictví, víra se předává svě-
dectvím, zejména v souča-snosti. 
Tím, že pozoruje a opakuje, si 
dítě osvojuje hodnoty. I bez 
dlouhých kázání pochopí, jakou 
důležitost mají ostatní lidé. Jak 
se chovat k někomu, kdo potře-
buje pomoc. Jaký smysl má 
modlitba, respekt k přírodě, 
čestnost, ctnost, přikázání… Toto 
vše se děje i bez slov a všechno 
to, co nám projde před očima 
(svědectví), už nikdy nezapo-
meneme. 
 

Je jasné, že pokud dítě nemohlo 
doma pozorovat dobré svědectví nebo tam dokonce sledovalo chování, vidělo 
příklady a slyšelo slova, která si protiřečí, jde o velké proti-svědectví. Co pak 
zmůže "hodinka" náboženství jednou za týden ve škole, na které lze jen trochu 
"intelektuálně" vysvětlovat křesťanství? Prvotní a základní výchova se 
uskutečňuje doma a je nenahraditelná. Teď nám už je možná jasnější, jak 
důležitá a rozhodující je práce, o které jsme mluvili předtím, abychom se stali 
dobrým křesťanským párem. 
 

Dalším prostředkem je příležitostné slovo. Doma se neprovádí systematická 
a strukturovaná katecheze. Domácí katecheze nemá předepsaný čas ani počet 
hodin. Rodinná katecheze je postavena na moudrém slově vysloveném ve 
vhodnou dobu. Například při sledování televizního programu, pak jak jsme 
doma mluvili o vážném společenském problému, který se udál ve škole nebo 
venku… 
 

Takový způsob, který je typický pro rodinu, má mnoho výhod i přesto, že 
nejde o uspořádaný vzdělávací proces ve smyslu vyučování náboženství. Je to 
však obohacující a nezastupitelný způsob z mnoha hledisek. Dítě v rodině 
dostane odpovědi právě v tom okamžiku, kdy ho skutečnost nejvíc zajímá, čili 
když je nejvíce otevřené přijímat informace. Taková odpověď se jen tak 
nezapomene. 
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Křesťanská výchova v rodině může mít široký záběr a může být přesně mířená. 
Pozorní a připravení rodiče mohou 
na to využívat různé příležitosti, 
jako jsou například smrt, pohřby, 
křty, svatby, návštěva kostela, 
cestování, Bible pro děti, Boží 
"koutek"… a mnoho dalších, které 
se za různých okolností vyskytnou 
a neočekávaným způsobem mohou 
rozproudit dětskou fantazii a touhu 
klást otázky. 
 

Z některých vyprávění víme, že není nouze o následující situace: Když dítě 
vidělo otce číst, zeptalo se ho. "Co je to?" "Bible." "Co je to Bible?"… atd.… 
Nebo dítě vidělo rodiče při modlitbě: "Co děláte?"…"Proč?… atd.…" 
 

Dětské otázky jsou nekonečné a nekladou je jen nejmenší děti, ale i ty větší, 
dokonce i ty dospívající. Velmi mnoho závisí na schopnosti nabídnout 
pravdivé a srozumitelné odpovědi. Pokud se dítě bude cítit raněné nebo 
podvedené bezvýznamnými odpověďmi, během svého zrání se nebude držet 
rodičů. Při tomto úkolu mohou být nápomocni i prarodiče. 
 

Někdy si rodiče v sousedství nebo kamarádi mohou pomoci navzájem tak, že 
děti jedněch se spojí s dětmi druhých a pouze jeden rodič nebo rodičovský pár 
nabídne nějaké zamyšlení. 
 

Tak a zde opět jasně vidíme, jak je důležité "celoživotní" učení rodičů. Rodiče 
se často vzdělávají v mnoha oblastech, aby mohli pomoci svým dětem se 
školním učivem. Touží poskytovat fundované odpovědi na mnohé oblasti vědy 
a poznání, ale často se takto nechovají, když jde o schopnost poskytnout 
fundované odpovědi v oblasti víry, i když je o to děti žádají. Často nám někteří 
rodiče říkají: "Naše děti nám často dávají otázky z náboženství, na které 
neumíme odpovědět." Samozřejmě, rodič nemusí být teolog ani biblista, ani 
vědecký profesor. Může se však stát rodičem, který nezklame své dítě. 
 

Někdo by mohl namítat: Může se stát, že přes veškerou naši námahu se dítě 
vydá po úplně jiné cestě. Taková možnost v nás však nesmí vyvolat ani 
lhostejnost (Vidíš, celá naše námaha při výchově byla ničemu!) a ani přehnané 
pocity viny (Kde jsme se jen spletli?). My musíme být připraveni udělat svou 
část. Dobré výsledky nejsou nikdy v naší plné moci. Když se tak nad tím 
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zamyslíme, ani Ježíš a jeho učedníci, pokud se na to díváme z lidského 
hlediska, nebyli uchráněni od "neúspěchů". 
 
Katechismus pro děti "Nechte maličké…" 
Konference biskupů Itálie přišla v 90. letech s iniciativou, kterou chtěla 
zpestřit práci s dětmi. Vydala katechismus, jehož text je jednoduchý, 
přitažlivý, bohatý a je určen pro děti do 6 let (pozn.: Na Slovensku je 
k dispozici Malý katechismus pro katolické děti. Doufejme, že budeme mít 
tento nebo podobný moderní text v dohledné době k dispozici i my, protože by 
to mohla být velmi vhodná pomůcka pro křesťanskou výchovu.) Všichni 
rodiče by ho mohli používat, mohli by s ním pracovat, komentovat ho a mluvit 
o něm. Proč by tomu tak mělo být, říká samotný katechismus: 
 

č. 5 - Má smysl psát Katechismus pro děti, které neumí číst? Matka konzumuje 

jídlo, aby mohla nakojit své dítě. Rodiče čtou knihu, aby dětem předali její 

odkaz. 
 

č. 9 - Rodiče, kteří mají potíže nebo rozpaky v souvislosti s křesťanskou vírou, 

mohou klidně používat tuto knihu, protože jim bude nápomocná při odpovědích 

na otázky dětí a při komplexnosti jejich výchovného a vzdělávacího procesu. 
 

č. 12 - Katechismus pro děti je svým způsobem 

i katechismem pro dospělé, kteří jsou povoláni, aby 

svými slovy, gesty, příkladem, svědectvím života 

a lásky předkládali dětem Boží slovo. 
 

Katechismus pro děti jednoduchým, ale hlubokým 
způsobem promlouvá k rodičům a zároveň dokáže 
prostřednictvím obrázků, fotografií, které komen-
tují knihu, a propracované grafiky nabídnout dětem 
pochopitelné odkazy a informace. Děti, které jsou 
starší, si mohou vychutnat i některá klíčová slova 
a určité modlitby. 
 

V celé knize rodina může najít praktické rady, aby 
uměla pomoci dětem začít kráčet po cestě víry a aby bylo formované jejich 
svědomí. Pro rodiče se zde nacházejí vhodné návrhy, jak dobře nastavit život 
víry spolu s dětmi, praktické návrhy, jak zavést doma modlitbu (při probuzení, 
před usínáním, před stolováním, při jmeninách a výročích, při oslavách, 
požehnávání dětí…), i důležité postoje, které je třeba podporovat a oceňovat 
u dítěte, které vyrůstá mezi zdmi domova, v církevním i veřejném společenství 
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(jako je zvědavost, údiv a schopnost klást si otázky s chutí poznání a žízní po 
pravdě, ztotožnit se s osobou Ježíše, smysl pro vděčnost, ticho, radost, radost 
z darování a odpouštění, otevřenost světu…). 
 

Rodina a farnost. Vše, co jsme dosud řekli, nesmí být bráno jako alternativa, 
která může nahradit život ve farnosti. Všichni rodiče si zvykli tvrdit, že domácí 
katecheze je jiná než ta, která se provádí ve farnosti nebo ve škole. Obě jsou 
však zapotřebí, jinak by obě zůstaly prázdné. 
 

V rodinách převládá silný, hluboký 
a zážitkový aspekt, i když jen příležitostný. 
Ve školách a ve farnostech převládá 
systematičnost a ozřejmující aspekt, i když 
má jakýsi "školní" a kulturní charakter, což 
může mít za následek, že dítě jej snadněji 
zapomene. Ve farnostech se pak použije 
speciální a nenapodobitelná katecheze, která 
vychází z liturgie. 

 
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE A PRÁCE V PÁRU 
Nejdříve se každý z partnerů samostatně zamyslí, zavzpomíná a zapíše si 
odpovědi na následující otázku (7 - 8 minut). 

? Daří se nám během jednotlivých dnů najít si čas pro budování našeho 

vnitřního života? Jak? (Evangelium? Jiná kniha? Setkání? Dialog?) 

? Tak, jak najdeme dětem prostor pro učení se a vypracování si 

domácích úkolů, najdeme si vhodný prostor i pro jejich křesťanskou 

výchovu doma? 
 

Následně si vyměníme poznámky nebo si řekneme, co jsme si rozmysleli, 
a začneme dialog v páru v duchu pravidel správného naslouchání. Upřímně si 
probereme, co se děje v našich příbytcích, a možná uděláme nějaké "maličké" 
rozhodnutí pro zlepšení této situace. Jaké? 
 

Na tomto místě je důležité zabývat se výchovou / vzděláváním / formací. 
V následujícím schématu se budeme zabývat hlavně modlitbou. 
 

(Duchovní obnova v teple domova) 
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52 jednoduchých způsobů 

jak s dětmi mluvit  

o víře 
 

 

11. 

Uvědomujeme si boží lásku 

a péči o všechny lidi 
 

Učení víry 
o Bůh nás stvořil, protože nás miluje.  

o Bůh nám dává, co potřebujeme, a chce pro nás jen to nejlepší. 
 
Podněty na poučení z každodenního života 
• Když vaše dítě obdivuje přírodní divy světa. 
• U svátečního stolu, na zábavě, během oslavy, kdy je hojnost dobrého 

jídla a jste ve skvělé společnosti. 
• Když si vaše dítě není jisté, zda ho Bůh miluje. 

 
Čeho si všimneš, když vkročíš do 
pokoje svého syna nebo dcery? Co 
je na něm tak zvláštního? Možná 
přikrývka, kterou ušila babička 
výhradně pro své vnouče? Nebo 
obrázky známých sportovců či 
hrdinů kreslených filmů, kterými 
má olepené stěny? Knížky 
o dinosaurech nebo o jiných 
oblíbených zvířatech, kterými jsou 
přeplněné police? Možná mu 
pokoj zdobí kresby vážek nebo motýlů. Uvědom si, co všechno se můžeš 
o svém dítěti dozvědět už jen díky tomu, že postřehneš, jaké věci má rádo 
a co sbírá. Podobně si umíme i my ze stvořených věcí tohoto světa udělat 
obraz o tom, kdo je Bůh. Když se pozorně a rozvážně podíváme na svět, který 
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stvořil Bůh, a všimneme si dobré věci, kterými nás obklopil, uvědomíme si, 
jakou pravou a nefalšovanou láskou nás miluje a jak se o nás stará. 
 
Začátek rozhovoru 
Řekni svému synovi nebo dceři o něčem, co jsi dnes viděl a při čem sis 
vzpomněl na Boha. Pak se zeptej ty jich, zda zažili něco podobného, při čemž 
si vzpomněli na Boha. Na konci jim zdůrazni, jak všechny tyto věci dokazují 
Boží lásku k nám. 
 
Jak navázat na téma 
Když cítíš, že rozhovor s tvým synem nebo dcerou se chýlí ke konci, zkus před 
tím, než přejdeš na jiné téma nebo k jiné činnosti, chvíli v tichosti 
popřemýšlet. Zamysli se nejen nad tím, jak komunikuješ se svým dítětem 
a nad tím, jak se chová, ale i nad sebou samým: Jak se cítíš právě teď? Co ti 
říká v srdci Duch Svatý, když posloucháš své dítě a když s ním mluvíš? 
Reagoval bys jinak, kdyby ses opět ocitl v podobné situaci? 
 
POVZBUZENÍ PRO VÁS 
Doporučené čtení z Písma svatého 
Bůh zajišťuje pokrm pro muže a ženu, které stvořil: Gen 1, 29. 
 
Co na toto téma říká Církev 
Na konci první kapitoly knihy Genesis čteme, jak se Bůh zajímá a stará 
o lidskou rodinu, reprezentovanou našimi prarodiči Adamem a Evou. Bůh jim 
určil místo v zahradě. V Bibli se tato zahrada popisuje jako nádherné místo 
s hojností všeho, co člověk potřebuje. Představuje ochranu a útočiště, kde 
může lidský život vzkvétat a prospívat. Bůh ji určil k uspokojení potřeb 
každého člověka. 
 

Obrazy v tomto čtení z knihy Genesis nám pomohou zneutralizovat účinky 
jedné z nešťastných představ společnosti o Bohu - že Bůh je od nás daleko. 
Slyšíme o Bohu, který nás pozoruje a sleduje z dálky. Podle toho si zřejmě 
myslíme, že každodenní život je něco, s čím si musíme poradit jen my sami. 
Genesis nám však připomíná, že Bůh stvořil svět právě pro nás a že nás zve, 
abychom rozvíjeli svůj vztah s ním a navzájem mezi sebou. 
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Děkujme Bohu za vzácný dar poznání, jakým úžasným požehnáním je tento 
vztah pro nás. Nepovažujeme Boží dary za samozřejmost, ale ani si 
neponecháváme stvořenou krásu pouze pro sebe. Děkujme Bohu za všechno, 
co nám dává, a buďme vděční, když se o to můžeme podělit i s jinými lidmi. 
 
Krátká modlitba s dítětem 
Děkujme Bohu za to, že nás stvořil a že miluje každého z nás: 
 
 

 

 

 
 
 

Pokles počtu žáků ve výuce náboženství v průběhu 
školních roků 2007/2008 až 2015/2016 
 

Je smutnou skutečností, že se každoročně snižuje počet žáků, kteří navštěvují 
nepovinné náboženství na ZŠ ve Žďárci. Rodiče dávají přednost účasti dětí 
v kroužcích a neuvědomují si, že náboženská výchova dětí je především jejich 
povinností a škola jim má jen pomáhat. Jsou ale rodiče schopni vést své děti po 
stránce náboženské výchovy hlavně ve vyšších ročnících? Mohou jim dát 
aspoň základní informace o Bibli, událostech Starého a Nového zákona, 
návaznosti na křesťanský život? Co si ještě pamatují z církevních dějin? Jaké 
jsou jejich představy o křesťanské morálce a jejím dodržování v životě 
každého z nás? A přitom účast dětí v náboženství právě ve vyšších ročnících je 
nulová. Jak se budou jednou tito rodiče před Bohem za svůj postoj při 
formování mladého člověka, který jim byl svěřen, zodpovídat?  A nemylme se, 
zodpovídat se bude jednou každý z nás. 
 

Možná namítnete, že katecheta za moc nestojí. I to se může stát. Ale každý, 
kdo jde učit náboženství, musí projít určitým vzděláním v těchto věcech, musí 
si je stále prohlubovat, každý se snaží dát dětem co nejvíce. A nakonec při 
každém z nich stojí při výuce Duch svatý, kterého katecheta před každou 
hodinou o pomoc prosí. Je to velmi hořká zkušenost, když se pak ohlédne za 
sebe a vidí, že práce i několika desítek let nemá výsledek. Útěchou mohou být 
slova, která mi kdysi po nějakém stýskání, že nevidím moc valné výsledky své 
snahy, řekl můj duchovní otec P. Simajchl: “To dnes ještě nevidíš. Třeba si na 

Bože, náš Stvořiteli, 

Děkuji ti, že mě miluješ a že se o mě staráš. 

Amen. 
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to, co slyšeli kdysi v náboženství, vzpomenou za dvacet, třicet let, až jim 
poteče do bot a teprve pak to ocení.“ Kéž by to tak bylo!! 
 

V následující tabulce je přehled účasti žáků v náboženství v jednotlivých 
letech v procentech vzhledem k celkovému počtu žáků v dané třídě: 
 

 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. 

2007/08 91,7 78,6 80,0 63,6 92,3 25,0 43,8 10,0 23,1 

2008/09 75,0 83,3 68,7 80,0 45,5 60,0 23,5 43,8 10,0 

2009/10 57,1 83,3 84,6 73,3 66,7 15,4 26,7 11,8 18,7 

2010/11 87,5 78,6 83,3 76,9 57,1 50,0 7,7 20,0 25,0 

2011/12 100 87,5 73,3 30,8 46,1 38,5 50,0 0 46,7 

2012/13 77,8 100 75,0 60,0 38,5 54,5 30,8 16,7 0 

2013/14 66,7 66,7 87,5 77,8 46,7 42,8 27,3 7,7 12,5 

2014/15 25,0 66,7 77,8 11,0 33,3 0 0 0 0 

2015/16 50,0 33,3 66,7 33,3 11,1 11,1 0 0 0 
 

Nebylo by dobré se nad tím zamyslet? 
Jaroslava Libosvárská 

 
 

Rok 2015 v našich farnostech 
 

Čas utíká velmi rychle. Rok 2015 je již minulostí, připomeňme si v krátkosti to, 
co jsme prožili v našich farnostech v uplynulém roce. 
 

Farnost Dolní Loučky 
 

1. 1. Vánoční koncert našeho chrámového sboru 
10. 1. Tříkrálová sbírka 
23. 1. 2. farní ples se uskutečnil v Orlovně v Dolních Loučkách pro všechny 

tři farnosti. K tanci a poslechu hrála kapela „Galáni“ z Přibyslavic. Plesu 
se účastnili obyvatelé Chráněného bydlení ve Skryjích. Nechyběla 
bohatá tombola, pěkná výzdoba, výborné jídlo a pití.  

11. 2. Svátost pomazání nemocných – při mši svaté k ní přistoupilo 
25 nemocných. 

14. 2. Ostatky pořádal nově vzniklý Kulturní spolek ve spolupráci s farností. 
Dopoledne se vydal obcí průvod masek – zvaní na večerní ostatkovou 
zábavu a pochovávání basy. 

únor – 
březen 

Po absolvování kurzu pro spolupracovníky ve farnosti máme dva 
akolyty, sourozence Pavla a Petra Jurákovy. 
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únor – 
březen 

Pobožnost křížové cesty bývala v neděli v době postní s otcem 
Pavlem, ve středu 30 minut přede mší svatou. 

14. 3. Setkání s otcem Mariánem v jeho nové farnosti Moravská Nová Ves – 
účast na mši svaté, poté návštěva a prohlídka fary. Na zpáteční cestě 
zastávka v bývalém působišti otce Pavla v Podivíně a v Nosislavi 
u hrobu P. Františka Posádky, který v Dolních Loučkách působil 24 let. 
Účastnili se farníci z Dolních Louček, Olší i Žďárce. 

20. – 21. 3. Duchovní obnova s P. Vítězslavem Řehulkou z farnosti Ostrava-
Zábřeh. 

23. – 28. 3. Oprava střechy fary v Dolních Loučkách – práce provedla místní firma 
pana Pavla Caudra. 

26. 4. Prosba za úrodu na místě zvaném „U Jánečka“ pod hřbitovem. 
Květen Májové pobožnosti s otcem Pavlem v neděli odpoledne, v pondělí 

jsme se scházeli ve farním kostele sami. 
2. 5. Návštěva z Podivína – bývalí farníci přijeli navštívit otce Pavla. 
8. 5. Mariánská pouť na Homoli s chrámem Panny Marie Sedmibolestné. 

Zde byla sloužena mše svatá, potom cesta do Malých Svatoňovic, kde 
se nachází kostel Sedmi radostí Panny Marie. Po požehnání otce Pavla 
a krátkém výkladu místního faráře P. Ladislava Hojného cesta domů. 
Pouti se účastnili farníci z farností Dolní Loučky, Olší i Žďárec. 

10. 5. Den matek na farním dvoře – vystoupení si připravily děti z mateřské 
školy, maminkám popřál otec Pavel, věnoval jim dárek. (společná akce 
farností) 

24. 5. Popelka nazaretská, literárně-hudební pásmo v podání našeho 
chrámového sboru. Výtěžek byl věnován na splácení dluhu střechy 
naší fary. 

29. 5. Grilování na farním dvoře – uskutečnilo se pro ty, kteří pomohli 
s opravou střechy fary. 

7. 6. Slavnost Těla a Krve Páně – sloužena mše svatá u kapličky sv. Jana 
Nepomuckého ve Střemchoví. Po ní následoval eucharistický průvod 
obcí k předem připraveným čtyřem oltářům, kde následovala krátká 
pobožnost a požehnání. V kostele se konala krátká adorace před 
vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. 

21. 6. Den otců na farním dvoře – vystoupil populární bavič a silák Zdeněk 
Knedla, alias „Železný Zekon“, tatínkové dostali od pana faráře dárek. 
(společná akce farností) 

5. 7. Poutní mše svatá ke svatým Cyrilu a Metodějovi ve Skryjích 
10. – 24. 7. Farní tábor pro děti – v lesích u Protivanova, byl určen zvláště pro 

odvážné kluky, z naší farnosti se účastnil jeden chlapec. 
25. 7. Poutní mše svatá u kapličky sv. Máří Magdalény na Kalech 
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15. 8. Pouť ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Horních Loučkách – mši 
svatou celebroval P. Pavel, koncelebroval  P. Pavel Habrovec, zdejší 
rodák. 

29. 8. Poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Jiljí v Újezdě u Tišnova – 
celebrantem byl otec Pavel, koncelebrantem otec Marián Kalina. 

6. 9. Žehnání aktovek školákům ve farním kostele – poté následovalo 
opékání špekáčků na farním dvoře – školáci se rozloučili s letními 
prázdninami. 

12. 9. Pouť do Žarošic – pořádaná farností Žďárec ve spolupráci s farností 
Strážek. 

25. 9. Adorační den – byl zahájen mší svatou, po ní byla vystavena 
Nejsvětější Svátost. Den byl zakončen v 18:00 adorací. 

říjen Ve škole i na faře byla zahájena výuka náboženství, vyučuje otec 
Pavel. 

11. 10. Poděkování za úrodu – při mši svaté jsme poděkovali Pánu Bohu za 
plody naší země. Otec Pavel vzpomněl na významný den našeho 
kostela – svěcení. 

1. 11. Dušičková pobožnost – shromáždili jsme se s otcem Pavlem na 
hřbitově u hlavního kříže, abychom krátkou pobožností uctili památku 
našich drahých zemřelých. 

8. 11. Martinské hody – sloužena slavnostní mše svatá ke sv. Martinovi. 
Účast malých i velkých stárků a stárkových na mši svaté. Odpoledne 
probíhal program v Dolních i Horních Loučkách pod májí. Počasí bylo 
teplé a slunečné. 

17. 11. Farní vrabec – tato akce se uskutečnila pro farnosti Dolní Loučky, Olší 
a Žďárec na farním dvoře v nově budovaném pastoračním centru. 
Farníci měli možnost ochutnat různé dobroty ze dvou prasátek. 

prosinec Rorátní mše svaté slouženy v pátek v době adventní před rozedněním, 
za světel svíček. 

6. 12. Mikulášská nadílka – do farního kostela přišel sv. Mikuláš s andělem, 
aby obdaroval děti i dospělé. Účastnilo se pouze 8 dětí. 

27. 12. Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny 
31. 12. Adorace – poděkování Pánu Bohu za celý uplynutý rok 

 
Farnost Olší 
 

23.1. 2. farní ples v Dolních Loučkách (společná akce farností) 
13. 2. Při mši svaté udělována svátost nemocných. 
únor – 
březen 

Pobožnost křížové cesty, v době postní vždy v neděli po mši svaté 
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2. 4. – 4. 4. Velikonoční triduum – pobožnosti Zeleného čtvrtku, Velkého pátku 
a Bílé soboty v naší farnosti sloužil otec Jaroslav Rychlý, premonstrát 
v Želivě, sloužící jako vychovatel ve věznici v Kuřimi. 

26. 4. Poutní mše svatá k patronovi kostela sv. Jiří 
8. 5. Mariánská pouť na Homoli s chrámem Panny Marie Sedmibolestné 

a v Malých Svatoňovicích v chrámu Panny Marie Sedmiradostné 
(společná akce farností) 

31. 5. První svaté přijímání 
7. 6. Slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým průvodem obcí k předem 

připraveným čtyřem oltářům, kde následovala krátká pobožnost 
a požehnání. Slavnost byla zakončena v kostele krátkou adorací. 

5. 7. Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději do Skryjí. Z naší farnosti šli ke kapličce 
do Skryjí pěší poutníci. Začínali u kapličky Krista Krále v Drahoníně. 
Další poutníci se přidali v kostela sv. Jiří v Olší a ještě další potom pod 
Litavou u Bučkova křížku. Mezi úmysly pěších poutníků byla mimo jiné 
také prosba o Boží pomoc v plánovaných průzkumech a následném 
budování úložiště jaderného odpadu na území naší farnosti. 

15. 7. Pouť v Boru - sloužena poutní mše svatá k slavnosti Nanebevzetí 
Panny Marie 

25. 7. Pouť na Litavě – sloužena poutní mše svatá ke sv. Anně 
30. 8. Žehnání automobilů (společná akce farností) 
říjen Na základní škole byla zahájena výuka náboženství. 
10. 10. Poutní mše svatá v Moraveckých Pavlovicích - sloužena poutní mše 

svatá k Panně Marii Růžencové, s následným žehnáním plastiky 
svatého Huberta. 

11. 10. Krojované hody v Olší, také v letošním roce byla mše svatá spojena 
s poděkováním za úrodu. 

1. 11. Dušičková pobožnost na hřbitově 
21. 11. Poutní mše svatá v Drahoníně - sloužena poutní mše svatá k slavnosti 

Ježíše Krista Krále 
4. 12. Návštěva sv. Mikuláše 
27. 12. Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny 
 

Farnost Žďárec 
 

23.1. 2. farní ples v Dolních Loučkách (společná akce farností) 
10. 2. Při mši svaté udělována svátost nemocných 
únor – 
březen 

Po absolvování kurzu pro spolupracovníky ve farnosti se pan Ladislav 
Matoušek z Vratislávky stal akolytou. 
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únor – 
březen 

V postní době pobožnost křížové cesty - ve čtvrtek a v neděli 30 minut 
přede mší svatou 

květen Májové pobožnosti bývaly několik dní v týdnu. 
8. 5. Mariánská pouť na Homoli s chrámem Panny Marie Sedmibolestné 

a v Malých Svatoňovicích v chrámu Panny Marie Sedmiradostné 
(společná akce farností) 

31. 5. Při slavnostní mši svaté přistoupilo k prvnímu svatému přijímání 
6 dětí. 

4. 6. Slavnost Těla a Krve Páně zahájila mše svatá v areálu U Sudu. Poté se 
eucharistický průvod vydal na cestu obcí k předem připraveným 
čtyřem oltářům, kde následovala krátká pobožnost a požehnání. 
Slavnost byla zakončena v kostele krátkou adorací. 

28. 6. Poutní mše svatá ve Žďárci. Obětní dary přinesly dívky v krojích. 
16. 8. Poutní mše svatá k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Tišnovské 

Nové Vsi a znovu vysvěcení zrekonstruované kaple 
12. 9. Pouť do Žarošic – pořádaná ve spolupráci s farností Strážek. 

Slavnostního průvodu s mariánskými sochami, jehož se účastnila 
děvčata v krojích. Mši svatou ve slovenštině sloužil P. Marián Kalina. 

20. 9. Společný farní den všech farnost byl zahájen svátostným požehnáním 
ve farním kostele, poté akce pokračovala u farního sálu. 

26. 9. Poutní mše svatá a požehnání opravené kapličky ve Vratislávce 
28. 9. Poutní mše svatá u kapličky sv. Václava na Ostrovech 
říjen Na základní škole byla zahájena výuka náboženství. 
1. 11 Dušičková pobožnost na hřbitově u hlavního kříže k uctění památky 

našich drahých zemřelých. 
prosinec Rorátní mše svaté konané před svítáním, vždy v úterý v 6:30. 
6. 12. Mikulášská farní kavárna s návštěvou sv. Mikuláše 
25. 12. Vánoční koncert ve farním kostele ve Žďárci 
27. 12. Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny 

 

Poděkování panu faráři 
 

Na začátku nového občanského roku chceme poděkovat panu faráři otci 
Pavlovi za vše, co pro nás v loňském roce udělal. Děkujeme mu za vstřícnost, 
se kterou k farníkům přistupuje, za to, že s nimi dovede prožívat i chvíle 
uvolnění a společné radosti a veselosti. 
 

Otče Pavle, v den svých narozenin jste nás prosil, abychom se za Vás modlili. 
Rádi to děláme, víme, že nic potřebnějšího než je modlitba, Vám nemůžeme 
dát. Ať Vás Pán chrání a žehná Vám. 
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Úkony duchovní správy v roce 2015 
 

 Farnost Dolní Loučky Farnost Olší Farnost Žďárec 

K
řt

y
 

Michal Špaček 
Ludmila Trmačová 
Tereza Šovová 
Elena Anna Midrlová 
Aneta Valdhansová 
David František 
   Hladík 

Kateřina Bílá 
Elen Krejčí 
Viktor Pařil 
Julie Pařilová 

Robin Josef Valík 
Michal Vladimír  
   Štěpánek 
Jakub Jeřábek 
Vít Dominik  
   Humpolík 
Noah Konstantin  
   Boček 

1
. 

sv
. 

p
ři

jí
m

á
n

í  Matěj Vojta 
Ondřej Matoušek 
 

Martin Habán 
Libor Hubl 
Martina Jarošová 
Tereza Mazánková 
Jakub Mühlhansl 
Vít Štěpánek 

S
v

a
tb

y
 Luděk Borkovec 

   Iva Brandtnerová 
Vlastimil Špaček 
   Lenka Pešková 

 Jiří Humpolík 
   Hana Tulisová 

P
o

h
řb

y
 

Jiří Pochop 
Blažena Lahodová 
Marie Šmardová 
Zdenek Špička 
Božena Ludvíková 
Marie Poláková 
Marie Matýzková 
František Marek 
Jan Gruber 
Josefa Pokorná 
Emilie Matějíčková 
Václav Matějíček 

Marie Němečková 
Marie Ficová 
Drahomíra Strnadová 
Zdenka Štěpánková 
Antonín Janda 
Karel Man 

Zdeňka Štěpánková 
Ladislav Trmal 
Igor Pavlů 
Antonín Baláš 
Marie Štursová 
Emilie Antlová 
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Co jsme prožili 

Poutní mše svatá na svátek Krista Krále 

V sobotu 21. 11. 2015 ve 14:30 hod. jsme v Drahoníně před svátkem Krista 
Krále oslavili mší sv. 80. výročí naší kapličky. 
 

OÚ Drahonín nechal vytisknout 
památeční obrázky, které nám 
náš Otec Pavel Křivý po mši sv. 
posvětil a ministranti je pak 
rozdali všem přítomným. 
Nechaly se ušít podsedáky na 
lavice a udělat nové svícny, ale 
ty do oslavy nebyly ještě 
hotové, budou asi do konce 
roku. 
 

Počasí nám docela přálo, bylo 
chladno, ale nepadal sníh, jak 
to poslední roky bývá a tak se 
nás sešlo dost, i přespolních. 
 

Po mši sv. jsme se i s Otcem 
Pavlem přemístili do Kulturní 
místnosti OÚ, kde bylo 
připraveno bohaté občerstve-
ní, o které se postarala obec 
a drahonínské ženy, které 
připravily různé chutné zákus-

ky. Pěkně jsme si při kávě, čaji, vínečku a pivečku popovídali a za tmy jsme se 
pomalu rozcházeli. 
 

Byl to moc hezký den. Velké poděkování a Pán Bůh zaplať našemu otci Pavlovi 
za krásnou mši sv., naší varhanici z Olší Alence Balášové, která doprovázela 
mši sv. hrou na naše opravené harmonium, Obecnímu úřadu Drahonín za 
uvolnění peněz, našemu starostovi Jiřímu Kotasovi a naší místostarostce Jitce 
Plevové, kteří měli s přípravou nemalé starosti - díky za jejich čas věnovaný 
této oslavě. 
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Kéž se tato mladá, nově zaváděná tradice udrží, abychom se všichni společně 
mohli scházet o poutích v našich kapličkách, které obce krásně opravily, 
a alespoň jednou za rok mohli oslavit mší sv. patrony našich kapliček, dědictví 
po našich předcích. 
 

Ať nám náš Nejvyšší při takové Bohu milé činnosti dává své požehnání. 
 

Za obec Drahonín Libuše Bednářová 

 
 
Sv. Mikuláš v kostele v Olší 

Naši farnost v pátek 4. 12. po mši svaté navštívil sv. Mikuláš. Děti se na něj 
velmi těšily a netrpělivě ho očekávaly. Pan farář nejprve pověděl něco 
o svatém Mikuláši a poté děti společně svatého Mikuláše volali, až skutečně 
přišel. Sv. Mikuláš si všechny děti pozval k sobě dopředu. Řekl jim, proč přišel, 
že je má rád, a že ho moc těší, když se k sobě hezky chovají a poslouchají 
rodiče. Zeptal se dětí na to jak se co v kostele jmenuje a z čeho se vůbec 
kostel skládá. Děti si vzpomněli třeba na věž, zvony, svatostánek, oltář, 
křtitelnici a další….. Společně s dětmi a se svatým Mikulášem jsme se k Pánu 
Bohu pomodlili všichni v kostele. Všechny děti potom pan Mikuláš obdaroval 
přinesenými balíčky a připomněl jim, že i ony se dál mají dělit s ostatními, aby 
se dobro dále šířilo. Pan farář od svatého Mikuláše dostal adventní kalendář. 
 

Michal Bednář 

 
 
Do kostela v Dolních Loučkách přišel svatý Mikuláš 

V neděli 6. prosince v 15:00, na svůj svátek, přišel do našeho farního kostela 
svatý Mikuláš v doprovodu anděla, aby obdaroval nejen děti, ale i dospělé. 
Setkání s ním je vždycky radostné. Děti se buď pomodlí, nebo přednesou 
nějakou básničku, některé i zazpívají. A svatý Mikuláš má vždy velikou radost. 
Za odměnu dostávají balíčky. 
 

Letos byl ale svatý Miluláš v Dolních Loučkách moc smutný. Protože je štědrý 
a chce dělat  jenom radost, přinesl s sebou 50 balíčků, aby obdaroval všechny, 
kteří na něho s láskou čekali. Pouze 8 dětí se s ním přišlo setkat a potěšit ho 
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svou básní nebo modlitbou. Svatý Mikuláš je opravdu štědře obdaroval, každý 
dostal balíčky dva. 
 

Čert čeká na zlobivé kluky a holčičky vždycky venku, do kostela přijít nesmí. 
Ale protože  máme ve farnosti hodné děti, čertík u nás letos neměl žádnou 
práci, a tak se tu raději vůbec neukázal. 
 

I když farníci neprojevili zájem a nepřišli se svými dětmi podpořit dobrou věc, 
Vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě a organizaci této pěkné akce, patří 
upřímné poděkování za Vaši práci a lásku, za Váš čas, který jste obětovali pro 
radost zvláště těch nejmenších. Bůh Vám žehnej! 
 

Jana Jurná 
 
 
Mikulášská farní kavárna ve Žďárci 

V neděli 6. 12. po mši svaté se děti se svými rodiči sešly ve farním sále, kde se 
konala farní kavárna. Poté co se sál zcela zaplnil, se promítal animovaný film 
o životě sv. Mikuláše. Děti jej pozorně sledovaly, a i když byl ve slovenštině, 
všemu rozuměly. Nebo alespoň to tvrdily sv. Mikuláši, který po skončení filmu 
a několika zavoláních dětí za nimi přišel. Sv. Mikuláš si pak prověřil znalosti 
dětí z náboženství. Všechny děti potom obdaroval přinesenými balíčky. 
 

Upřímné poděkování patří všem, kteří se na přípravě akce podíleli. 
 

R. Mašek 
 
 
Korunovační pouť k Panně Marii 

V neděli 13. prosince jeli zpěváci z Dolních Louček navštívit Otce Mariana do 
Moravské Nové Vsi. V obci Týnec se konala „Korunovační pouť“ k Panně Marii. 
Jedná se o slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, slaví 
se 8. prosince. Hlavním celebrantem byl otec Josef Pohanka. Sbor tuto 
slavnostní mši doprovázel krásnými zpěvy, dokonce mohla ministrantovat 
i naše děvčata. 
 

Já jsem se jakousi „náhodou“ dostala s tímto sborem za otcem Marianem. 
Nejenže oni umí dobře zpívat a hrát, ale je s nimi také spousta legrace. Šéfuje 
jim Jarda Štěpánek, kterého je nejvíce vidět i slyšet. Na faře jsem byla tichým 
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pozorovatelem příprav sboru na odpolední slavnost. Potom místní 
hospodyňky pro nás připravily velmi chutný oběd. 
 

 

Zpěváci při zkoušce na faře v Moravské Nové Vsi 
 

Určitě Vás zajímá, jak se daří otci Marianovi. Vypadá spokojeně. Má radost 
z ministrantů, kterých je zde opravdu hodně (skoro 40) a jsou velmi učenliví. 
Letošní rok se podařilo dokončit důležité úpravy na faře. Všechny Vás 
pozdravuje. 
 

Jana Jakešová 
 
 

Pohled do historie 

V pohledu do historie žďárecké farnosti pokračujeme rokem 1955. Farářem 
zde byl P. Josef Marek. 
 
Léta páně 1955 

Počasí do poloviny ledna nestálé, sníh a déšť, náledí, vítr i mlhy a jinovatky. 
Na sv. Antonína 17. 1. ráno v 6 hodin byla bouřka a celý den větrno. Únor a to 
8. 2. se vzdal předseda ministrů SSSR Malenkov a nastoupil maršál Bulganin. 
18. 2. se dožil 90ti let P. Simeon Zapletal, děkan a farář n. o. v Telči. Zaslána 
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mu gratulace jménem farnosti, kde působil od roku 1895 – 1912. Balabán 
Antonín, mladší z Ostrova jej v Přerově navštívil. Po celý únor mrzlo 
i počátkem března. 2. 3.  se dožil nynější sv. Otec Pius XII. 79 let. 27. 2. se 
u nás podpisovala akce proti atomové válce. V západním Německu podepsán 
pakt pařížské smlouvy o remilitarizaci Německa. Situace nevyřešená ohledně 
Tajvanu – USA – stáhly své loďstvo i letectvo k Tajvanu. Na sv. Josefa bylo 
dosti zima i sníh. Až 25. 3. se oteplilo. 28. 3. postavil Milan Dolíhal rámový 
plot na dvoře kolem fary. Plot stál ve staré měně 6.800 Kčs v roce 1953, taras 
520 Kčs nová měna. Plotu bylo 21,08 m s brankou. Vchod dán u dveří na 
verandu a tím jedno pole se musilo zvětšiti. Postavení plotu stálo 161 Kčs. 
Mrazy a zimní počasí trvalo do konce dubna, kdy se selo a počátkem května 
 

Vid in visitatione canonica die 9.5.1955 
 

Žita i pšenice se musela zaorávati, jařiny se sely počátkem května. 14.5. ve 
Varšavě podepsána smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi 
státy: SSSR, Albánská lidová republika, Bulharská L. R., Maďarská L. R., 
Německá demokratická republika, Polská L. R., Rumunská L. R. 
a Československá republika. Má 11 článků a platí 20 let. Velitel ozbrojených 
sil je maršál Koněv, sídlo štábu Moskva. 15. 5. 1955 podepsána ve Vídni 
v zámku Belvedere rakouská státní smlouva, zástupci SSSR, USA, Velká 
Británie a Francie. Rakousko má býti neutrální jako Švýcarsko. 
 

Žně se opozdily a špatné počasí zjara. Ale chvála Pánu Bohu narostlo všeho 
dosti, takže se obilí splnilo i brambory. Ovoce nebylo žádné. 19. 10. 1955 se 
začala restaurace starých gotických maleb v kostele. Farní úřad postavil lešení 
a památkový úřad odkrytí a koservaci financoval. Práce zadány panu 
Richardovi Polákovi, akademickému a odbornému restaurátorovi z Brna, 
Vinohrady 37, který za měsíc byl s prací hotov. Rozpočet byl 6.428,60 Kčs. Při 
té příležitosti zazděny i pískovcové hlavy 3 pod žebra v presbytáři, která dal 
v roce 1895 – před 60ti léty, P. Simeon Zapletal při opravě kostela vybourati. 
Konsoly zazdíval Balabán Antonín, mladší z Ostrova a Bohumil Klement 
z Víckova. Malíři spali u varhaníka Kouřila v Rojetíně, kde měli snídani 
a večeři a obědy dával farář. Koloudace provedené práce byla 2. 12. 1955 za 
přítomnosti Dr. Teyšlové, Ing. Veselého, Richarda Poláka a faráře. 
V presbytáři za oltářem kromě sv. Petra a Pavla nalezen obraz Krista Pána 
a Maří Magdaleny a za oltářem Panny Marie, kde stávala kdysi křtitelnice 
obrazy sv. Jana Křtitele a sv. Vavřince, jáhna. 
 

Zpracoval: R. Mašek 
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Život je nádherný 
 

Jeden muž si stěžoval zkušenému rabínovi na své utrpení: „Můj život už je 
nesnesitelný. Bydlíme se šesti lidmi v jedné místnosti. Já už tu stísněnost a ten 
hluk nevydržím. Co mám jenom dělat?“ 
 

Rabín se zamyslel a potom mu poradil: „Vezmi do vaší místnosti ještě svého 
kozla!" Muž se s neskrývaným údivem 
začal tomuto návrhu bránit. Ale rabín 
trval na svém: „Udělej, co jsem ti řekl, 
a po týdnu zase přijď!“ 
 

Po týdnu přišel muž k rabínovi. Byl 
úplně vynervovaný a totálně 
v koncích. „My už to nevydržíme! Ten 
kozel smrdí nesnesitelně. Dny jsou 
jedno velké utrpení, v noci se nedá 
spát…“ 
 

Rabín řekl jen: „Jdi domů a kozla dej 
zpátky do chléva. Pak po týdnu zase 
přijď.“ 
 

Uplynul další týden. Když přišel muž 
k rabínovi, smál se od ucha k uchu: 
„Život je nádherný, rabíne. Vychutnáváme si každou minutu. Žádný kozel, 
žádný zápach. Jenom nás šest v pokoji. Život je nádherný!“ 
 

Někdy si musí člověk bídu postavit do vlastního obýváku, aby si uvědomil, jak 
dobře je mu dopřáno žít bez ní. Ale skutečně nádherným se život nestane 
porovnáváním s jinými lidmi a situacemi. 
 

Skutečně nádherným zůstává život jen v uvědomování si Pána života. Náš 
život je nádherný tehdy, když máme i v mnohých nesnázích a těžkostech Pána, 
který je naším pomocníkem a oporou ve všech životních situacích. Jen ten, kdo 
má silného Pána, bude mít nakonec také „nádherný“ život. 

(Flp 4,2-7) 
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Recept na šťastný Nový rok 
 

Vezměte dvanáct dobrých plně vzrostlých měsíců a přesvědčte se, že nejsou 
nakažené starými vzpomínkami na veškerou hořkost, zlobu a nenávist. 

Pořádně je očistěte od vší zášti; každé 
smítko a každou skvrnku odstraňte; 
prostě si je prohlédněte, že jsou 
všechny zbavené všeho minulého - 
abyste je měli čerstvé a čisté, jako když 
poprvé přišly z velkého skladu Času. 
 

Tyto měsíce rozdělte na třicet nebo třicet 
jedna stejných dílů. Nesnažte se udělat 
všechno najednou (mnoho lidí si tak 
naprosto zkazilo osud), ale připravujte 
den po dni. 
 

Do každého dne dejte přiměřenou část 
víry, trpělivosti, odvahy, práce (někteří lidé tuto složku pominou, a tak zkazí 
chuť zbytku), naděje, věrnosti, štědrosti, laskavosti, odpočinku (když 
vynecháte toto, je to jako byste do salátové zálivky nedali olej - to nedělejte), 
modlitby, meditace a jedno pečlivé vybrané odhodlání. Na to dejte kávovou 
lžičku dobré nálady, kapku legrace, špetku pošetilosti, posypte to hravostí 
a vrchovatý šálek dobrého humoru. 
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Pranostiky: 
 

1. ledna: Nový rok, dnes Matky Boží Panny Marie 
Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen. 
Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh. 
Na Nový rok o slepičí krok. 

 

2. ledna: sv. Makaria, poustevníka v Alexandrii ( + 394 ) 
Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá. 

 

Nejsvětějšího Jména Ježíš 
Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž. 

 

6. ledna: sv. Tří králů - Zjevení Páně 
Na Tři krále - zima stále. 
Tři králové mosty staví, nebo je boří. 
Na Tři krále o skok dále. 

 

8. ledna: sv. Erharta, biskupa v Řezně ( + koncem 7. století ) 
O svatém Erhartu zima zebe do nártu. 

 

11. ledna: sv. Hygina, papeže a mučedníka ( + 141 ) 
Na svatého Hygina pravá zima začíná. 

 

14. ledna: sv. Hilaria, biskupa a učitele církve ve Francii ( + 367 ) 
Svatý Hilarius - vyndej saně, schovej vůz! 
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15. ledna: sv. Pavla, poustevníka v Egyptě ( + 342 ) 
Na svatého Pavla poustevníka pěkný den - dobrý rok je uveden, větrný den 
- mokrý rok. 
Je-li svatý Pavel jasný - rok šťastný. 

 

16. ledna: sv. Marcela I., papeže ( + 301 ) 
Na svatého Marcela zima leze do těla.  

 

17. ledna: sv. Antonína, poustevníka v Egyptě ( + 356 ) 
Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí 
ho hned. 

 

18. ledna: sv. Prisky, panny a mučednice římské ( + asi v 1. století ) 
Svatá Priska pod saněmi píská. 

 

19. ledna: sv. Knuta, krále dánského, mučedníka (+1086 ) 
Na svatého Knuta přichází zima krutá. 

 

20. ledna: sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků římských ( + v 3. století ) 
O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu. 
Nemrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne. 
Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána. 

 

21. ledna: sv. Anežky Římské, panny a mučednice ( + 304 ) 
O svaté Anežce od kamen se nechce. 
Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče, schovej zhryzky. 
Svatá Anežka když laskavá,vypustí skřivana z rukáva. 

 

22. ledna: sv. Vincence, jáhna a mučedníka ve Španělsku ( + 303 ) 
Na svatého Vincence seď doma u pece. 
Svítí-li slunce v den svatého Vincence, třeba pro víno a žito starat se 
o žence. 
Slunce-li na svatého Vincence svítí, budeme hojnost žita, vlny míti. 

 

24. ledna: sv. Timoteje - Bohuslava, biskupa a mučedníka ( + 97 v Efesu )  
- nyní 26.1. 
Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je. 
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25. ledna: Obrácení sv. Pavla, apoštola 
Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda. 
Na Pavla obrácení též i zima se promění; buď popustí, nebo zhustí. 
V den obrácení svatého Pavla, když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek 
píci. 
Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok. 

 

26. ledna: sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka v Malé Asii ( + 167 ) 
 - nyní 23.2. 
Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa. 

 

28. ledna: ct. Karla Velikého, císaře římské říše ( + 814 ) 
Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví. 

 

29. ledna: sv. Františka Saleského, biskupa ženevského a učitele církve 
 (+ 1622 ) - nyní 24.1. 
Na Saleského Františka meluzína si často zapíská. 

 

Měsíc leden všeobecně: 
V lednu za pec si sednu. 
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 
Teplý leden, z korce mandel jeden. 
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává. 
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu. 
Leden drsný prospívá osení. 
V lednu-li hřímá, tuhá je zima. 
Když rok mrazem a sněhem začíná, dosti chleba se předpovídá. 
Když dne přibývá, mráz více pálívá. 
V lednu roste den, ale často roste i mráz, ale mrazu bude konec zas. 
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PRO DĚTI 
Na cestě 

s prvním Božím přikázáním 
nám správný směr budou ukazovat příkazy Desatero. 

 

1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh! Nebudeš mít kromě mě jiné bohy, kterým by 
ses klaněl. 
 

Divný sen 
Paní učitelka vysvětlovala, že už máme svobodu. Není tu nikdo, kdo by nás 
nutil dělat věci, které se příčí našemu přesvědčení. Jendovi se slova o svobodě 
velmi líbila a po vyučování si řekl, že mu opravdu nikdo nemůže nic přikázat 
ani zakázat. 
Právě chtěl přejít přes cestu, ale ze semaforu naproti něj zářivě zíral červený 
panáček. Ne a ne se změnit na zeleného. 
"Ale vždyť jsem svobodný!" pomyslel si Jenda a vykročil. Skřípání brzd 
a výkřiků zděšeného řidiče si vůbec nevšímal. Jen pohodil hlavou a hrdě kráčel 
domů. U brány se setkal s paní sousedkou. Zvyklá na Jendovy pozdravy už už 
otvírala ústa, že odzdraví. Na jeho tváři však zahlédla pouze jakousi hrdou 
grimasu a úšklebek. Udiveně zavrtěla hlavou a šla dál. 
"Pojď už, dnes je svátek, jdeme do kostela," vítala babička ve dveřích Jendu. 
"Pche!" Zněla jeho odpověď. "Kostel je pro ty, kteří 
nevědí, že jsou svobodní. A Bůh?" Místo pokračování jen 
mávl rukou. Babička, zděšena vnukovým chováním, 
zavřela dveře a pomalu se vydala do kostela. 
Jenda zůstal sám. Rozvalil se v křesle a přepínal kanály 
televizoru. Najednou na něj zazářilo jasné světlo. Jen 
svítilo a svítilo. Pomalu ozařovalo celý jeho den. Viděl, 
jak řidič neubrzdil auto a jak leží pod koly auta. Spatřil 
i tetu, která pro jeho nevšímavost zůstala smutná, uviděl 
i ztrápenou babičku. Odříkala modlitbu - za něj. Pak 
světlo zazářilo ještě více a spolu s paprsky světla přicházeli k chlapci i slova: 
"Mám tě rád a chci, abys byl šťastný. Proto ti chci vždy ukázat správnou cestu. 
Pokud mě budeš poslouchat, nevybočuj z ní. Já jsem…" 
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"Hej, chlapče!" Šťouchla babička svého vnuka do ramene. Je neděle. Jdeme do 
kostela." 
"Jaksi jsem usnul," zašeptal Jenda. Na chvíli ještě zavřel oči, aby přemýšlel 
o svém divném snu. Pak se usmál na babičku a začal se oblékat. 
 

Značkový úkol: 
Napiš nám, co všechno říkal Jendovi ve snu tajemný hlas z televizoru. 
 

První Boží přikázání říká, že Bůh má první místo v našem životě. Nikoho 
a nic nesmíme upřednostňovat před Pánem Bohem. Pokud bude Pán Bůh 
v našem životě na prvním místě, budeme mít i pravou a skutečnou lásku ke 
všem lidem kolem nás. 
Splním ho, pokud 
- Miluji Boha 

- Modlím se k němu 

- Prosím ho a děkuji mu za všechno 

dobré i špatné 

- Věřím v Boha 

- Snažím se plnit Boží vůli 

- Se z lásky k Bohu umím vzdát věcí, 

na kterých mi záleží, nebo mám na 

ně chuť 

Porušuji jej, pokud 
- Se stydím přiznat, že věřím v Boha 

- Se spoléhám pouze na sebe, na svou 

moudrost a šikovnost 

- Jsou pro mne peníze, moc, sport a 

úspěch důležitější než Bůh 

- Věřím horoskopům a pověrám 

 

První Boží přikázání odsuzuje i neúctu vůči Bohu. Tajenka naší osmisměrky 
skrývá v sobě slovo, kterým se označuje projev neúcty vůči Bohu. Je těžkým 
hříchem, zejména pokud je zaměřen na znesvěcování Eucharistie, protože 
v této svátosti je přítomen sám Pán Ježíš. Všechna slova, která budeš 
vyškrtávat v osmisměrce, znamenají porušení prvního Božího přikázání. 
 

� K M A G I E S V A   
KOUZLA, MAGIE, 
MAMON, MODLA, 
NEÚCTA, NEVĚRA, 
POVĚRA, VĚŠTĚNÍ, 

VLAŽNOST, ZLOST (na 
Boha) 

V O A R Ě V O P Ě R  

A U T S O L Z T Š Ě  

O Z N O M A M K T V  

V L A Ž N O S T Ě E  

R A L D O M Á D N N  

E A T C Ú E N Ž Í �  
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Slovo (je schované v tajence) 
doslova znamená deset slov. 
Těchto deset slov Bůh zjevil 
svému lidu na hoře Sinaj. Na 
rozdíl od ostatních příkazů, 
které napsal Mojžíš, Deset 
Božích přikázání napsal Bůh 
svým prstem. 
Vždy jeden předmět nepatří do 

skupiny předmětů. Když vypíšeš 

písmena u těchto vyčnívajících 

předmětů, dostaneš vyluštění 

tajenky. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I Pán Ježíš mluví při různých 
příležitostech o prvním Božím 
přikázání a jeho uplatnění v životě. 
Jeden z jeho výroků skrývá bludiště. 
Pohybuj se vždy v něm tak, jak ti 
ukazují značky přikázaného směru 
jízdy. 
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Co nás čeká 
 

V církevním životě 
Slavnost Zjevení Páně v Olší a ve Žďárci v neděli 3. ledna; 
v Dolních Loučkách 6. ledna při večerní mši svaté. 
 

Svěcení Tříkrálové vody v Dolních Loučkách v úterý 
5. ledna. Bližší čas bude zveřejněn v ohláškách. 
 

 

Ve světském životě 
3. a 10. ledna výstavka betlémů v Pastoračním centru 
v Dolních Loučkách. Vždy od 15:00 do 17:00 hod. 
 

22. ledna farní ples, tentokrát ve Žďárci. Domlouváme autobus! Bližší 
informace se dozvíte v ohláškách po mši svaté. 
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Murphyho zákony: Odborníci v církvi 

Otázka amatérského teologa J. Zimmermanna: 
Proč se mezi zaměstnanci církevních struktur a odvozených institucí najde 
tak málo skutečných odborníků? 
 
Odpověď D. P. Bohumila Theofila, spirituála kněžského semináře: 
Pán Ježíš si také nevybíral ty nejlepší z nejlepších, ba právě naopak! 
 
Skepsonův dodatek 
Dlouho by v tomto diletantském prostředí stejně pracovat nevydrželi. 
A ostatní vedle nich také ne, protože by příliš „zvedali laťku“. 
 
Apofthegma: 
Abba Zulehneros pravil: „Církev je přístřeší duše, nikoliv mozků.“ 
 
Komentář Ing. Spořílka, ekonoma biskupství: 
A hlavně, u nás by je nikdo nezplatil! 
 
Námitka pí. Kláry Kéžbychové, zakladatelky bratrstva katolických 
optimistů „Světlý zítřek“: 
Já pevně věřím, že se v naší církvi nacházejí odborníkové mnozí, jen to 
CHTÍT VIDĚT! 
 
Skepsonův závěr: 
Našli by se – ale jen do té doby, než v jejím lůně zdiletantští. 
 
Marného zákon korelace nízkých platů a šlendriánu v církvi: 
„Za málo peněz málo muziky.“ 
 

Z knihy Murphyho zákony o církvi, Tomáš Marný z Bludovic 


