
 

Křesťanská výchova v rodině 
 

Vychovávat znamená působit na dítě tak, aby se rozvíjely jeho schop-
nosti a danosti po stránce intelektuální, citové a sociální; vést dítě, uka-
zovat mu cestu a podávat pomocnou ruku při zvládání problémů. 
 
Výchova je obecná, mravní, náboženská a křesťanská. Mnozí si myslí, že 
výchova v minulosti je velmi odlišná od výchovy dnes, ale její základy zůstávají 
často stejné. Problém je v tom, že na výchově se podílejí kromě rodičů i jiní 
činitelé – širší rodina, škola, společnost a jiné. A tady se projevují výrazné 
rozdíly v porovnání s minulostí. Čas a intenzita výchovného působení je velmi 
odlišná, a proto se tomu často přizpůsobují i metody a formy. 
 
S vychováváním nemeškejte 
Jedni rodiče tříletého chlapce se ptali starého mudrce, kdy mají začít s výchovou 

svého syna. "Stařec se podíval 
na chlapce a řekl: "Máte už čtyři 
roky zpoždění…" 

Tato moudrost poukazuje na po-
měrně bohužel rozšířený jev ne-
znalosti, v horším případě nezáj-
mu o problematiku výchovy ze 
strany mnoha rodičů. 

Na všechna povolání v životě se 
člověk chystá, studuje a připra-

vuje celé roky na střední i vysoké škole, jen na přípravu na povolání rodičů 
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a výchovu dětí se jaksi zapomíná. Často si myslíme, že i nás vychovávali, a tak 
víme, jak na to. Maximálně si řekneme, že některé věci budeme dělat jinak než 
naši rodiče. Ale jak, to už je problém. Mnozí rodiče si nepřečtou ani jednu knihu 
o výchově, radu starších a zkušenějších nepřijímají a pro rady odborníků si 
chodí tehdy, když už vznikl problém. Na to, že je lepší problémům předcházet, 
jaksi zapomínáme. 

Dobrá výchova předpokládá ze strany rodičů sebevýchovu, konfrontaci, jednotu 
v cílech i prostředcích, schopnost vnímat dítě jako osobnost s jeho jedinečnými 
danostmi. Výchova vyžaduje trpělivost, bezpodmínečnou lásku, a to nejen ve 
vztahu k dětem, ale i mezi rodiči navzájem, protože základním faktorem 
výchovy je příklad. 
 
Každé dítě je jedinečné 
Rodiče nezřídka chtějí dítě vychovávat, ale neberou v úvahu jeho osobnost, jeho 
specifika vyplývající z povahy, věku, temperamentu, okolností. Většina rodičů 
si myslí, že své děti zná, že ví, co potřebují, i co je trápí a těší, ale praxe (např. 
poradenská) říká něco jiného. Mnozí neznají své děti, nevědí, co potřebují, 
a hlavně nevědí, jak jim to dát. Příčinou tohoto rozporu může být i vědomě nebo 
skryté popírání skutečného problému, kterým je nedostatek času věnovaného 
dítěti. Kromě toho rodiče často nevědí, jak má jejich vztah k dítěti vypadat a jak 
a kdy mají být použity některé principy a způsoby výchovy.  

Je třeba si uvědomit, že na výchovný proces působí vnitřní i vnější podmínky, 
jako dědičnost, anatomicko-fyzio-
logické zvláštnosti i vlohy. Tyto 
vnitřní činitele lze tlumit nebo 
i úplné ovládat vnějšími činiteli, 
zejména výchovou. 

Nejdůležitější a nenahraditelným 
činitelem je rodina zejména z hle-
diska mravní výchovy, která určuje 
hierarchii hodnot a učí dítě rozli-
šovat dobro od zla. Mravní zákon je vepsán do nitra každého člověka. Nábo-
ženská výchova vyplývá z vědomí, že rodiče si uvědomují, že dítě je Božím 
darem a je jim svěřeno, aby ho vedli po cestě života k Bohu. Je proto velmi 
dobré, pokud oba rodiče mají stejné věrovyznání a z toho potom vyplývající 
postoje k výchově svých dětí. Pokud dítě vyrůstá v atmosféře, v níž věříme, že 
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každou pozitivní i negativní okolností v našem životě k nám mluví Bůh a něco 
nám dává nebo od nás něco žádá, osvojí si ji a přijímá ji jako samozřejmost. 
 
S Bohem od narození 
Dítě je přirozeně otevřeno "nadpřirozenu" a nediví se, pokud se náš konkrétní 
život shoduje s tím, co říká. (Pokud však nejsme důslední, naše skutky jsou jiné 
než naše řeč, těžko to přijímá.) Výchova dítěte ke konkrétním náboženským 
projevům například k modlitbě, je potom automatickou součástí celé výchovy. 
Je samozřejmé, že pokud dítě vidí otce nebo matku klečet, modlit se, dělá to 
i ono spontánně jako napodobování dospělého. Vysvětlování nebo učení se 
některých znalostí a modliteb je až další fáze. U nás doma nás nikdo neučil 
modlit se, naši rodiče se jednoduše modlili a my děti jsme se postupně k nim 
připojovaly podle věku a možností. Nikdy nebyla debata na téma, "jestli jdeme 
do kostela", jednoduše se šlo a jako děti jsme s tím neměli problém. 

V rámci výchovy je nejdůležitější vzor. Rodiče se proto snažili, abychom se 
setkávali s lidmi, kteří pro nás mohli být dobrým příkladem. Máma říkávala: 
"Pokud vejdeš do mlýnice, zamou-
číš se, pokud se setkáváme se sva-
tými, budeš je napodobovat." 

Protože jsme vyrůstali v totalitě, 
snažili se naši rodiče i jiné rodiny, 
které měly stejnou snahu vychová-
vat děti křesťansky, aby měli spole-
čenství, které je i děti podporovalo 
ve stejné snaze. Nejtěžší však je, 
pokud je výchova dvojí, doma i ve škole různá. U nás doma byly výchova 
a postoje vždy stejné, a tak jsme nikdy neměli problém s dvoukolejností. Tento 
jasný směr rodiny učí děti i tomu, že se nemají za co stydět a že nemají co 
skrývat. 

Křesťanští rodiče, kteří mají svůj vztah požehnaný svátostným manželstvím, 
mají jistotu v pomoci, kterou jim Bůh dává v životě i ve výchově. Svátostné 
manželství pomáhá, ale úplně negarantuje výchovu bez obtíží. Problémové děti 
jsou i z takových rodin. Rodiče při přijímání dětí jako Božího daru berou na sebe 
povinnost, z níž se budou jednou zodpovídat. Je to však nádherná spolupráce 
s Bohem Stvořitelem. Rodiče do této práce zapojují postupně děti – sourozence 
a učí je odpovědnosti jeden za druhého. 
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Pomoc patronů 
Máme mnoho příkladů v církvi, které nám ukazují, že je to možné. My sami si 
můžeme vybírat pomocníky při výchově například i tím, že vyberete dítěti 
jméno podle patrona. Dítě se pak modlí ke svému patronu a prosí ho o pomoc. 
Mám milou zkušenost, jak se můj malý bratr modlil: "Pomáhej mým rodičům, 
aby mě dobře vychovali." 

Z tohoto vyplývá, že ve všem, co děláme a čím jsme, musí být jasné, že jsme 
křesťané a že podle toho i jednáme a Bůh nám bude na pomoci. 

(podle KN) 
 
 
 

Moudrý učitel vyučuje tím, že mění 
srdce 

 

Viděli jste film Vzepřít se obrům? Vypráví o proměně života v manželství a ve 
škole. Je plný silných okamžiků. V jedné scéně kamera zachytává školní chodbu. 
Prochází se po ní starý muž. Rukama se dotýká skříněk studentů a cosi šeptá. 
Modlí se, dotýkajíc se jmenovek žáků, za jejich úspěch a za úspěch školy, ale 
zejména za obrácení studentů a jejich život s Bohem. 
 
Po shlédnutí tohoto filmu jsem se zastavil u myšlenky, co je vlastní poslání 
školy? Co mohou získat žáci a studenti od svých učitelů? 
 
I škola má duši 
Při výběru školy se často díváme na její dostupnost, na její jméno, někdy na 
vybavenost učeben či počítačo-
vých místností, dostatek meto-
dických pomůcek, sportovišť, 
zeleně v areálu školy. Potěšující 
je, když rodiče nezůstávají pou-
ze u těchto faktorů, ale všímají si 
i jiných. Zuzana Adamovská 
FMA, doktorandka zaobírající 
se emocionálním aspektem 



Farní zpravodaj 

 
 - 5 - 
 

výchovy, píše: "I když současná škola bývá zaměřena na výkonnost a školní 
úspěšnost, v nejedné škole pochopili, že toto není vše, co žák má dostat. Protože 
při tom zůstává v pozadí citový a sociální rozvoj žáků, vývoj k vlastní 
samostatnosti, tvořivost, nadání." 

Pokud tedy mluvíme o klimatu ve škole, o duši školy – myslíme také, že funguje 
"pro někoho". Škola – to není totiž jen budova, škola jsou vztahy. Vztahy mezi 
vedením a učiteli, učitelé navzájem, učiteli a žáky a žáky mezi sebou. Toto více 
než cokoli jiného vytváří i jméno školy. 

Vždyť i apoštolové s hrdostí říkali, že byli v Ježíšově škole. A tu netvořila 
budova, ale právě osobní vztahy, které se vytvořily mezi učitelem a apoštoly. 
 
O učitelích a vlivných rodičích 
Učiteli, co mám dělat? Tato otázka zaznívá vícekrát na adresu Ježíše jako 
někoho, kdo má co říct, respektive má kolem sebe lidi, ke kterým mluví. Jeho 
slovo bylo tak pronikavé, že měnilo nejen poznání, ale i myšlení a životy jeho 
posluchačů. 

Už Aristoteles zdůrazňuje, že každé dítě potřebuje průvodce. A právě učitelé 
jsou těmi, kteří dostali po rodičích největší prostor doprovázet děti a mládež 
v jejich životě. Jsou tedy vyzváni, aby se stali jasnými vzory. Neboť nikdy 
nemohu s přesností říci, kde se vliv učitele zastaví a jak bude silný. 

O moci vlivu učitele na dítě mluví i německý film s názvem Náš vůdce. Příběh 
vypráví o učiteli, který v rámci týdenního projektu dokázal ovlivnit myšlení 

žáků natolik, že výsledkem 
byli nesvobodní a zmanipu-
lovaní studenti. Nemůžeme 
tedy přehlédnout osobu, 
charakter učitele. Rodič se 
nemůže spokojit pouze 
s odborným vzděláním to-
ho, kdo se věnuje jeho dí-
těti. Musí se zajímat i o to, 
co předává učitel jeho dítěti 

i svým životem a jak celkově ovlivňuje hodnotový žebříček dítěte.  

Nelze přitom přeskočit otázku našeho přístupu k učitelům. Nejednou právě oni 
jako první zažívají neúctu ze strany rodičů a následně i jejich dětí. Podkopávání 
autority se vždy jen vymstilo. Arogance k práci učitelů ze strany "bohatých 
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a vlivných" rodičů přinesla do našich škol tzv. Pravidlo rovných a rovnějších. 
Chybou je, pokud síla peněz a výhod mění přístup a hodnocení učitele či 
profesora. Co z toho, že žák, student skončí školu, projde zkouškou, když jeho 
znalosti vůbec neodpovídají přiměřené úrovni? Kdo z nás by se dal vyšetřit 
"lékařem", poradit si "ekonomem" či "právníkem", kteří školu vystudovali za 
"mamčiny či otcovy" peníze? 

Ti, kteří stojí ve vedení škol, by měli ukázat celé společnosti důležitost pravých 
hodnot a morálky ve společnosti. Samozřejmě, ovlivňují to i politici, kteří 
vytvářejí zákony dotýkající se vzdělání, školní výchovy a financování studia. 
Učitel byl, je a věřím, že i bude ten, kdo si zaslouží úctu a pozornost společnosti. 
Nemůžeme přece svěřit své dítě, které miluji, někomu, koho si nevážím, komu 
nedůvěřuji. Pokud rodič nedůvěřuje učiteli, pokud si neváží jeho práce, jakou 
důvěru, úctu k učiteli může mít dítě? Připomeňme si sv. Pavla, který v jednom 
okamžiku vzpomíná na svého učitele Gamaliela. Jeho jméno bylo známkou 
nejen Pavlova kvalitního poznání, ale i jisté prestiže. 
 
O žácích, aby jim nechyběl zápal 
Nakonec se dostáváme k osobě žáka, studenta. Když po roce 1989 navštívil 
jeden profesor ze zahraničí Slovensko, zašel na besedu k bratislavským 
vysokoškolákům. Po ní dostal otázku, jaké má z tohoto setkání pocity. A on na 
jedné straně vyzvedl počet studentů v sále, ke kterým promluvil, a jejich klidné 
vnímání, na druhé straně právě ten klid ze strany studentů ho vyrušil – chyběl 
mu u nich jistý zápal, zdravá průbojnost, otevřenost, konfrontace. 

Tak jako pro křesťanskou víru je neštěstím formalismus, tak pro žáky a studenty 
je neštěstím apatie a povrchnost. Naštěstí se to netýká všech. Stále se najdou ti, 
kteří jsou hladoví po poznávání, kteří 
mají touhu po hloubce. Najít správný 
motiv na neustálé vzdělávání se tak 
stává jistou výzvou a zároveň uměním 
učitelů, rodičů, jakož i samotného 
žáka. 

Mít tento vnitřní motiv je obrovský 
dar. Někdo touží po titulech, někdo po 
poznání, někomu se znalosti stanou 
prostředkem k dosahování dalších cílů. Tak či tak záleží na nás, čeho si budeme 
všímat a co posilovat. Líbilo se mi, jak tyto věci ohodnotila ředitelka v mé rodné 
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obci u příležitosti 30. výročí základní školy. Ve svém proslovu mimo jiné řekla, 
že naše škola je právem hrdá na své úspěšné absolventy. Na ty, kteří skončili 
jako inženýři, lékaři, učitelé, magistři. Ale připomněla, že pýchou školy a její 
výchovy jsou i ti, kteří se stali odborníky ve své profesi, ale i dobrými 
maminkami a otci. 
 
Žhavé téma: církevní školy 
Rád se zastavím i u tématu církevních škol. Mnohé si zaslouží obdiv, 
poděkování za šíření dobrého jména a výchovu inteligence s křesťanskými 
hodnotami. To se nedá přehlédnout a popřít. Přece však se chci dotknout jedné 
zkušenosti, která nechává za sebou jakýsi otazník. Nejednou jsem se setkal 
s absolventy církevních škol, kteří přesto, že se jim dostalo ze strany školy, 
kněží, řeholníků, katechetů více pozornosti, výsledkem zůstalo odmítnutí, až 
zatrpknutí na život s Bohem či na Církev samu. Přesněji řečeno, jejich postoj je: 
Ježíš ano, církev ne. Samozřejmě, podrobnou studií bychom se dostali 
k několika důvodům tohoto, pro nás ne příjemného závěru. Důležité je, 
abychom tento fakt neobcházeli. Můžeme poukázat na Ježíše, že ani on 
"nepřesvědčil, nezískal" všechny, ale mohu ukázat i na Ježíše, který se 
představil v obraze Pastýře, či rybáře lidí. 

Klademe různé požadavky na učitele a žáky těchto škol. Bohužel, někdy 
nepřiměřeně. Občas jako bychom chtěli cosi podlézt a občas laťku zvedáme do 
neskutečných výšin. Na církevní školy přicházejí i žáci, kteří doma nežijí víru 
podle našich představ a zkušeností. Nedovolme, aby je naše, ačkoli dobře míně-
ná "vlna lásky, požadavků a pravidel" vylila z naší blízkosti. 

Neboť ne všichni jsou připraveni přijmout "pokrm církevních škol" v takovém 
rozsahu a v takové "rychlosti", jak se jim občas podává. 
 
O rodičích a děkanském termínu 
"Já to nedokážu! Balím to! Tu školu nedokončím!" Živě si pamatuji, jak tato 
slova vyslovoval před pár lety jeden mladý 
vysokoškolák. Zklamaný seděl přede mnou 
a možná ani nevěděl proč, vyprávěl mi 
o svých pocitech. Opět neudělal zkoušku 
a měl už pouze poslední šanci – děkanský 
termín. Mrzelo ho, že neúspěchem zklamal 
rodiče. Otec neúnavně pracoval, aby mohl 
studovat, a on to nezvládá. Byl rozzlobený 
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sám na sebe, na svou nemohoucnost. Neustále měl před očima rodiče, kteří mu 
dávali najevo, že pracují pro něj, a on má ukázat svým studiem, jak si váží jejich 
obětavosti, a on, vědom si požadavků, je nedokáže naplnit. Jeho monolog jsem 
přerušil slovy: "Zklamání rodičů je proto, že chtějí vidět syna úspěšného. Tvá 
prohra je dvojnásobnou prohrou rodičů. Nejlíp zareaguješ, když to zkusíš ještě 
jednou. Neboť i ten děkanský termín je možností k úspěchu." 
 
Výborný versus průměrný 
Moudrostí ve výchově a vzdělání je i umět dávat přiměřené úkoly a požadavky. 
To se týká učitelů, ale stejně rodičů. Ne všichni žáci mohou být jedničkáři a ne 
všichni jedničkáři se stanou úspěšnými. Pamatuji si, jak jedna z mých učitelek 
řekla: "Mám zajímavou zkušenost. Většinou jsme s nadějí hleděli na úspěšné 
žáky na naší základní škole a čekali, kam to dotáhnou. S překvapením však 
musím konstatovat, že nejednou námi hodnocený průměrný student se dokázal 
prosadit v životě více než jedničkář. Jako kdyby ten fantastický student v jistém 
okamžiku usnul na vavřínech a ten průměrný nepřestal svým tempem na sobě 
pracovat." 

Sám jsem dítě učitelů. Máma učila ve školce a otec ve škole vyučoval 
matematiku a fyziku. Někteří mě litovali, jiní záviděli. Mysleli si, že to mám 
a budu mít snazší. Jistě, měl jsem výhodu, že mi doma vysvětlili, co jsem ve 
škole nepochopil. Ale i já jsem musel v určitém okamžiku pochopit, že se učím 
sám pro sebe. Vím, že hodně v mém životě sehráli rodiče, vícekrát mě 
povzbudili moji spolužáci. Ale nejvíc mě přitáhl ke studiu vztah s učiteli. Když 
jsem cítil, že mě ten učitel má rád, tak jsem se styděl něco nevědět a ta jeho 
učitelská láska a pozornost mě povzbuzovala, abych na sobě pracoval. Pochopil 
jsem, že pokud si učitel získá srdce žáka, tehdy i žák dostane mnohem víc než 
jen jedničku v žákovské knížce. Děkuji svým učitelům, kteří mi ukázali svou 
lidskost a žili a žijí pro mě inspirativním životem. A modlím se i za dnešní 
učitele, aby se jejich žáci jednou sami stali moudrými učiteli. 

(podle KN) 
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Skrytá hrozba pro katolictví 
 

Na obzoru číhá vážná, až existenciální hrozba pro katolictví a skrývá se 
všude kolem nás. Docela dobře by mohla zdecimovat řady církve a mož-
ná to již dělá. Je zákeřně nebezpečná, protože převrací samotné základy 
katolictví. 

 

Skrytá hrozba pro katolictví  
Nemluvím tu o krizi se zneužíváním ani o nedostatku odvahy ze strany biskupů 
či o bující herezi, byť všechny tyto hrozby jsou opravdu strašlivé. Takovýmto 

problémům však církev čelila i v mi-
nulosti a překonala je, třebaže někdy 
se značnými ztrátami. 

Mluvím zde o opravdu nové hrozbě – 
virtualizaci světa. 

Svět se stal virtuálním. Tento trend 
sice vznikal desítky let, ale uzávěry 
spojené s covidem-19 tento proces 
završily. Snadno spolu komunikuje-

me pomocí SMS, sociálních sítí a chatování na Zoomu. Téměř každý produkt, 
který si kupujeme, nám může být doručen až ke dveřím. Dokonce i na mši 
svatou „chodíme“ on-line! U mnohých (většiny?) z nás se život odehrává spíš 
on-line než off-line. 

Mnozí považují virtualizaci světa za vyložené dobro. Umožňuje větší propojení, 
víc volného času, větší přístup k informacím než kdy dřív. Má to jen jeden 
problém: je to v naprostém rozporu s vyváženým katolickým životem. Dokonce 
bych si troufl tvrdit, že to rozbíjí katolictví. 

Pokud lze katolictví shrnout jedním slovem, pak výrazem „inkarnační“. Naše 
víra se zakládá na vtělení – Bůh se stal člověkem. Tím, že se stal součástí 
fyzického světa, Bůh pozvedl fyzický svět k sobě. Stejně tak důležité je, že Bůh 
fyzický svět učinil nástrojem, jímž se k němu dostáváme. Jinými slovy, 
katolictví je velice fyzické náboženství. K tomu, aby mohlo fungovat, vyžaduje 
„hmotu“: chléb, vodu, fyzický kontakt atd. Bez svátostí (a svátostin) se 
katolictví redukuje na úplně jiné – a falešné – náboženství. 
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Než budu pokračovat, dovolte mi věnovat se námitkám, které již slyším. Co 
poustevník nebo katolický vězeň svědomí v samovazbě? Říkám tu, že nemohou 
praktikovat katolictví, protože jim chybí fyzická „hmota“? 

Samozřejmě že ne. Avšak extrémní povaha jejich života poukazuje na 
skutečnost, že opravdu představují výjimku, a nikoli pravidlo. O lidstvu platí 
základní pravda, že nás Bůh stvořil jako fyzické bytosti a že „není dobré, aby 
člověk byl sám“ (Gn 2,18). Bůh nás stvořil, abychom byli spolu. Utvořil také 
fyzický svět, jako žebřík, po kterém k němu stoupáme. 

Digitální svět, který si tvoříme, však přímý mezilidský kontakt a interakci 
s fyzickým světem v podstatě odmítá. Už i před covidem jsme tu měli zombie 
s chytrými telefony – bezpočet lidí zírají-
cích do obrazovek a denně donekonečna 
projíždějící příspěvky na sociálních sítích. 
Restrikce spojené s covidem-19 však náš 
sestup do virtuální země urychlily a mnozí 
se teď oné nemoci bojí natolik, že o fyzic-
kou blízkost s druhými ani nestojí. Pro cír-
kev založenou na fyzických aspektech to 
představuje vážný problém, přičemž na-
bídky živě přenášených mší svatých a virtuálních konferencí ho jenom zhoršují. 

Jak by katolíci měli na tento znepokojivý trend reagovat? Prosazováním inkar-
načního, zacíleného života. 

Za prvé je nutné, aby katolíci byli inkarnační. Potřebujeme znovuobjevit, že 
fyzické je kvalitativně lepší než virtuální. Nedávno jsem viděl upoutávku na 
„virtuální konferenci o teologii těla“. Tomu říkám paradox. Pokud se nad tím 
někdo nepozastaví, pak už nevím, co by ho zarazilo. Vždyť teologie těla nám 
má připomínat, jak je naše fyzické tělo důležité a že není jen doplňkem duše, 
nýbrž podstatnou součástí toho, kým jsme. Takže o tom budeme diskutovat na 
konferenci zbavené tělesné přítomnosti! 

Oproti živě přenášeným mším svatým to je samozřejmě jen slabý odvar. 
Uvědomuji si, že mnoho farností se v maximální možné míře snaží přizpůsobit 
extrémním podmínkám. V příliš mnoha případech však mnozí kněží – a jejich 
farníci – našli v živě přenášených mších svatých příliš velké zalíbení. 

Přinejlepším je taková mše svatá chabou náhražkou té, na níž mohou být 
členové těla Kristova skutečně přítomni u oběti kříže v nové podobě (nemyslím 
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si, že by se apoštol Jan připojil na Kalvárii přes Zoom, i kdyby tehdy taková 
možnost existovala, byť Jidáš by to byl možná udělal). A v nejhorším scénáři 
vysílá signál, že fyzický svět – včetně fyzického světa svátostí – je druhořadý 
a „nepodstatný“. 

Člověk je podobný i nepodobný jak andělům, tak živočišné říši. Jsme hybrid 
těla a ducha a pro naši existenci je zásadní, že obojí funguje dohromady. Na 
rozdíl od množství starých i nových herezí neodmítáme fyzický aspekt své 
přirozenosti, ale chápeme, že tělesné posiluje – nebo oslabuje – náš duchovní 
život. Stýkat se s dalšími katolíky v „reálném“ životě, fyzicky se účastnit mše 
svaté a přijímat Eucharistii, osobně mluvit s knězem při zpovědi – to vše jsou 
fyzické činnosti, které nás pomáhají vést k Bohu. 

Za druhé, jako katolíci musíme žít s větším zacílením. Kdykoli někdo přijde 
s kritikou digitálního světa, je obviňován z příklonu nejméně k Amišům. Místo 
abych se proti těmto obviněním ohrazoval, odrazím se od nich. To, že Amišové 
odmítají techniku, je běžný omyl. Neodmítají ji, nýbrž se cíleně jako 
společenství rozhodují, zda je nová technologie celkově prospěšná, nebo ne. 
A zatímco jako katolíci nemusíme s jejich konečnými rozhodnutími souhlasit, 
jejich zacílený postoj bychom si měli osvojit. 

Rozhodně nejsem odpůrce technického pokroku (další označení, s nímž se 
běžně operuje). Jako první zaměstnanec jedné z prvních firem poskytujících 
webhosting a jako spoluzakladatel jednoho z prvních registrátorů domén jsem 
se v devadesátých letech výrazně podílel na boomu internetových firem. 
V současné době působím jako redaktor internetového časopisu, k němuž si 
většina čtenářů zřizuje přístup na chytrém telefonu. Avšak můj dlouholetý vztah 
s technikou mi pomohl pochopit, že tady nejde o rozhodnutí buď / anebo – buď 

veškerou moderní technologii odmít-
nout, nebo nekriticky přijímat každou 
novou vymoženost, sotva se objeví. 

Místo toho bychom se měli na určitý 
čas zamyslet, zda nás nová technologie 
– a to, jak ji budeme využívat – pomůže 
přibližovat k důvěrnému vztahu 
s Kristem a k budování jeho Božího 

království tady na zemi, nebo nás od toho naopak bude odvádět. Také bychom 
se měli ptát, zda nová technologie nevede k odhmotněné, a tudíž méně 
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inkarnační existenci. Ano, moderní metody komunikace jsou pro společnost 
v mnoha směrech prospěšné – nicméně za určitou cenu. 

Především za to platíme ztrátou přímého spojení. Místo abychom trávili čas tím, 
že si budeme před kostelem – nebo třeba po telefonu – povídat s jedním přítelem, 
posíláme rychlé, nahodilé zprávy desítkám známých. V tomto století 
pozorujeme, že prudce klesá počet lidí, kteří se hlásí k nějaké náboženské 
skupině, což se kryje s obrovským nárůstem virtuálních „komunit“ – a je možné, 
že tyto dva trendy spolu souvisí. Lehkovážně přehlížet cenu, kterou platíme za 
moderní technologie, může pro katolictví znamenat sebevraždu. 

A samozřejmě tu je zjevný problém podřízenosti technologickým gigantům, 
vystupujícím stále více protikatolicky. 

V podstatě si myslím, že by nás to mělo vést k novému zamyšlení nad dvěma 
hlavními aspekty moderního života: fyzickým shromažďováním se a používá-
ním chytrých telefonů / sociálních sítí. Za prvé musíme odolat nutkání převádět 
všechny své kontakty do virtuálního světa. Hledejme způsoby, jak se fyzicky 
setkávat s širší rodinou, přáteli a dalšími farníky. Nedávno jsem dostal otázku, 
co mohou katoličtí rodiče dělat pro to, aby jejich děti zůstaly katolíky, a jako 
první mě napadlo trávit čas – reálně, nikoli virtuálně – s dalšími katolickými 
rodinami. Tyto vztahy posilují vděčnost za 
Reálné, což vede k hlubší vděčnosti za 
Zdroj veškeré skutečnosti. 

Za druhé musíme vážně a naléhavě přehod-
notit svůj vztah k sociálním sítím, zejména 
to, jak je používáme na chytrých telefo-
nech, které nosíme neustále při sobě. Kolik 
z nás si stěží najde čas na modlitbu, zato ně-
kolik hodin denně prochází na svém chy-
trém telefonu příspěvky na sociálních sí-
tích? I kdyby technologické giganty podpo-
rovaly katolické hodnoty, průměrný čas 
trávený u jejich produktů výrazně převyšuje jejich hodnotu pro většinu z nás. 
Místo abychom procházeli Facebook, potřebujeme věnovat víc času hledání 
Boží tváře v jeho Knize, Písmu svatém. 

Neznamená to nutně, že musíme veškerá sociální média zavrhnout (byť pro 
někoho by to opravdu znamenat mohlo). Náš nezdravý vztah k sociálním sítím 
by bylo možné napravit jednoduše tak, že bychom si je odstranili z chytrých 
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telefonů a používali je pouze na osobních počítačích. Třeba bychom mohli 
popřemýšlet i o (uf!) „hloupém“ telefonu. Takovéto kroky nám pomohou jejich 
používání ovládat, místo aby tomu bylo naopak. 

Inkarnační, zacílený život není snadná cesta; ve skutečnosti je dnes téměř 
všechno v naší společnosti nastaveno proti tomu, abychom se po ní vydali. 
Katolíci však byli vždy voláni k tomu, aby šli proti proudu, a vydat se touto 
nevyšlapanou cestou by mohlo znamenat žít autenticky katolický život v kultu-
ře, která toto svědectví zoufale potřebuje. 

RC Monitor 14/2021 
 
 
 
 

„Kyberšikana“  

může být úhlavním nepřítelem dětí 
 

Vášnivé používání internetu mladými lidmi se může změnit na zákeřné 
zneužívání této sociální sítě, na ubližování a ponižováním druhých, 
následkem jsou křivdy a traumata. O tomto fenoménu se dělají výzkumy 
i u nás. 
 
"Diagnóza" dospívajících dětí je počítač, mobilní telefon či "pédeáčko" 
(personal digital assistent). Zdá se, že jde o diagnózu bez uvozovek. Vědí o tom 
své bezmocní rodiče i pedagogové. Nezpochybnitelné jsou i přednosti nových 
technologií, které si podmanili lidé třetího tisíciletí. Dětí online generace však 
zaměnili svůj reálný svět za virtuální prostor. Scéna života se jednoduše přenesla 
na web. V současnosti se uskutečňují výzkumy, které odkrývají negativní 
důsledky a nebezpečí číhající na mladé lidi spoutané internetem. 
 
"Pro a proti" internetu 
Nové technologie bezpochyby ovlivňují psychický a sociální vývoj dětí a teena-
gerů. Nabízejí jim ohromné příležitostem "hýbat se" v tomto světe, ale i mnohá 
rizika. Není divu, vždyť před monitorem či tabletem prosedí celé hodiny. Až 
44 procent z nich tráví volný čas chatováním, 43 procent na sociálních sítích, 
24 procent sledováním videa a další hrají hry, stahují soubory, hudbu, filmy či 
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surfují po síti. "U mladých jde o komplexnější využívání internetu. Používají ho 
na interaktivní komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu, facebooku, 
komunikátorů, což jim umožňuje začlenit se do zájmových skupin, spojovat se 
s vrstevníky, kteří mají podobné postoje a zájmy," řekla psycholožka Jarmila 
Tomková (29) z Ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě. 
Z výzkumů potvrdila, že sofistikovanější aktivity, při kterých mladí rozvíjejí své 

schopnosti a kreativitu, vy-
tvářejí webové stránky či 
blogují, jsou spojeny s je-
jich vyšší sebeúctou. Ado-
lescenti mají pocit, že díky 
informacím na internetu 
jsou "v obraze", zejména co 
se týká širšího společenské-
ho dění, ale i uvnitř svých 

užších sociálních skupin. Pokud však u nich nastane nutkavá potřeba toto dění 
nepřetržitě sledovat, zbytečně se rozptylují a obírají o drahocenný čas. Pokud 
jde o rizika v internetovém prostoru, jsou ohroženy zejména menší děti, které 
nemají dostatek dovedností a kritického myšlení. Ve svém věku nezvažují, že je 
třeba dbát na ochranu svého soukromí a rozlišovat věrohodnost informací. Proto 
se psychicky méně odolné děti lehce stanou obětí agresora, čili kyberšikany. 
U dospívajících také hrozí nebezpečí závislosti na sledování pornografie. 
 
Flaming - chrlení plamene 
"Negativní chování dětí a mládeže za počítačem se projevuje v nekorektní 
komunikaci. Flaming, což doslova značí chrlení plamenů, patří do tohoto druhu 
souboje. Konkrétně jde o zveřejňování urážlivých zpráv, vyvolává hádek a poni-
žování," zdůraznila psycholožka. V čem vlastně tkví vnitřní popud mladých lidí, 
aby se chovali bez "kontrolky", útočili na sebe a ubližovali si? Podle odbornice 
jim to umožňuje disinhibiční efekt, což znamená, že v anonymní internetové 
sféře ztrácejí zábrany otevřít své nitro a důvěru komunikovat třeba i s nezná-
mými lidmi. "Absence bezprostředního kontaktu stírá zábrany mladých lidí 
v komunikaci. Na jedné straně je to pozitivum (úzkost některých lidí vyjadřovat 
své názory), na druhé straně je tu i negativum, neboť ztráta zábran může přejít 
do agresivních projevů nebo umocnit nevraživé útoky," objasnila Jarmila 
Tomková. Samotný internet však za to nemůže. Příčinou jsou hodnoty, postoje 
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a emoce, které dnešní děti projevují navenek. V pubertě to někdy dělají z nudy, 
pro překonání neúspěchu ve škole nebo 
problémů v rodině či přátelstvích. Praxe 
potvrzuje, že agresory jsou často děti, 
které byly nebo jsou oběti šikany a tuto 
agresivitu odrážejí dále ve snaze získat 
moc. 
 
Trpká psina jako druh zábavy 
Výzkumný ústav dětské psychologie 
a patopsychologie v Bratislavě v roce 2010 uskutečnil výzkum Dětí v prostředí 
internetu. Výzkumy, ve kterém se zaměřili i na kyberšikanu teenagerů, 
realizovali na školách, kde žáci v přítomnosti výzkumných pracovníků 
vyplňovali elektronický dotazník. "Přišli jsme na to, že s negativním chováním 
se mladí lidé setkávají na internetu často. Paradoxně, jim samotným to nevadí, 
považují to za zábavu," řekla psycholožka. Podle ní s opakovanou kyberšikanou 
mělo zážitek 5,9% respondentů, což je srovnatelné s evropským průměrem. 
Z novějšího výzkumu Děti a sociálně sítě, který výzkumný ústav provedl v roce 
2012, lze konstatovat, že více než polovina dětí zažila negativní chování na 
facebooku, 64% z nich to však nerozrušilo. "Děti jakoby si už vybudovaly jistou 
míru odolnosti vůči neohleduplné ‚srandě‘, jak to samy nazývají. Do jaké míry 
je to rozruší, závisí na rozsahu negativních útoků a také na tom, zda je dítě 
úzkostné a zda se může s tímto problémem svěřit svým rodičům," dodala Jarmila 
Tomková. Ve fokusových skupinách se teanegeři dělí také o tyto kruté žerty. 
Například: "S těmi videi, pamatujete si tu sedmačku? Líbil se jí jeden kluk, proto 
řekla, že udělá všechno pro to, aby ho dostala. tak jsem jí napsal, že pokud pošle 
video, tak mu to vyřídím. A ona ho fakt poslala. Pak jsme si ho přeposlali, už 
ho má celá škola, ale ona z toho asi nyní není moc šťastná…" 
 
Ve hře jsou i rodiče a škola 
Problém zvyšující se agresivity dětí a mládeže vyžaduje spolupráci s jejich 
rodiči a pedagogy. Nejednou jde o elementární věc, aby si rodiče přiznali, že 
jejich dítě v roli agresora udělalo chybu. Důležitý je přístup vedení školy, který 
má zajistit funkci koordinátora prevence, monitorování a řešení negativních 
jevů ve školním prostředí. Ideální by bylo, kdyby ve školách s větší mírou 
působili psychologové. Ve společnosti úlohu výchovy kulturního chování dětí 
a mládeže zřejmě nezvládá mnoho subjektů. Vinu však nelze přisoudit pouze 
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"špatným časům", pro to psycholožka doporučuje zejména rodičům, aby odmala 
vedli děti k hodnotným aktivitám, prostřed–
nictvím kterých je naučí vážit si sami sebe, 
svého času a jiných lidí. Rodiče by se měli 
snažit s dětmi držet krok v digitální 
gramotnosti, utvářet s nimi vztah založený 
na důvěře, poskytovat jim mnoho pozi–
tivních (skutečných, ne virtuálních) zážitků. 
Nepochybné o kybernetickém světě bude–
me ještě hodně slyšet. Otázkou je, jak ho 

uchopit a neztratit vlastní lidskou tvář. 
 

Ujasněme si pojmy: 
• kyberšikana [anglicky cyberbullying] je úmyslné ubližování a zesměšňování 
jiných lidí pomocí nových informačních a komunikačních technologií. Jde o ne–
návistný obsah e-mailů, obtěžování, posměšné komentáře na sociálních sítích, 
zveřejnění ponižujících fotografií. 

• sexting je sexuálně laděná komunikace v prostředí internetu, kromě jiného 
zahrnující nežádoucí online flirtování, sexuální komentáře na chatu, erotické 
esemesky, posílání erotických fotografií nebo videí. 

• Netholizmus je odborný výraz na závislost na internetu. 
 
 
Virtuální svět a profily na sociálních sítích 
Smajlík nenahradí skutečný úsměv ; či pláč  a "like" není stiskem 
teplé ruky. Teenageři však žijí svůj pomyslný svět na internetu. V novém 
sociálním prostoru, vytvořením svého profilu třeba na facebooku, 
prezentují svou identitu. 
 
"Chci ukázat světu, co se mi líbí a s čím nesouhlasím. Projevuji svůj názor. 
Bavím se s těmi, co mají společné zájmy. Komunikuji s kamarády třebas 
i z druhého konce světa. Na sociální síti v podstatě mohu být tím, kým chci být, 
"řekl Michal Podolák (24), Patří do týmu mladých lidí, kteří jako dobrovolníci 
občanského sdružení Přítel jsou nápomocní evangelizačnímu společenství 
Koinonie Jana Křtitele. Pro práci s dětmi a mládeží využívají – jak jinak - 
výdobytky nových technologií. 
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Pro online generaci je přímo životně důležité patřit do stejné skupiny, mít 
"facebookový" přehled a široký záběr kolem svého ega. "Snadné je napsat, že 
se mám dobře, i kdybych se ve skutečnosti trápil. Kamarád na druhé straně 
počítače si i tak ničeho nevšimne. Pravda je, že v této oblasti žijeme v jakési 
bublině, v níž každý z nás rozhoduje, co bude viditelné a co ne, jak ‚ideálně‘ se 
tam představíme," řekl Michal. Nadešel 
čas upozornit na rozpory, které nové 
virtuální sociální prostředí přináší. 
V Košicích proto křesťanská mládež 
uskutečnila festival Victory na tému 
Žiješ skutečně? Logem akce byla rybka 
v akváriu. Symbolizovala člověka v so–
ciálních sítích, které jsou nejednou 
v rozporu s utvářením pravdivých a kva–
litních vztahů. "Nepřirozený a někdy i falešný může být život pod maskou, ten, 
který se ukrývá za dokonalým profilem," upozornil Michal. Mladí si proto 
zpestřili festival výchovnou pomůckou - papírovou maskou, kterou nakonec 
zahodili na znamení nepřijetí dvojakosti reálného a virtuálního života. V této 
vlně "za" sociální sítě, avšak s cílem zodpovědně hledat pravdu o sobě 
a skutečných hodnotách, budou pokračovat i v budoucnu. 
 
RODIČE, POMOZTE SVÉMU DÍTĚTI 
- Vnímejte, zda se nad něčím netrápí, citlivě ho vyslechněte; 

- naučte ho, jak blokovat obtěžování, případně uzamkněte některé stránky 
nastavením tzv. rodičovského zámku; 

- poraďte mu, aby asertivně vyjádřilo agresorovi, že hanlivou komunikaci 
neakceptuje a ukládá si tuto poštu jako důkaz pro policii (Ve vážných případech 
ať tak učiní); 

- kontaktujte se s útočníky, pokud jsou známi, a problém řešte; 

- pomozte dítěti překonat špatný zážitek, posilněte jeho sebevědomí, zaměřte ho 
na oblasti života, které mu přinášejí smysluplnost, radost a dobrý pocit ze sebe 
sama. 

(podle KN) 
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Nemůžete sloužit Bohu i mamonu 
 

Reklamní průmysl si s námi zahrává, aby nás vlákal do říše "mamono-
kracie". Kdo však nezaprodá sám sebe před živým Pánem, tomu se svěří 
pravé bohatství a dostane jak sebe sama, tak to, co je mu nejvlastnější. 
 
Začněme zážitkem mladé absolventky lékařské fakulty v Bratislavě. Po ukon-
čení studia nastalo hledání zaměstnání a zavedlo ji i do kanceláře mezinárodní 

farmaceutické korporace. Ucha-
zečka podstoupila povinný kolo-
toč obvyklých otázek: Co vás 
motivovalo, abyste studovala 
medicínu? Máte z toho radost? 
Jaká jsou vaše očekávání a mo-
tivace pracovat ve farmakoob-
chodě? Celý rozhovor se už pro 
mladou absolventku medicíny 

chýlil k příznivému závěru, když tu najednou marketingový firemní zprostřed-
kovatel nastolil jadrnou testovací otázku. Otázku, která byla životně důležitá 
nejen pro samotnou firmu, ale o to víc pro uchazečku. "Slečno, jak byste jednala 
v konfliktu zájmů: obhajovala byste na prvním místě dobré jméno a strategické 
zájmy firmy, nebo dobro pacienta? Je pro vás důležitější pokrok firmy před 
dobrem zákazníka?" Mladá lékařka nepotřebovala k okamžité a nevyhýbavé 
odpovědi ani tak duchapřítomnost, jako pravdomluvnost a věrnost sobě samé. 
Neochvějný postoj její rázné odpovědi byl důvodem, že farmaceutická firma ji 
nepřijala, respektive nemohla přijmout! Totiž: "Žádný sluha nemůže sloužit 
dvěma pánům" (Lk 16,13). To ví stejně samotná obchodní firma, i neúspěšná 
uchazečka. Neúspěšný? Mladá lékařka uspěla v testu věrnosti nejen Hippokra-
tově přísaze, ale ještě více v testu věrnosti zdravé lidské moudrosti a křesťanské 
zralosti. A firma? Potvrdila logiku zisku. Je však zisk sám o sobě špatný? Zisk 
rozhodně ne, stejně jako nabývání vědomostí. Avšak zisk pro zisk bez ohledu 
na dobro toho, komu se zavazuje sloužit, je totéž jako vzdělání jen kvůli 
společenské prestiži, vysokoškolskému titulu či nadutému maloměšťáckému 
dekoru. 
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Něco více než jen zisk 
Položme si otázku jiným způsobem. Jak je možné léčit místa společnosti, která 
se navenek sama hlásí k zodpovědnosti ozdravování? Například: Vzdělávání 
jako lék z tmářství "krátkozrakosti". Medicína a farmacie jako služba potřebuje 
nemocného namísto služby zisku. Církev jako místo setkání s uzdravujícím 
Pánem namísto sebeoslavy a vlastního triumfu. Žurnalistika jako poslání 
formování a nikoli přeceňování moci. Politika jako služba voličům a ne zápas 
o vlastní zájmy a lov volebních preferencí. 

Lukášův text evangelia nabízí hlubší diagnózu. Kdo slouží mamonu, ten je jím 
zotročen. Zní to sice tuctově, avšak za výrokem se skrývá celá síť o pravdě 
ujařmení, ba až sebeujařmování. Evangelista Lukáš používá pořečtěný 
aramejský výraz mamonas, který označuje bohatství, peníze, vlastnictví či 
majetek. Jeho slovní kořen je pravděpodobné, jak říkají jazykovědci, je svázaný 
s hebrejským výrazem 'aman, což znamená důvěřovat. Mamon je takto tím 
jměním, kterému někdo výsostně důvěřuje. Důvěřuje až do té míry, že to už není 
on, kdo vlastní jisté bohatství, ale ono vlastní jeho. Vlastník se stal nevlastní 
vůči sobě samému. Tomu nasvědčuje i obsah řeckého slovesa douleuein (sloužit 
dvěma pánům). Ten prozrazuje významovou hloubku postavení toho, kdo je 
poddaný, zotročený, oddaný někomu nebo něčemu. Obrazně je to výraz pro 
označení svobodného oddání se či vydání se do takové míry, že takto oddávající 
se ochotně vzdává toho, co je mu nejbližší a nejvlastnější, totiž sebe samého ve 
smyslu sebekontroly. Evangelium však zná i jinou variantu odevzdání se, a to 
v podobě svobodného vydání se do služby Božímu projektu. Takovým je 
například Mariino: "Hle, služebnice 
(řecky doule) Pána" (Lk 1, 37), nebo 
Pavlův podpis na začátku listu do 
Říma: " Pavel, služebník (ř. doulos) 
Krista Ježíše, povolaný za apoštola, 
vyvolený ke zvěstování Božího 
evangelia" (Řím 1,1); nebo stejné 
Petrovo gesto v jeho druhém dopise: 
"Šimon Petr, služebník (ř. doulos) 
a apoštol Ježíše Krista" (2 Pt 1, 1). 
Důvěra na způsob mamonas ('amam) 
má sice sílu zapálení se za jistou věc 
(naplánovat si kariéru; dosáhnout prominentní postavení ve společnosti; stát se 
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"hvězdou" a podobně), ovšem za cenu, že vyloučí důvěru ve významu, který 
biblický svět nazývá úkon víry (ř. pistis). 

Z Ježíšovy výzvy - "Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům" (Lk 16,13) - je 
zřejmé, že povolání do služby má dvě možnosti volby. Jedním pánem je cesta 
zaprodání vlastní svobody, která vede do slepé uličky zaslepenců. Druhou 
cestou je cesta následování toho, který vyvádí ze zajetí, jak to často opěvuje 
například i zkušenost žalmistů. 
 
Ekonom a jeho pán 
Zběhlý ekonom ("Byl jeden bohatý člověk, ten měl správce" – ř. Oikonomos) je 
předmětem chvály samotného pána: "A pán - ř. Kyrios – pochválil nepoctivého 

správce, že si opatrné počínal" (Lk 16,1.8). Ne-
spletl se Ježíš, když v této evangelní stati vyzdvi-
huje správce ekonoma, který přepsal účty, a tím 
vytváří důvod pro podezření z finanční zpronevě-
ry? Avšak ten, kdo se v tomto případě mýlí, je 
překladatel evangelia do češtiny. Řecký text totiž 
na místech, kde v mnoha moderních překladech 
čteme: Pán pochválil nepoctivého správce, že jed-
nal prozíravě" (Lk 16,8); a: "Já vám pravím: I ne-
spravedlivým mamonem si můžete získat přátele" 
(Lk 16,9), udává následující původní znění: "A pán 
pochválil správce nespravedlivosti (ř. adikia), že si 
opatrně počínal" a: "I já vám říkám: Dělejte si přá-
tele z mamonu nespravedlnosti, aby vás, až pomi-
ne, přijali do věčných příbytků." Výrazy "správce 
nespravedlnosti" a "mamon nespravedlnosti" na-
značují, že nemocným není především sám správ-
ce, ale samotný systém. Pochválený správce totiž 
jedná velmi zodpovědně a chvályhodně, když dlu-

žníkům svého pána odepisuje nadměrně vysoko nasazený úrok. V případě oleje 
je to až 100 procent, v případě obilí 25 procent z původně sjednané ceny. To 
znamená, že původní kupní smlouva nastavila dvojnásobnou cenu oleje (50 ze 
100 je polovina) a cenu obilí úrokem navýšila o čtvrtinu (20 z 80 je čtvrtina). 
Správce tak jedná v naprosté shodě s Mojžíšovým zákonem (srov. Ex 22, 24; Dt 
23,30), který výslovně zamítá lichvu, a tím lichvářský úrok, a to především vůči 
vlastním soukmenovcům. Dělá tím dobré jméno pánu, u kterého jako ekonom 
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spravuje majetek, a stejně šíří vlnu solidarity s těmi dlužníky, kteří by v případě 
nemožnosti splacení dluhu byli s celou svou rodinou prodáni do dlužného 
otroctví. Zároveň na správci vidíme, že on sám nachází rozumný přechod a vaz-
bu mezi ekonomií majetku, to znamená řádem spravování materiálních dober, 
a řádem spásy, čili uspořádání života podle Božího pořádku. 

Třetí kniha Mojžíšova (srov. Lv 25,35-38) zákaz úroku, jakož i jeho lichvářské 
navyšování zdůvodňuje slovy: "Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl 
z egyptské země, abych vám dal kenaanskou zemi a byl vám Bohem." 
(Lv 25, 38). Bůh Izraele jako Pán stvoření a osvoboditel z otroctví je zároveň 
zachráncem a garantem vyváženosti i ve světě ekonomiky a finančních zdrojů, 
které nemají sloužit profitu jednotlivce a maximalizaci zisku a moci, ale 
vzájemnosti lidského soužití a jeho blaha. 
 
Od ekonomie moci k ekonomii spásy 
Správce z evangelia se stal pánem sebe sama právě tím, když vědomě vstoupil 
do služby prvního Pána. A co naše mladá absolventka lékařské fakulty? Copak 
její malý velký krok není lékem na naše velké nešikovné, ba často až manipu-
lativní strategie? Copak lékař neléčí především tím, že je věrný podstatě léčení 
a ne periferii finančního zisku? Totiž: "Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve 
velkém, a kdo je nepoctivý v malém, je nepoctivý i ve velkém" (Lk 16,10). 
Stejná odpovědnost věrnosti přísluší politikovi, aby byl čestný nejen na 
předvolebním reklamních poutači, ale 
v každodennosti své mise. Neméně se 
očekává od umělce, aby neprodával 
povrchní a levný umělecký dojem za 
příčky na barometru úspěšnosti, ale 
předával nezakaleně jádro poslání své 
umělecké tvorby a její interpretace. Jak 
se nám svět stane průzračnějším, když 
novinář přestane psát mainstreamově za 
mamonářský groš – jelikož to, co tvoří mínění, naprosto nezaručuje, že je 
zároveň tvořící pravdu. Stejně i katolický duchovní či zasvěcená osoba jsou tím, 
kým jsou povoláni být, pokud neslouží svým úzkoprsým zájmům, povrchním 
ohledům či mrtvým modlám zbožnosti, ale Slovu živého Pána. 

Mamonas, který označuje bohatství, peníze, vlastnictví, majetek, a tím i napří-
klad vzdělání, jistoty, konexe či renomé, je, jak nám evangelista Lukáš 
představuje Ježíšův postoj, tehdy nepřijatelným, když míra důvěry v něj ('aman 
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- důvěřovat) odmítá věrnost důvěry, kterou má mít živá víra, a místo toho se 
proto stává kotvou (srov, hebrejsky 'aman - amen) v přístavu nesvobody, 
zotročení a zhoubné závislosti. Současná služba dvěma zcela protichůdným 
pánům vykazuje její vlastní nemožnost. Pokusy o její uskutečňování jsou 
marným experimentem, který jen navyšuje prohloubení rozporuplnosti a s tím 
spojeného chaosu a následné rozpolcenosti. Pokukování po modlách v pokleku 
modlitby je nemocí nejednoznačnosti. Je divadlem s daní prohry. Je rouškou 
zdánlivé spravedlnosti, která zastírá lež dvojtvářnosti. Je lekcí sebeklamu 
jménem vlídné služby, která má masku dobrosrdečnosti, avšak srdce zrady. 

Farmaceutický průmysl a jeho marketing, který prodává lék jen pro své finanční 
zdraví, obchoduje ve skutečnosti s vysoce toxickým materiálem, a to nejen pro 
nemocného člověka. "Slečno, jak byste jednala v konfliktu zájmů: Je pro vás 
důležitější pokrok firmy před dobrem zákazníka?" Člověče, jak bys jednal 
v konfliktu zájmů? Lék, kterým je Ježíš Kristus, je jednoznačně a zcela neslu-
čitelný s jedem, který ho zaprodává.  
 
Poslouchej mě, ubohý člověče: Co ti chybí, když je s tebou Bůh? Poslouchej 

mě, boháči: Co máš, když Bůh není s tebou? 

svatý Augustin 
(podle KN) 

 
 
 

Poklady, které neničí ani mol ani rez 
 

Velkoobchody a supermarkety se staly novodobými "chrámy", kde 
panuje "Posvátný shon" i v čase dovolených. Tímto proudem se dávají 
strhnout i křesťané a chrám, ve kterém přebývá Bůh, vymění za "chrám", 
ve kterém přebývá mamon. Dokážeme však stejný čas strávený v hyper-
marketech prožít i v Boží "prodejně" - v chrámu? 
 
Naše země už není zemí jako kdysi. V mnohém jsme na tom lépe než v době 
komunismu. Díky Bohu, čas totality je za námi! Byl to systém, ve kterém většina 
lidí neměla mnoho, a tak se mnozí naučili "brát si". V dnešní době máme přístup 
k věcem, o kterých jsme v době totality mohli jen snít. Pamatuji se, jak jsem stál 
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v řadě v potravinách a snažil se koupit před Vánocemi alespoň něco z tehdy 
snížené průchodnosti potravin jako 
kokos, lískové ořechy, či tropické 
ovoce. 

Dnes se dá koupit všechno, pokud 
máte peníze. Je pravda, že za peníze 
si člověk štěstí nekoupí, ale platí i to, 
že si za ně může koupit hodně. 
V dřívějších dobách člověk chtěl mít 
alespoň střechu nad hlavou a něco 
k jídlu. Pracoval, aby přežil. Dnes se civilizace posunula. Někteří kupují spíš 
"zlaté talíře", aby se zviditelnili. Stačí si prohlédnout v televizi program o cele-
britách. 
 
Bohatství nevede nezbytně ke štěstí 
Lidi můžeme rozdělit do tří skupin podle toho, kolik toho mají a na jaké životní 
úrovni žijí, a to: chudí, střední vrstva a bohatí. Mnozí chudí mají blíže k duchov-
ním věcem a k Bohu. Uvědomují si svou závislost na Bohu. Je však pravda, že 
někteří chudí závidí bohatším a kdyby mohli, tak si na bohatství zvyknou velmi 
rychle. Chudoba nevede člověka nezbytně k ctnosti. Někteří chudí lidé jsou 
přesvědčeni, že bohatství je zaručená cesta ke štěstí.  

Lidé střední vrstvy někdy smýšlejí podobně, jsou v pokušení vlastnit ještě více, 
než mají. Jsou přesvědčeni, že kdyby byli ještě bohatší, byli by šťastnější. 
Někteří lidé, kteří už v životě dosáhli všeho, se vyjádřili, že by dopřáli všem 
chudší lidem, aby zažili to, co oni, a aby si uvědomili, že štěstí nenajdou 
v majetku a bohatství. Požitky z bohatství nejsou totožné s pravým štěstím. 
Známe případy milionářů, kteří spáchali sebevraždu. Nenašli pokoj srdce 
a smysl života v ničem, co získali a vlastnili. 
 
Desatero jako duchovní dobro 
Určitě je dobré bojovat, aby všichni lidé měli důstojné podmínky na život, aby 
měli práci, aby se mohli všestranné rozvíjet. Všudypřítomná reklama nám velmi 
nepomáhá hledat smysl v něčem, co přesahuje tento svět. Extrémním způsobem 
přitahuje naši pozornost výlučně na věci tohoto světa, jídlo, oblečení, techniku. 
Naopak Desatero nám může pomoci znovu se zorientovat v tom, co je podstatné. 
Mluví o třech oblastech. O Bohu, o lidech a o věcech. Bohu dej srdce a klaněj 
se mu, lidem projevuj lásku a materiálních věcí si važ. Bohužel, někdy to máme 
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zpřeházené. Věcem se klaníme a dáváme jim srdce, Boží existenci registrujeme 
a respektujeme a k lidem se někdy chováme jako k věcem a prostředkům. 
Desatero nám pomůže znovu přesměrovat svůj život na Boží plán, který vede 
ke skutečnému štěstí. 
 
Bůh zná naše skutky 
Bůh zkoumal srdce sedmi církví v Malé Asii. Andělu církve ve Smyrně řekl: 
"Znám tvé soužení i tvou chudobu – ale jsi bohatý" (srov. Zj 2, 9a). Naopak 

něco úplné jiného Bůh řekl andělu 
církve v Laodiceji: " Znám tvé 
skutky – nejsi studený ani horký. 
Kéž bys byl studený anebo horký! 
Ale že jsi vlažný a ani studený ani 
horký, vyplivnu tě ze svých úst. 
Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl 
jsem a nic nepotřebuji – a nevíš, 
že jsi ubohý a politováníhodný, 
nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby 
sis ode mě koupil zlato přetavené 

v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba 
tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám 
a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. 
Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet 
a on se mnou." (srov. Zj 3,15 - 20). 
 
Pán nás sytí dobrotami 
Stav člověka, který žije jen z bohatství a cítí se být pyšné soběstačný, je ubohý. 
Takový člověk je nemastný-neslaný, ani studený, ani horký. Jedním slovem 
nenaplněný. Ježíš jako lékař dělá tuto 
diagnózu ne na nevěřícím pacientovi, 
ale na křesťanu, který kdysi vlastnil 
"cennou perlu", ale nyní ji vyměnil za 
pominutelné bohatství. Ježíš nabízí 
zlato vyzkoušené ohněm, bílé roucho 
a lék na slepotu. Jinými slovy, nabízí 
věčný vztah se sebou samým. Nabízí život v důstojnosti Božího syna a dcery. 
nabízí nám uzdravení z toho, co nás dělá nešťastnými a ubohými. nabízí nám 
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vykoupení a osvobození od všeho, co nám ničí život. Zlato, bílé roucho a lék. 
Lidé přesně toto hledají, ale často na nesprávných místech. Bůh chce i dnes 
hladové sytit dobrotami. Papež Benedikt XVI. říkal, že největší štěstí a bohatství 
je poznat Ježíše a přátelit se s ním. Zapomínáme, že jsme "byli vykoupeni 
drahou krví Krista bezúhonného a neposkvrněného beránka" (srov. 1 Pt 1,18-
19). Odteď je všechno naše, nebe i zem, andělé i svatí, věci časné i budoucí. 
Všichni však patří Kristu a Kristus patří Bohu. 

(podle KN) 
 
 
 

Sedm jizev v milujícím srdci 
 

Bolest srdce umí silně pocítit jen ten, kdo velmi miluje. Pouze něžné srdce lze 
zranit. Lásce a něze se však člověk učí zároveň s bolestí. Představit si Pannu 
Marii milující, ale bez bolesti, by nebyla celá pravda o její lásce. 
 
Číslo sedm v hebrejské symbolice znamená plnost. V Bibli se nachází velmi 
často: sedm pečetí, sedm dnů v týdnu, Ježíš udělal sedm zázraků, radil odpustit 
sedmdesát-sedmkrát. Sedm představuje 
také ustavičnost. Sedmibolestná Maria 
nám říká, že bolest je nedílnou součástí 
života a že ona ji procítila až do dna. 
Pokusme se jít po stopách jejích Sedmi 
bolestí a odhalit znaky lidského utrpení. 
 
Jejíž duši pronikne meč 
Marie vyslechla Simeonovo proroctví 
o tom, jak se jí Syn stane kamenem úrazu lidstva. Bude nesmírně trpět za lidi, 
ale mnozí se budou na tom pohoršovat a nepřijmou jeho oběť. Platí to do konce 
věků. Lidstvo se dělí na ty, kteří uvítali Ježíšův plán lásky, a ty kteří ho stále 
odmítají. Považují ho za neskutečný příběh pro slaboduché, ty, co se nedokážou 
vyrovnat s realitou života a neumí nést zlo na vlastních bedrech. Kteří 
nezvládnou sami být bohy. Bolest a utrpení nás učí poznat Boží moc, staví nás 
do polohy závislosti. Právě tím, že jsou pro nás nepochopitelné, že nás 
překvapují, zraňují, proměňují naši pýchu na pokoru. Takový řez je však řezem 
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lásky. Sedmibolestná nás svou bolestí chce připravit na bolest našeho srdce. 
Jaké bolesti dnes prožívá? Bolest nad rozbitými vztahy v manželství, v rodině, 
mezi kolegy, přáteli, v Církvi; bolest z blíz-
kých, kteří se od nás vzdálili a žijí jiným, nám 
cizím životním stylem; bolest způsobenou 
necitlivostí, hrubostí, ironií a sarkasmem 
našeho okolí; bolest nad nemožností změny 
nešťastné povahy partnera (ky), odstranění 
úchylky v rodinách, zmírnění konfliktů 
v mezilidských vztazích; bolest z lhostejno-
sti, nedůvěry, podezírání, zrady a nevěrnosti; 
bolest z toho, jak se nám nedaří předat vlastní 
zkušenost, poznání a pochopené pravdy a jak se naopak stanu příčinou rozporů 
a nedorozumění; a také bolest z vlastní neschopnosti dosáhnout stanovený dobrý 
cíl. Netrpíme však sami, trpíme s Marií. Ona se naší bolestí dotýká Ježíše. 
 
Která utíká do Egypta 
Maria se spolu s Josefem a Ježíšem stávají utečenci. Vysunutí do nejistoty za 
tmy narychlo opouštějí to nejdražší – svůj domov, aby unikli Herodovu 
pronásledování. Prožívají reálný strach na 
vlastní kůži. Dělí se se svou zkušeností 
strachu s námi všemi. Čeho se my bojíme? 
Máme strach o osud svých drahých, chceme 
získat kontrolu nad jejich životem a necitli-
vě do něj zasahujeme; bojíme se zchudnout, 
abychom nemuseli být na obtíž druhým; 
bojíme se zestárnout, protože se nebudeme 
mohou prosadit svou vitalitou a sympatií; 
obáváme se dialogu a polemiky, protože 
nám může rozhoupat naše pravdy; prožívá-
me strach z budoucnosti a otevřenosti, ne-
boť v nich nemůžeme sami rozhodovat; bojíme se poznávat vlastní nitro, 
protože bychom objevili jeho ubohost a ztratili sebevědomí; bojíme se uznat 
rovnoprávnost, protože bychom museli mít stejný metr na všechny. Maria, 
pomoz nám čelit těmto strachům, ale ne způsobem zvětšováním svého já, ale 
oddáním se tvému Synu. 
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Která ztratila Syna v Jeruzalémě  
Maria ztratila Ježíše fyzicky v Jeruzalémě, v životě se však postupně učila 
vzdávat se ho i srdcem ve prospěch jiných, proto, aby se mohl darovat ostatním, 
rozdávat se všem. Prožít moment ztráty je 
v našem životě zvlášť smutné. Ztráta milo-
vaného člověka, neopětované lásky, vý-
směch nebo odsouzení za prokázanou ná-
klonnost a dobro; ale i ztráta jakýchkoli 
privilegií, které jsme dosud požívali a která 
rázem zmizela; ztráta zaměstnání, povolání 
(manželského či zasvěceného) z vlastní viny 
či složitými okolnostmi, kterým jsme nedo-
kázali hrdinně čelit; ztráta víry tím, že jsme některé její formy pociťovali jako 
okovy a nebyli jsme zralí na jejich přijetí; ztráta čistoty srdce zapletením se do 
kauz a intrik rodinných, skupinových, společenských; ztráta orientace v morál-
ních otázkách; ztráta zdraví, psychické vyrovnanosti. Maria nás učí ztrácet 
a znovu nacházet – s novým pochopením. 
 
Která potkává Ježíše na křížové cestě 
Během křížové cesty se Ježíšův a Mariin pohled na okamžik setkaly. Láska bez 
slov a nekonečná spoluúčast! Ježíš se dělí 
o bolest s Marií. Nejen fyzickou, ale přede-
vším duchovní – opuštěnost, opovržení, zra-
da. Každý soucit nejprve předchází okamžik 
lásky. Opravdu spolutrpět můžeme jen teh-
dy, když jsme si trpícího zamilovali. Jinak to 
není utrpení prožité do hloubky. Marii 
přivedla na Kalvárii důslednost její lásky. 
Tato čtvrtá Mariina bolest nás obrací na 
hodnotu společně nesených utrpení. Jak se 
v našem životě může projevit? V malých 
gestech, která skrývají velký smysl. Pohled, 
úsměv, dotek, stisk ruky. Vše, co je provede-
no čistým srdcem. Co neprovokuje, nežádá 
si odměnu, ale je tichým darem, spoluvzlykem. Soucit nemůže být okázalý 
a také neprojevený pouze obecně. Tak jako láska může být pouze konkrétní, 
osobní a adresná, se vší nenápadností před druhými. Ale potřebuje být přijata. 
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Pokud má mít znaky společenství, mělo by jít o oboustrannou záležitost. Soucit 
zahrnuje cit péče a také dostatek pokory této péči se podrobit. Neuvěřitelně 
navzájem obohacuje. Pohrdat soucitem jiných vede k uzavření a k syndromu 
samotrpitelství. Maria nám ukazuje cestu k vytvoření společenství v lásce, ale 
i v bolesti. 
 
Která stojí pod křížem 
Maria vytrvala, projevila věrnost a kráčela silou vůle až pod kříž, ačkoli ne bez 
záchvěvů zpytování, otázek, neschopnosti obejmout lidských rozumem Boží 
jednání. Na cestě životem a zejména v etapách 
utrpení to nejde všechno hladce. Srdce se bou-
ří, klade odpor a svádí s Bohem i s vlastním 
svědomím bouřlivý dialog. Je však upřímnou 
cestou hledání pravdy a především poznání, že 
na odpovědi nestačí jen tento život. Musí se 
změnit náš pohled, a to se zřejmě děje jen 
přechodem přes smrt. Toto Mariino zastavení 
pod křížem poukazuje na důležitost věrnosti 
na cestě k Ježíši. Někdy už nic jiného nepomá-
há, jen strohá setrvačnost, cosi vnitřní, vzpo-
mínajíc na dávný slib, který sice nedokážeme 
obnovit s takovou angažovaností a elánem, ale 
přece nechceme zradit. Statečnost srdce nám 
nedovolí opustit lásku, i když ji už necítíme 
s takovou intenzitou. Věříme v její znovuzrození, věříme v její čistotu, v samot-
ný božský pramen. 
 
Která objímá tělo mrtvého Ježíše  
Bezútěšnost. Život neumíme vrátit zpět. Nejsme jeho pány. Maria také zůstala 
v pokoře před tajemstvím smrti. A navíc smrti svého Syna. Její srdce zůstalo 
sevřené jako v obruči trnové koruny. Zajisté prožila to, co každá milující osoba. 
Kontakt prostřednictvím těla skončil. Oči, řeč, pohyb těla, které nám dávají 
zprávy o existenci ducha uvnitř – toto všechno skončilo a zůstanou jen 
vzpomínky, které se budou vracet a rozjitří rány. Člověk prožívá v životě 
mnohokrát pocit bezmocnosti. Neštěstí ve velkém i v malém, která nedokážeme 
zastavit a která se hrnou, jakoby přitahovalo jedno druhé. Katastrofy, nehody, 
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náhlá úmrtí, ale i pomalé vyhasínání života. 
Bezprostředně v naší blízkosti či vzdáleně, 
případně přímo v nás. Jsme velmi často 
bezmocní i vůči kolotoči zla. Vtaženi do jeho 
obrátek máme možnost vybírat už jen menší 
zlo. Dobro je překryto a my se nemůžeme 
k němu dostat. Bezmocnost nás zastihne i po 
hříchu. Zdá se nám, že už nás Bůh nepřijme, 
že ti, kteří jsou světlé body našeho života, nás 
odvrhnou, odsoudí. Prosme Marii, aby nás 
vyvedla z tohoto klamu. Existuje něco víc než 
přirozenost, něco, co má moc zvednout naši 
duši a znovu ji očistit. Jen třeba aspoň trochu 
toužit po tom pohybu nahoru… 
 
Která doprovází Ježíšovo tělo do hrobu  
Ten, kdo stál nad hrobem drahého člověka, ví, že to je nejtěžší chvíle. Nastává 
definitivní rozchod, rozpad těla, které jsme 
objímali, které se nás dotýkalo. Které zpro-
středkovalo život vedle nás. Maria procítila 
tento okamžik. Nemyslíme, že byla od něj 
ušetřena. Jistě, věřila, že cosi bude pokra-
čovat, ale v jaké formě a jakým způsobem 
bude nyní komunikace probíhat, to nemohla 
předvídat. Bylo jí jasné, že se musí vzdát 
všeho dosavadního, přijmout nevýslovnou 
bolest. V tom bodě temnoty přichází Bůh ja-
ko jediná pomoc. Už nikdo jiný, pouze on. 
Tuto poušť každý prožívá sám. Protože 
každý je před Bohem stvořením sám o sobě. 
Z tváře do tváře. Maria, přiveď nám svého Syna co nejdřív, když se ocitneme 
v této poslední stanici života! 

(podle KN) 
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Atributy svatého Michaela nás 
bezpečné provázejí 

 

Tradice přisoudila sv. Michaelovi čtyři úkoly: bojovat proti satanovi a jeho 
druhům, zachránit duše věřících z moci zlého ducha, zvláště v hodině 
smrti, doprovázet duše zemřelých před Boží soud a ochraňovat Církev. 
Tyto úkoly se odrážejí i v Michaelových atributech, kterými jsou vojenská 
výzbroj, pod nohama světce poražený satan a váhy. 
 
Svatá Faustyna popisuje svou mystickou zkušenost: "Na svátek svatého Micha-

ela, archanděla, jsem viděla u sebe tohoto vůdce, 
který mi řekl tato slova: ‚Pán mi přikázal, abych se 
o tebe zvlášť staral. Věz, že zlo tě nenávidí, ale 
neboj se. Kdo je jako Bůh!‘ A zmizel. Zakouším 
však jeho přítomnost a pomoc" (Deníček, 706). 

Sestra Faustyna v této zkušenosti vyjadřuje pár 
pravd, které se netýkají jen jí – zlo nenávidí 
každého z nás a snaží se každého člověka dostat do 
svých léček. Archanděl Michael dává sestře 
Faustyně osvědčenou radu, která zaznívá v Bibli 
vícekrát: "Neboj se!" Strach je jedna z věcí, kterou 
se nás ďábel snaží ovládat. I lidová moudrost říká, 
že strach je špatný rádce. 

 
Kdo je jako Bůh 
Proč se spolu se sv. Faustyna ani my nemáme bát? Odpovědí je jméno 
sv. Michaela, které v překladu znamená "Kdo (je) jako Bůh?" Základním zvěstí 
Starého zákona je, že nikdo není jako Bůh, který stvořil svět, vyvedl svůj lid 
z egyptského otroctví a o svůj lid se neustále stará. Apoštol Pavel taktéž 
vyjadřuje zkušenost, že nikdo není jako Bůh: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 
(Řím 8,31). Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani 
přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného 
v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, 
našem Pánu. (Řím 8,38-39). Nikdo nemůže přemoci ty, kteří se spoléhají na 
Boha, protože nikdo není jako Bůh! 
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I když se vůdce nebeského vojska sv. Faustyně ztratil z očí, nadále zakoušela 
jeho pomoc a ochranu. Ani my nemusíme vidět sv. Michaela, ale můžeme 
zakoušet jeho pomoc a ochranu. Přestože každý máme svého anděla strážce, 
nejsme lhostejní ani sv. Michaelovi, neboť on je ochránce Církve jako celku, ale 
i jednotlivců, z se nichž Církev sestává. Bojištěm není jen širý svět, ale i každé 
lidské srdce, kde probíhá ten nejurputnější boj mezi dobrem a zlem. 
 
Ochránce Božího lidu 
Nejstarší biblická zmínka o sv. Michalovi se nachází v Knize proroka Daniela, 
kde je nazvaný "knížetem". Tento titul se ozývá v známé modlitbě k světci, 
kterou napsal papež Lev XIII. Po dramatickém 
vidění, ve kterém viděl, jak se ďábel snaží zničit 
Církev: "…a ty, kníže vojska nebeského uvrhni 
satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem 
obcházejí božskou mocí do propasti pekelné." Před 
dvěma lety dal papež František opět tuto modlitbu 
do pozornosti, když vyzval, abychom se ji modlili 
spolu s modlitbou Pod ochranu tvou po každém 
růženci. 

V Danielově proroctví sv. Michael vystupuje jako 
ochránce Božího lidu. Danielovi jeden anděl říká, 
jak mu Michael přišel na pomoc v boji: Dokud mi 
nepřišel na pomoc Michael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam 
u perských králů (Da 10,13); Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v těch věcech, 
kromě vašeho ochránce Michaela (Dan 10,21). Prorok Daniel vzpomíná 
Michaela ještě jednou: V oné době povstane Michael, velký ochránce, a bude 
stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa 
až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. 
(Dan 12,1). Tato druhá zmínka zároveň dává sv. Michala do souvislosti 
s posmrtným životem: Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni 
k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. (Dan 12,2). Díky těmto veršům 
se archanděl Michal začal chápat jako průvodce duší k poslednímu soudu. Ve 
výtvarném umění se proto často zobrazuje u posledního soudu a obvykle v ruce 
drží váhy, na kterých váží duše zesnulých. Váhy se tak staly jedním z atributů 
sv. Michaela. V obou Danielových zmínkách však vystupuje především jako 
ochránce starozákonního Božího lidu. Úloha ochránce tím neskončila, ale jeho 
pravomoc se rozšířila i na novozákonní Boží lid – Církev. 
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Nejnebezpečnějším nepřítelem Církve jako celku, ale i jejích jednotlivých údů, 
jsou padlí andělé. Proč padlí andělé nenávidí Církev? Neboť je Kristovým 
Tajemným tělem. Přestože o příčině pádu andělů Bible nic neříká, starobylá 
tradice říká, že zkouška, které Bůh podrobil anděly, spočívala v tom, že jim 
zjevil tajemství vtělení. Část andělů z pýchy odmítla toto Boží rozhodnutí 
a nechtěla vzdát úctu vtělením Božímu Synu. Jejich odmítnutí se přetavilo do 
nenávisti vůči všemu, co souvisí s tajemstvem vtělení. Nenávidí nejen Božího 
Syna, ale Boha samého. Nenávidí panenskou Bohorodičku, skrze kterou se Bůh 
stal člověkem, a samozřejmě nenávidí i Kristovo tajemné tělo – Církev – a snaží 
se ji zničit. O této ďábelské nenávisti a boji, který padlí andělé svádějí na nebi 
i na zemi, vypráví kniha Zjevení: A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho 
andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo 
již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který 
sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. (Zj 12,7-9). 

Poslední biblická kniha mluví i o tom, že tento drak pronásledoval ženu oděnou 
sluncem a jejího potomka, ale že tato žena zázračné unikla jeho moci, a tak drak 
v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, 
kdo zachovávají přikázání Boží ( Zj 12,17). 
 
Zachránce duší ze spárů ďábla 
S tématem boje proti ďáblu úzce souvisí i další úkoly sv. Michaela: boj o duše 
na smrtelné posteli – List Judův navazuje na starší 
židovskou tradici, která říká, že po Mojžíšově smrti 
se snažil ďábel zmocnit Mojžíšova těla, neboť 
Mojžíš kdysi zabil Egypťana (srov. Ex 2,11-12) 
a strhl se spor mezi ním a Michalem. Samozřejmě 
tento spor vyhrál Michael. To, co Judův list pouze 
naznačuje, že se archanděl Michael v rozhovoru 
s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo (srov. Jud 9), 
obšírněji vyprávěl mimobiblický židovský spis 
Nanebevzetí Mojžíšovo. 

I když tento text mluví o záchraně Mojžíšova těla, 
tradice ho vztáhla k tomu, že sv. Michael je i za-
chráncem duší před ďáblovou mocí, zejména při 
posledním výdechu. Zde však jeho role nekončí, ale 
pokračuje dál při posledním soudu. 
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Čtyři úkoly Božího anděla souvisejí s bojem a posmrtným životem, což 
ovlivnilo zobrazování světce v umění. Vidíme ho často ve vojenském brnění, 
s oštěpem nebo mečem v ruce, jak poráží satana, bezmocně ležícího pod 
Michaelovýma nohama. Někdy drží v ruce plamenný meč, který je ozvěnou 
vyhnání z ráje: Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil 
cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. 
(Gn 3,24). Ohnivý meč v Michaelových rukou tedy znamená, že satan a jeho 
druhové již více nemají místo v Božím ráji. Dalším atributem archanděla 
Michala jsou váhy, což opět souvisí s tím, koho vpustí do ráje blažených a koho 
ne. Pro ilustraci oba tyto motivy (vojenská výzbroj a váhy) Můžeme vidět na 
obraze španělského malíře Jana z Abadie: Svatý Michael, oblečený v dobovém 
brnění, drží váhy, na miskách se nacházejí dva lidé. U každého z nich je anděl. 
Dobrý anděl otevírá náruč, aby přijal spravedlivou duši a uvedl ji do Boží slávy, 
zatímco zlý duch se snaží oběť udržet ve své moci. Nebožtík však není ani 
v tomto osudném okamžiku vydán ďáblu napospas – svatý Michael útočí na 
ďábla oštěpem. 
 
Boží výzbroj 
Když jsem byl kluk, fascinovala mě výzbroj sv. Michala, která však není zhoto-
vena z ušlechtilé oceli. Je to Boží výzbroj, o které 
Písmo říká: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli 
odolat ďáblovým svodům. Stůjte tedy ‚opásáni kolem 
beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti obu-
ti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se 
štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely 
toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč 
Ducha, jímž je slovo Boží‘. (Ef 6,11.14 -17). 

Boží výzbroj, která je zároveň atributem sv. Mi-
chaela, bezpečné doprovází Církev staletí. Dopro-
vází však i jednotlivce, ať se ocitnou v jakémkoliv 
fyzickém nebo duchovním boji, v rozkvětu života, 
nebo při posledním výdechu. Snad nejznámější ženou ve zbroji je sv. Jana 
z Arku. Archanděl Michael jí zprostředkoval Boží poslání; doprovázel ji na 
bojišti a neopustil ani tehdy, když moc temna proti ní zosnovala ďábelský plán 
a její žalobci, následujíc žalobce ďábla (srov. Job 1; Zj 12,10), ji zahrnuli 
ohnivými šípy lživých obvinění. Jana však nekapitulovala, neodradila ji ani 
inkvizice, ani hořící hranice. Byla silná, neboť stál po jejím boku archanděl 
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Michael, a byla oblečená do Boží výzbroje, kterou z ní nemohl strhnout nikdo, 
ani ďábel. Jana zvítězila, přestože se zdá, že prohrála. Její úsilí přineslo své 
ovoce a k tomu byla nutná i oběť jejího života. Bůh však očistil její jméno 
a s pošramocenou pověstí skončili její žalobci a soudci. Jana se pro Angličany 
stala po smrti nebezpečnější, než byla za života. Nejen Angličané nenáviděli 
Orleánskou pannu, ale i mocnosti temna; ale Jana se nenechala zastrašit, protože 
dobře věděla – i díky sv. Michaelovi – že nikdo není jako Bůh, který umí pro–
střednictvím obyčejného děvčete zvrátit chod dějin, jak tomu bylo v případě 
Orleánské panny během stoleté války, a pouze on umí porazit každou ďábelskou 
moc, ať by na sebe vzala i vzezření církevních prelátů. 
 

Satan ví, že může zvítězit vždy, když člověk použije pouze přirozené prostředky. 

Ale bude se třást, pokud někdo sáhne výše, po nadpřirozených prostředcích 

v modlitbě. 
Sv. Maxmilián Kolbe 

 

Pýcha změnila anděly na ďábly; pokora dělá z lidí anděly. 
Sv. Augustin 

(podle KN)   
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Hra nesmí člověka ovládat 
 

Když člověka začíná ovládat hra, je dobré svěřit se někomu, kdo by mu 
pomohl znovu získat kontrolu nad životem. A hlavně prosit Pána, neboť 
"Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost…" 
(1 Tim 6,11). 
 
Vážená redakce, 
jak je to se sázením, s číselnými loterií, s losy? Může za to věřící utrácet peníze? 
Čím by se měl věřící řídit? Na jedné straně to vypadá jako nevinná zábava, ale 
existuje "tenký led", protože to může rozvinout do nebezpečné závislosti. Prosím 
o širší vysvětlení. 

Michal 
 
Zisk 758 milionů eur, to je dobrý byznys! Právě to jsou pozitivní čísla 
provozovatelů hazardních her za rok 2017 na Slovensku. U nás lidé prosázeli ve 
stejném roce 224,1 miliardy korun (pozn. redakce). Právě o tolik peněz jsou 
mnohé rodiny zkráceny, a to nemluvím o mnohém rodinném napětí s tím 
spojeným, rozvody, léčení závislosti 
a podobně. I když počet provozů ha-
zardních her se zmenšil, vklad sáze-
jících se zvětšil na 3,457 miliardy eur. 

Jaký má mít křesťan postoj k hazard-
ním hrám, tedy k utrácení s úmyslem 
zvětšit svůj majetek zkoušením štěstí? 
Boží slovo usměrňující naše rozlišo-
vání k nám promlouvá takto: "Kdo 
chce být bohatý, upadá do osidel poku-
šení a do mnoha nerozumných a ško-
dlivých tužeb, které strhují lidi do 
zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho 
zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry 
a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj 
o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost." (1 Tim 6,9-11). Stejně 
varuje: "Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy 
dosti." (Kaz 5,9). Tato Boží slova jsou nápomocná v našem rozlišování. Myslím, 
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že nikdo nepochybuje o tom, že pravidelné a časté hráčství je znamením i lásky 
k penězům a touhy po rychlém zbohatnutí. Na druhé straně pokud však člověk 
riskuje střídmě a příležitostně, může to být sice ztráta peněz, ale nemusí to být 
nevyhnutelně špatné. Je pravda i to, že někdy utrácíme nerozumné peníze na 
mnohé jiné věci, jako je drahé jídlo, zbytečné oblečení. Tím ale nechci 
ospravedlňovat peníze utracené za hazard. Jestliže touha po zbohatnutí nebo 
zábavě či adrenalinu je příliš silná, lidské srdce se může stát na hazardních hrách 
závislé. Poukážu na některé druhy chování, které naznačují toto nebezpečí: 

1. Vaše riskování ohrožuje finanční stabilitu vás nebo vaší rodiny. Začnete lhát, 
zadlužujete se nebo kradete, přičemž neumíte přijmout svou odpovědnost. 

2. Během dne vás většinou zajímá pouze hraní, tiket a zápasy. 

3. Velmi těžko se vám přerušuje šňůra podávání tiketů a ztrácíte disciplínu. 

4. Nikdo z vašich blízkých (rodiče, manželka, přátelé) neví, že sázíte a jak jste 
na tom finančně. 

Z pozice společného dobra číhá z hazardu hodně nebezpečí jako zadlužené 
rodiny, rozvody, náklady státu na léčení a jen málo dobra. Katechismus v bodě 
2413 uvádí: "Hry, kde rozhoduje náhoda (karty atd.), nebo sázky samy o sobě 
neodporují spravedlnosti. Stávají se mravně nepřijatelné, když někoho zbavují 
toho, co potřebuje, aby mohl krýt potřeby své nebo druhých. Herní vášeň se 
může stát těžkým otroctvím." Proto jako vhodné a usměrňující se mi v tomto 
případě zdají slova sv. Pavla: "Všechno je mi dovoleno – ano, ale ne všechno 
prospívá. Všechno je mi dovoleno – ano, ale ničím se nedám zotročit." (1 Kor 
6,12). 

(podle KN) 
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Odpuštění nevylučuje 

spravedlnost 
 

Správná interpretace modlitby Páně nám může pomoct objevit hloubku 
Ježíšových slov. 
 
Vážená redakce, 
V Písmu svatém Ježíš přikazuje modlit se "odpusť nám naše hříchy, neboť i my 
odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám" (Lk 11,4). Pokud nám tedy 
někdo dluží peníze nebo věc, kterou si od nás půjčil, je nesprávné to od něj chtít 
zpět? Nebo při výchově dětí – Pokud nevrátí to, co si půjčily, není třeba je učit 
vrátit půjčené věci? 

Martin 
 
V první řadě je třeba říci, že není možné a ani správné svévolně si přizpůsobovat 
slova Písma svatého. Rovněž není vhodné vytrhávat slova z kontextu celého 
poselství a evangelního učení. Slova modlitby ‚Otče náš‘ nemluví o dlužnících 
v materiálním slova smyslu. Mluví o tom, že 
pokud prosíme Boha o odpuštění, sami máme 
být těmi, kteří odpouští za hranice a neucho-
vávají v srdci zlobu či hněv vůči bližnímu. 
To, co vpouštíme do našeho srdce, to nás for-
muje, tím se stáváme. Katechismus Katolické 
církve učí, že v hloubce srdce se vše svazuje 
a rozvazuje. Přestože není v naší lidské síle 
a způsobilosti necítit urážku a jednoduše na 
ni zapomenout, "srdce, které se nabídne Du-
chu svatému, promění ránu v soucit a očistí 
paměť tím, že přemění urážku na přímluvu" 
(KKC 2843). "Bůh nepřijímá oběť těch, kteří 
rozdmychávají rozdělení; říká jim, aby nechali oběť na oltáři a nejprve se šli 
smířit se svými bratry. Bůh chce, abychom ho usmiřovali modlitbami, které 
stoupají ze srdcí naplněných pokojem. Co nejvíce Boha zavazuje, je náš pokoj, 
naše svornost, jednota celého věřícího lidu v Otci, v Synu a v Duchu svatém." 
(KKC 2845). 
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Naše prosba o odpuštění je vyznáním lidské ubohosti a odevzdáním se 
blahosklonnému milosrdnému Božímu odpuštění. V něm máme vykoupení 
a odpuštění hříchů. Tvrdit, že milujeme Boha, a přitom máme něco proti svému 
bližnímu, pokud si uchováváme v srdci zlobu a zatrpklost, je rozpor, ve kterém 
není pravdy. Stavíme bariéru před osvobozující odpuštění, které propouští Boží 
milosrdnou lásku. 

Vrátit dluh patří k ctnosti spravedlnosti – dát každému, co mu patří. Spravedlivý 
člověk se vyznačuje stálou přímostí svého myšlení a správností svého chování 
vůči bližnímu. Pokud si někdo půjčí, má povinnost vrátit. Pokud někdo půjčuje, 
má právo chtít to zpět. Jsou však okolnosti, ve kterých můžeme tento 
jednoduchý "zákon spravedlnosti" přizpůsobit konkrétní situaci. Je to ctnostný 
postoj, který bere v úvahu rozpoložení dlužníka i věřitele. Pokud je okolnost 
taková, že dlužník nemá z čeho vrátit, můžeme oddálit splacení dluhu do doby, 
kdy bude s to tak učinit, aniž by byl ohrožen jeho život a přežití jeho nejbližších 
příbuzných, nebo v duchu milosrdenství můžeme dluh snížit či úplně odpustit. 
Bůh odplatí naše jednání. Nacházet však správnou míru mezi spravedlností 
a milosrdenstvím je celoživotní úkol každého z nás a závisí na míře naší 
spolupráce s milostí. Formujeme tak naši osobní moudrost a rozvahu, která nám 
pomáhá správně se rozhodovat. Najít správnou míru znamená vzrůstat osobních 
v ctnostech. Někdy je však požadování spravedlnosti (vrátit dluh) pedagogic-
kým prostředkem výchovy druhého; jindy je zas neočekávané milosrdenství 
zkušeností Boží lásky a dobroty, kterou může a má zprostředkovat ten, co 
velkoryse odpouští. 

(podle KN) 
 
 
 
 
 

Společenská etiketa platí i v kostele 
 

Pravidla slušného chování a společenskou etiketu bychom měli dodržovat 
i v kostele. Bohužel, často na to zapomínáme. Katolické noviny v této souvis-
losti oslovily odbornici na nonverbální komunikaci Olgu Škvareninovou a my se 
s vámi chceme o to podělit. 
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Pokud vchází do kostela nebo z něj vychází manželský pár, respektive muž 
a žena, kdo vchází a vychází první? 
První by měl do kostela vcházet muž. Jelikož většinou jsou dveře do kostela 
dřevěné, tedy i těžké, měl by je pán otevřít a podržet dámě. Do budovy nebo do 
místnosti, kde nejsou prosklené dveře, vchází jako první muž. Pokud se 
sestupuje v kostele dolů po schodech, jak je to například v kapucínském kostele 
v Bratislavě, první by měl scházet dolů po schodech pán. Při chůzi po schodech 
nahoru by měla jít první žena, muž by měl následovat za ní. V obou případech 
jde o to, aby pán mohl případně poskytnout dámě oporu. 
 

Jak je to se sezením v lavici, má na kraji sedět muž nebo žena? 
Na kraji sedí muž, žena by tam neměla sedět. Pokud vcházejí muž a žena do 
lavice, která je již zkraje obsazená, první do lavice vstupuje muž, aby ženě 
uvolňoval cestu. K sedícím lidem se otáčíme tváří, podíváme se na ně a řekneme 
"děkuji". Lavice v kostelích jsou však obvykle úzké, proto by se měly obsazovat 
od středu, ne od kraje. 
 

Do chrámů přicházejí i lidé, kteří jsou zvyklí na své "stálé" místo v kostele. Jak 
reagovat, když je kolem nás hodně volných 
míst, ale někdo k nám přijde a řekne: "Do-
volíte, promiňte, ale toto je moje místo?"  
Nárokovat si na lavici v kostele souvisí 
s tím, že člověk se na stejném místě cítí 
příjemně, jako by byl doma. Tak jako si 
v obýváku obsadí někteří lidé křeslo nebo 
dálkový ovladač k televizoru, tak si někteří 
ve své mysli zarezervují i veřejné prostran-
ství – lavičku v parku nebo sedadlo v ko-
stele, které se tím stává jejich osobním územím. Pokud někdo jiný obsadí toto 
jejich teritorium, vyvolá v nich napětí, neklid, nervozitu. Takto uvažující člověk 
nebude klidný, dokud nebude sedět na svém místě. Na druhé straně však nemá 
právo vynutit si jej. Jmenovky ani rezervace na místa v kostelech neexistují, 
nejsme v divadle ani v restauraci. Ve sporech o místo k sezení zpravidla ustoupí 
ten, kdo je lidštější a empatičtější.  
 

Vám se ještě nikdy v kostele nestalo, že by někdo chtěl sedět na vašem místě?  
Sedět ne, ale stát ano (smích). V Trenčíně se jednou před mší svatou jistá paní 
postavila těsně ke mně. Přestala jsem se modlit, protože stála při mně tak blízko,  
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až jsme se dotýkaly těly, což bylo nepříjemné.Zeptala jsem se, proč se na mě 
tlačí, když kolem je hodně volného místa na stání. Odpověděla, že ona chce stát 

na tom místě, na kterém stojím já. Tak jsem se 
ptala dál, jestli je to její místo, na kterém si 
zvykla stát. Odvětila, že ne, ale jí se to místo 
líbí a chce na něm stát. V duchu jsem si říkala, 
že toto je silné kafe. Nejdříve jsem se 
neposunula, ale po nějakém čase jsem trošku 
odstoupila. A tehdy jsem pochopila, proč asi 
měla tato paní zájem o "moje" místo. Venku 
bylo velmi horko a v tomto kostele je 

mramorový sloup. Když jsem u něj stála, cítila jsem příjemný chlad a nebylo mi 
tak teplo. Možná paní věděla, že u sloupu jí bude chladněji. Ať už to bylo 
jakkoliv, nemám právo posuzovat její chování. Kostel ani mše svaté nejsou na 
to, abych se hádala, kde budu sedět či stát, ani si vyhrazovala místo k sezení či 
stání.  
 

Má starší pán okamžitě uvolnit místo starší dámě? 
Pokud má pán zdravotní problém, ne. Kromě toho v kostele je určitě i někdo 
mladší nebo zdravější, kdo ji může pustit si sednout. Mladší však nemusí 
automaticky znamenat i zdravější. 
 

Zejména ve městech přicházejí věřící na mši svatou s plnými nákupními taškami 
nebo studenti či turisté s batohy. Jak a kam tyto věci umístit? 
Je třeba je uložit tak, aby nepřekážely ostatním lidem. To si od člověka 
vyžaduje, aby byl dobrým pozorovatelem a uměl odhadnout situaci i prostorové 
možnosti. S nákupem ani se zavazadlem není třeba chodit nahoru – dolů po 
lavicích, ani jimi není třeba zablokovat lavici zkraje.  
 

Když přijdu později na mši svatou, chci si sednout, ale volné místo je jen v první 
lavici, jak se tam co nejtišeji a nenápadněji dostat? 
Normálně jdu, pokud mi klepou podpatky, snažím se jít po špičkách, ani rychle, 
ani pomalu, ne středem, ale krajem, abych nerušila ostatní, kteří přišli včas. 
Většinou se opožďují takoví lidé, kteří chtějí, aby si jich ostatní všimli, a pak 
jdou přes celý kostel dopředu. Každý by se však měl snažit stihnout začátek mše 
svaté, i když ne vždy je to z různých příčin možné.  

(podle KN – pokračování příště) 
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Symboly, které jsou IN, a proč by je 
křesťan neměl používat 

 

Pokračuje v našem vysvětlování různých, dnes oblíbených symbolů. 
 
3. Shamballa náramky 
Náramky, které slibují příval léčivé energie a poskytnutí ochrany před zlem. 
Bývají různé barvy, převážně červené, a jsou tvořeny technikou vázání uzlů, do 
kterých se vkládají korálky. Nejnověji 
existují i personalizované se jménem 
dítěte či jiného dospělého nositele. 

Náramky souvisejí s východní spiri-
tualitou a Shamballa se označuje za 
"vylepšené reiki". K reiki se nejednou 
vyjádřil i páter Vojtěch Kodet, exor-
cista. "Reiki je léčitelská metoda vy-
cházející z východních filozofií, z taj-
ných nauk esoterického buddhismu, které se skládají z velkého množství 
magických rituálů. Podle zastánců reiki jde o učení o práci s vesmírnou 
(kosmickou) energií. Mistr reiki ji nasává a potom podává pacientovi. Dokonce 
prý i sám Ježíš touto energií uzdravoval, protože se jedná o ‚energii lásky‘. Reiki 
má velké množství rituálů, některé z nich mistři reiki považují za obdobné 
s Ježíšovými a záměrně tak lžou, zavádějí tak nevědomé křesťany" (zdroj: 
vojtechkodet.cz). 

Proto podle tohoto učení vznikly i Kristovy Shamballa náramky, které se 
prodávají jako náramky s energií Krista a jeho matky Panny Marie. Vidíme zde 
naprostou absurdnost a šíření bludů o učení energie z vesmíru, která se mísí 
s energií Krista. Esoterické a okultní praktiky jsou neslučitelné s Božskou 
přirozeností. Zlý se takovýmto způsobem všemožně snaží napodobit Boží dílo. 

Aby byla technika léčení energií účinná, existují léčitelé zasvěcení do 
jednotlivých stupňů. Za každý stupeň výše se platí. Na některých stránkách je 
možné dočíst se o zkušenostech s těmito zasvěceními, které fungují i na dálku. 
Zasvěcenci do vyšších levelů popisují své pocity jako příliv velké energie, 
mravenčení celého těla, bolesti hlavy, zimnice, některých dokonce překvapily 
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i temné postavy, které je obklopovaly, či vynořování dlouho potlačovaných 
pocitů jako například hněv. 

Pokud někdo argumentuje tím, že náramek se mu líbí a nenosí ho s cílem 
ochrany či léčení, tato energie má na něj stejný vliv jak na zasvěceného klienta, 
který si za to zaplatil. Proč si raději nevybrat posvěcený náramek s křížkem či 
medailí Panny Marie a mít tak jistotu, že jsem pod tou nejlepší ochranou Boha 
a Panny Marie? 
 
4. Lapač snů 
Barevně krásný proplétaný kruh se svěšenými peříčky, často zavěšen na stěnách 
domovů či nad postelí, kterému li-
dé začali připisovat zázračnou 
moc, která má bdít nad naším klid-
ným spánkem. 

Lapač snů byl kdysi považován za 
amulet, který měl svou magickou 
silou chránit nositele před zlými 
duchy a jejich vlivy. Pochází z dob 
předkolumbovské doby, od seve-
roamerického indiánského národa, 
kde je mohl vyrábět výlučně šaman. Kromě vlastností amuletu mu lidé začali 
připisovat i vlastnosti talismanu. Prý má přinášet pokoj, radost, štěstí a pro-
speritu rodině. Najdeme ho i v domácnostech, kde mu majitelé nepřipisují léčivé 
účinky. To však neznamená, že pokud něčemu nevěříme, neexistuje to. 

Pokud začneme připisovat jakémukoliv předmětu zázračné účinky, je to projev 
nedůvěry Bohu. Navíc, pokud Zlý vidí, že máme strach a jsme oslabení ve víře, 
nežijeme s Ježíšem, jsme pro něj velmi lehká kořist. 

(pokračování příště) 
(podle Slovo+) 
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Biblické drobečky 
 

Slovní spojení, která se z Bible dostala 
do našeho jazyka 

 

Být ve lví jámě 
 

Slovní spojení "být ve lví jámě" nebo "jít do lví 
jámy", vyjadřuje akutní pocit bezmocnosti 
a bezbrannosti, když se člověk ocitl v situaci, kdy se vůči někomu nebo něčemu 
nedokáže bránit. 

Slovní spojení jako "dostat se mezi lotry" nebo "být zavřen jako pták v kleci" 
velmi dobře vystihují to, o co vlastně jde. Toto slovní spojení se v Písmu nachází 
v knize proroka Daniela. Izraelita Daniel sloužil dvěma babylónským králům 

jako vykladač snů a pozoruhodných úkazů. 
Avšak za vlády médského krále Daria upadl do 
nemilosti. Vysocí státní úředníci a satrapové ho 
udali králi, že nedodržuje zákaz modlit se k ně-
komu jinému než ke králi. Za to byl krutý trest. 
Každý, kdo neuposlechne králův rozkaz, má být 
hozen do lví jámy. 

Daniel přesto králův rozkaz neuposlechl. Třikrát 
za den si klekal na kolena, modlil se a vzdával 
čest svému Bohu tak, jako předtím. Proto trest na 

sebe nenechal dlouho čekat. Král, který byl Danielovi osobně nakloněný, pů-
vodně nechtěl svého oblíbence potrestat, ale pak na naléhání satrapů se podvolil 
jejich tlaku. "Král řekl, aby přivedli Daniela a hodili ho do lví jámy" (Dan 6,16). 

Druhý den, hned na úsvitu, běžel král k jámě, aby zjistil, co se stalo. Avšak 
Daniel byl živý a zdravý. Daniel přivítal krále slovy: "Můj Bůh poslal svého 
anděla a on zavřel ústa lvům, takže mi neublížili" (Dan 6,23). 

Pro Daniela celá událost s jámou s živými lvy skončila dobře. Ale neskončila 
dobře pro jeho udavače. Ty pak hodili do jámy spolu s rodinami a lvi je roztrhali. 

Být jako Daniel v lví jámě nemusí skončit tragicky tam, kde se Bůh spěchá se 
svou záchranou. 

(podle Růženec) 
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Zadáno pro ženy 
 

Když máš pocit, že jako matka selháváš… 
 

Svatá Matka Boží - Nalezení 
Ježíše v chrámě 
 
Když ho uviděli rodiče, zhrozili se. 
"Cos nám to udělal, synu?" řekla 
mu jeho matka. "Pohleď, tvůj 
otec a já jsme tě zoufale hledali!" 
"Proč jste mě hledali?" odpově-
děl. "Nevěděli jste, že musím být 

v domě svého Otce?" Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do 
Nazaretu a byl jim poslušný. (Lk 2,48-51) 
 
Každá z nás prožívala chvíle, dny, týdny, možná dokonce i roky, kdy jsme měly 
pocit, že jako matky selháváme. Možná máme obavy, protože jsme nechaly své 
miminko příliš dlouho plakat v postýlce, chybí nám trpělivost, když se trápíme 
s nespokojeným batoletem, nebo si myslíme, že nevěnujeme dostatek času 
každému ze svých dětí. 

Ať již jsou konkrétní okolnosti jakékoliv, samy sebe v duchu káráme: „Jak jsem 
jen mohla…? Co jsem to za matku?“ 

Matka Boží tento pocit zná. Bůh si ji vybral, aby nosila pod srdcem jeho 
jednorozeného Syna a vychovávala ho. Věděla, že právě výchova tohoto dítěte 
je jejím jediným životním posláním. Představ si tíhu této odpovědnosti! 
Představ si, jak se cítila, když zjistila, že tento její nejvzácnější syn se ztratil. 
A neztratil se na hodinku, dvě - nebylo ho celé tři dny! Ona i svatý Josef po něm 
horečně pátrali v zástupech poutníků. Zcela jistě si tehdy v duchu kladla otázku: 
"Jak jsem jen mohla? Co jsem to za matku ...?" 

Naštěstí nakonec Ježíše našli, jak vyučuje v chrámu. A jak se Svatá rodina z této 
události vzpamatovala? Písmo nikde nenaznačuje, že by tím jejich vztahy byly 
navěky poznamenány. Naopak, podle slov evangelisty Lukáše " Ježíš prospíval 
moudrosti, věku a v oblibě u Boha i u lidí." Něco mi říká, že i s našimi dětmi to 
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bude podobné, a to i navzdory všem selháním, kterých jsme se během jejich 
výchovy dopustily. 
 

Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. 
Lk 2,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar lásky 
pro rodiče 

 
 

21. kapitola Láska je spravedlivá 
 

Bůh totiž nestraní nikomu. (Řím 2,11) 
 

Upřednostňování jednoho před ostatními téměř vždy vyvolá závist, hněv a žár-
livost. Člověk, který zvýhodňuje svého oblíbence, to většinou spatří jako 
poslední. Ale dítě vycítí úplně okamžitě, pokud je zneuznávané, méně oblíbené, 
považováno za méně šikovné a pokud z jeho přítomnosti rodič není až tak 
nadšený jako z přítomnosti jeho sourozence. 

 

Svatá Maria, Matko Boží, 
tobě jsou dobře známé všechny mateřské obavy. 

Prosím, oroduj za mne,  
abych našla klid ve vědomí,  

že Bůh se postará o mou rodinu. 



Farní zpravodaj 

 
- 46 - 
 

Naše sobecká lidská povaha nás vede k tomu, abychom dávali přednost 
bohatým před chudými, pěkným před ošklivými a sil-
ným před slabými. Ale láska smýšlí zcela jinak. Bůh 
nám říká, že on neupřednostňuje nikoho (Řím 2,11), 
a ani my bychom neměli nic dělat jen "z náklonnosti 
k někomu" (1 Tim 5,21). 

Zmíněnou zásadu nám dokazuje prostřednictvím 
silných a pravdivých biblických příběhů. Většina z nich 
se odehrála v rodině a to má být pro nás výstrahou, 
abychom se za každou cenu vyhýbali podobnému 
trestuhodnému chování a postojům vůči našim synům a dcerám. 

Když Jákoba podvodem přinutili vzít si za ženu Leu místo Ráchel, jeho 
upřednostňování vyvolené Ráchel vedlo k žárlivosti, rivalitě a zraněným citům 
(srov. Gn 30,l-2). Později Jákob upřednostňoval Josefa, prvorozeného syna, 
kterého mu porodila Ráchel, a ostatní synové chtěli proto svého mladšího 
bratra zabít (srov. Gn 37,18-20). 

Krále Saula dohnaly paranoidní a závistivé představy k tomu, že nenáviděl 
a plánoval zabít Davida, mladého muže, kterého chtěli lidé udělat jeho 
nástupcem. Žárlivost způsobila, že Ježíšovi následovníci se mezi sebou hádali 
o to, kdo je větší. A pokud bychom měli shrnout, z čehož pramenila nenávist 
farizeů vůči Ježíšovi, řekli bychom, že mu především záviděli jeho moc a auto-
ritu, protože se k němu hrnuly davy lidí, kteří chtěli vidět, jak učí a uzdravuje 
(srov. Mt 27,18). 

Písmo nás varuje: "Rozhořčení je kruté, hněv je jako povodeň, kdo však obstojí 
před žárlivostí?" (Př 27, 4). Pokud chceme opravdu milovat své děti, musíme se 
před ní chránit. Má totiž rafinovanou a nebezpečnou schopnost pronikat do 
našich rodin. Vyskytuje se především ve dvou podobách: 

1. Žárlivost mezi sourozenci. Určitě byste nikdy úmyslně neštvali jedno dítě 
proti druhému. Jenže jejich pohledu neuniknou ani ty nejmenší drobnosti, 
které si vy možná vůbec neuvědomujete. Všímají si, kolik času věnujete 
jednomu a kolik druhému dítěti nebo zda vyžadujete disciplínu od všech navlas 
stejně. Okamžitě rozpoznají, když projevíte větší zalíbení v jednom z nich. 
Možná vám to vůbec neřeknou, ale pokud lásku nerozdáváte stejným dílem, 
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může se v přehlížených dětech hromadit smutek a slábnout sebeúcta. Často se 
stává, že skryté rozhořčení později vede k otevřené vzpouře. 

Ovšem některé vývojové období, povinnosti nebo okolnosti, ba někdy dokonce 
i špatné chování vyžadují, abyste více zaměřili na naplňování potřeb 
konkrétního dítěte. Starší děti se téměř vždy učí dělat nové věci jako první. 
Asertivní a zodpovědné děti se obvykle odměňují snadněji. Se submisivním 
dítětem je zas podstatně méně stresů a rodiče zvládají jejich výchovu snadněji 
než s tvrdohlavým a vzdorovitým dítětem, které vždy přesně ví, co chce. 

(Submisivita je sklon zaujímat podřízenou pozici v sociální hiearchii. Být submisivní 

znamená být ochotný se podřizovat tomu, kdo je dominantní, poslouchat jeho příkazy, 

nechávat rozhodnutí na něm a snaha ve všem mu vyhovět.) 

Ale láska nás v každé situaci vybízí dělat všechno proto, abychom správně vedli 
jejich nejisté srdce, vyzdvihovali v nich silné stránky a moudře volili slova, 
abychom nedávali příležitost rozsévání závisti, která se chce zakořenit v jejich 
duši jako plevel. 

Toho lze dosáhnout jedině tak, že každé srdíčko zaslechne, uvidí a pocítí vaši 
lásku. Dítě potřebuje pravidelné zažívat láskyplný čas strávený s každým 
rodičem individuálně. V opačném případě se pro něj stane realitou povrchní 
dojem, který v něm zanecháte. 

2. Žárlivost mezi rodiči. Máma a táta mají odlišné dary, temperament a role. 
Bůh chce každého z nás použít jiným způsobem, abychom ve větší míře dokázali 
uspokojovat potřeby dětí. Tato týmová práce se ale neuskutečňuje vždy 
rovným dílem. Jeden z vás má možná více příležitostí "blbnout" s dětmi. Druhý 
zas musí být ve výchově "ten přísnější". Člověku se najednou zdá, že ten druhý 
má na starosti snadnější povinnosti, což může přerůst až do stavu, kdy jeden 
z rodičů či oba najednou, žárlí a zlobí se jeden na druhého. 

Nezapomínejte, že láska je trpělivá, dobrotivá a nesobecká. Raduje se, když se 
druhému daří a necítí se proto ohrožena. Závist je třeba odhalit hned v zárodku 
a vědomě děkovat Bohu, že váš manžel nebo manželka má takové vlastnosti, 
které z něj / z ní dělají dobrého rodiče, a řekněte to i dětem. Když se spolu 
modlíte, děkujte Bohu, že jako manželé můžete společně pomáhat svým 
dětem, aby se z nich staly zralé osobnosti. Pokud dítě upřednostňuje právě vás, 
vyzdvihujte před ním dobré vlastnosti druhého rodiče a veďte srdce vašeho 
dítěte k tomu, aby ho chápalo a mělo ho stále více v úctě. 
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Nejúrodnější půda pro žárlivost a upřednostňování je ve smíšených rodinách 
a v případech nařízené střídavé péči. Možná se právě v takové situaci nacházíte 
a víte, že problémy se "žárlivostí" se neřeší snadno. Neznamená to však, že se 
žárlivost v tomto případě nedá vymýtit nebo alespoň minimalizovat. Chce to 
opravdu velkou trpělivost. O lidech, kteří nejsou s vámi v místnosti, nikdy 
nemluvte kriticky, ale s úctou. Pokud zjistíte, že některé dítě se cítí odstrčené, 
rychle ho zahrňte láskou. Dělejte vše, co je ve vašich silách, aby stará zranění 
nepronikala do nynějších projevů náklonnosti. Nedejte žárlivosti ani nejmenší 
příležitost usídlit se ve vaší domácnosti. 

Těžko se dětem přijímá láska, pokud cítí, že jejich sourozenec jí dostává 
podstatně více. Naopak, pravá láska, kterou jim prokazujete často a spontánně, 
může pomoci uhasit požár, který rozdmýchala závist. Ve svých dětech 
formujete radostné srdce, pokud jim prokazujete lásku, která neupřednostňuje 
nikoho. 
 
 
 
 
 
 
 

PRO KAŽDÉ DÍTĚ SI NACHYSTEJTE ZVLÁŠTNÍ KRABICI NEBO ŠANON, DO 
KTERÉHO BUDETE SBÍRAT JEJICH DÁRKY, FOTKY, OCENĚNÍ ATD. 

ŘEKNĚTE JIM, ŽE V TOM BUDETE POKRAČOVAT 
A ODKLÁDAT SI DALŠÍ JEJICH VZÁCNOSTI. 

OBČAS SI S NIMI NASBÍRANÉ VĚCI PROHLÉDNĚTE. 
DEJTE JIM TAK NAJEVO, ŽE JSTE NA NĚ A NA JEJICH ŽIVOT 

A ÚSPĚCHY HRDÍ. 
 

Když dnešní úkol splníte, odpovězte si na tuto otázku: 

? Jakým způsobem můžete ujišťovat o své lásce všechny děti stejně?  

? Co myslíte, co to pro ně znamenalo a znamená? 
 

Mějte porozumění jeden pro druhého. 
(Řím 12,16)  
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Pár slov pro mladé 
 

12. Posílení vztahů 
 

Nikdo nevěděl, od koho je a komu je určený. Byl to 
anonymní dopis a na obálce bylo jen toto: "Mé 
lásce." Zvědavá pošťačka ho otevřela. Milostný 
dopis měl v sobě něžnost, jemnost, lidskost, poezii, 
lásku i radost ze života. Po přečtení si vzdychla: 

"Kdyby byl někdo, kdo by mě tak měl rád, jak to 
píše v dopise." 

Zaslechla to její kolegyně, a také ona byla na dopis 
zvědavá. "To je krásné!" Vykřikla po přečtení… A tu jí v hlavě vznikla ohromující 
myšlenka: "Rozmnožme ho a pošleme dál." 

 

A tak dopis putoval 

Šel od osoby k osobě a dělal zázraky. Už při pohledu na obálku si každý pomyslel 
na své životní lásky. A: "Že by si na mě vzpomněl?" 

Vysokoškolačka Eva si byla jistá, že jí to napsal Peťa. Oslovila ho. A dobře 
udělala. Po roce to zpečetili svatbou. 

 

Přece mě jen miluje 

Mezi manžely to jaksi vrzalo. Byli na sebe 
alergičtí a hádky byly na denním 
programu. Na obzoru byl rozvod. Nejvíce 
trpěly děti. Když se ke čtrnáctileté 
dcerce Slávce dostal zamilovaný dopis, 
nejprve si zasnila o té své lásce. Pak však 
rychle vycítila, že je tu šance pro celou 
rodinu. Rozmnožila dopis a jeden dala otci a druhý mámě. 
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A světe div se. Máma pozvala otce na dobrý oběd. 
Slávka natahovala uši za dveřmi. Slyšela, jak si oba 
párkrát povzdechli. Potom z otce vyšlo: "Promiň mi 
mou hloupost…" A z mámy: "Tati, vždyť já tě stále 
miluji…" 

 

A stalo se i to 

Dědeček na konci městečka třaslavým rukama 
otevřel obálku… A když dopis přečetl, ukápla mu z oka slza. Za chvíli tiše řekl: 
"Něco takového dokáže jen moje babička." 

Šel za ní, pohladil ji po vlasech a děkoval jí za všechny oběti. Ona sice nechápala, 
proč najednou nastala u dědy taková něžnost, ale lásku mu vrátila v podobě 
úžasného koláče. 

 

Nastala změna 

Život v městečku se zcela změnil. Téměř každý měl 
podezření, že dopis psal ten a ten, a že patří jen jemu. 
Věta: "Jen on je schopen takové nádherné lásky", se 
opakovala velmi často. A podle toho se pak lidé 
i chovali. Chtěli lásku vrátit. 

A najednou rána nebyla tak drsná. Člověk hledal v da-
vu láskyplný pohled. Lidé objevili dar úsměvu, krásu 
dotyku, cenu oběti a jiné "lidské přednosti a vymože-
nosti". Posílení lidských vztahů nás zachrání. Mezi těmi, co chtějí spolu chodit, 
je to nezbytné. 

 

Jen tak mimochodem 

Naše země se dnes také podobá jednomu velkému městu. Jsou v něm parky, 
zoologické zahrady, klidné ulice, ale i válečné situace. Kdyby se tak objevil 
milostný dopis, který ho uzdraví… 
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A teď se musím opravit. Ten dopis mezi námi je. Ba Bůh 
nám poslal několik zamilovaných dopisů. Jsou zazname-
nány v Písmu svatém. 

V nich nás přesvědčuje o tom, jak nás miluje. A nezůstává 
jen u slov. On i jedná. Zamilovaní by ho měli dopodrobna 
znát a tak posílit své vztahy… 

 

 

Po osudovém rozhodnutí následuje posílení vztahů 

Druhá etapa chození se vyznačuje budováním přátelství na základě charakte-
rových pozitiv. Cítím, že tady musím upozornit na jedno nebezpečí. Pokud by 
mladí lidé začali pohlavně žít, opravdové lásce je konec. Padla do pasti sexu. 

 

Vidět to, věru vidět 

Častokrát je vidět, jak každý ze "zamilované 
dvojice" miluje pouze své tělo. Partnera ani 
"nevidí". 

Dochází mezi nimi k hádkám a už dávno by se 
byli rozešli, ale síla sexu je na určitou dobu drží 
pohromadě. Konec je však nablízku. 

 

Co je třeba při vstupu do manželství ovládat? 

1. Zříkání se. V manželství budou chvíle radosti, ale i chvíle, 
kdy je třeba "zatnout" zuby – ráno přivstat, posloužit, 
zaopatřit děti, chodit s nimi po nemocnici… Láska to zdolá, 
ale musí být postavena na pilířích oběti, a té je třeba se učit. 

2. Snášet se a odpouštět. Do manželství každý přináší 
nejen věno, ale také určité návyky, ba i zlozvyky. Někdo 
chrápe, mluví ze spaní, je prudký, chce mít ticho… Bez 
snášení chyb a odpouštění to bude těžké! 
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3. Mít rád lidi. To vytváří v duši pohodu. Člověk z ní umí načerpat sílu. Tehdy 
bude život přijatelný, neboť láska v něm "zalije" bolest, ostré vztahy, ublížení… 
Kde takový člověk v rodině je, tam svítí slunce a radost. 

4. Mít znalosti a ctnosti. Znalosti? Ano. O výchově dětí, o společném životě. 
A ctnosti? Jak je krásné, když člověk slyší, jak si manžel pochvaluje: "Víš, ta moje 
žena má takovou nádhernou vlastnost,…" 

 

Mladí radí mladým 

"Co byste poradili mladým lidem, kteří spolu chodí? "- 
zeptal se na setkání mladých lidí vedoucí setkání mini-
strant Vilo. První se ozval Jenda: 

"Aby se nesetkávali na opuštěných místech. Vyhnou se 
pokušení i hříchu." 

"To je sice pravda," dodal Josef, "ale já jsem slyšel, že 
i sňatkových podvodníků je dnes již na tisíce. Proto 
doporučuji mladým, aby si zjistili, jestli jejich "budoucí 
polovička" nemá závazky s jinou osobou. Že?" 

Otázka vyprovokovala i málomluvného Tima: 

"Ti, kteří spolu chodí, by měli být k sobě upřímní a nic by si neměli zatajit. Aby 
nenastal rozklad manželství a aby bylo platně uzavřené." 

Chvíli nastalo ticho. Pak se ozvala Katka: 

"Kdosi filozofoval, zda je schopen pohlavního života v manželství. Není třeba to 
zkoušet. Každý se v této věci "cítí" zdravý i v této oblasti. To postačí. Není nutné 
dělat experimenty." 

"A nesmíme zapomenout i na věk, kdy je vhodné začít chodit s partnerem," 
zdůraznila vesele Jana. "Na chození je rovněž třeba se připravit, aby se zvládly 
situace, které při tom vzniknou." 

 

V rozhodující chvíli bys neměl… 

Dříve, než řekneš před oltářem "ano", neměl bys zapomenout zeptat se tří 
"rádců" na jejich názor. O koho jde? 



Farní zpravodaj 

 
 - 53 - 
 

Zeptej se svého rozumu: "Má tato osoba vlastnosti, které říkají, 
že jsme stvořeni jeden pro druhého? Skládám "pucle" ve tvaru 
srdce a ona tam má místo." 

Zeptej se svědomí: "Je osoba, se kterou chci prožít celý život, 
tak zodpovědná, že může vést mé děti, mě i celou rodinu 
k Bohu?" 

Nezapomeň ani na srdce. Zeptej se ho: "Miluji ji víc než sebe? 
Chci pro ni dobro? Jsou city k ní silnější, než k sobě samému?" 

 

Víte, že – několik upozornění 

Věk na uzavření svátosti manželství stanovila 
Církev na 16 let u chlapce a 14 let u dívky? 

Manželství mezi pokřtěným a nepokřtěným je bez 
dispenze neplatné. 

Manželství s jáhnem, knězem a biskupem je 
neplatné.  

Vražda svého partnera nebo partnera druhé strany za účelem nového 
manželství způsobuje to, že manželství je opět neplatné.  

Únos partnera a oddání se s ním pod nátlakem zapříčiňuje neplatnost manžel-
ství. 

 

Co tak to zkusit – specifická příprava  

mladíka a dívky 

Něco jsme již zmínili, něco uvádíme a zbytek zkuste 
doplnit. 

Mladík se má připravit na to, že jako otec rodiny má 
zejména: 
- chránit rodinu – bezpečnost ženy, dětí, … 
- být příkladem – v chování, při výchově … 
- hmotně zabezpečit rodinu – její výživu, bydlení … 
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Dívka se má připravit na roli matky: 
- vědět, co souvisí s mateřstvím – přijmout a starat se o děti, jejich zdraví 
- umět udržet rodinnou atmosféru – ochotou, vařením, praním, láskou … 
- provází děti životem … 

Být rodičem je jednou z nejkrásnějších rolí v životě člověka. Napiš seznam, co 
by ještě měl vědět dobrý otec a dobrá matka. 

 

Odposlechnuto na ulici 

Dvě mladé dámy šli po chodníku a vedly následující 
rozhovor: 

"Tak jak jste se dohodli o průběhu svatby?"  

"Již hádáme jen o maličkostech. Já se chci vydávat v 
bílém a on se nechce vůbec ženit." 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pohled do historie 
V minulém čísle farního zpravodaje jsme se v historii Žďárecké farnosti posu-
nuli k roku 1875. V dnešním čísle farního zpravodaje se budeme věnovat roku 
1874. Zápis v kronice pro tento rok se týká se především provedených oprav. 
Některá místa jsou špatně čitelná. Tam, kde se nepodařilo zápis rozluštit, jsou 
uvedeny … 

 
1874 

Pumpa domácí v kuchyni ze sklepa se spravovala od pondělí 21. 9. 1874 do 
čtvrtka 24. 9. 
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Outraty: 
Pumpař Broža z Habří a nádeník Tonda (beze stravy): 5 zl a 60 kr 
2 trubky od obce Žďárec 3 zl, od vrtání 50 kr 
3 podešvy na čerpadlo (kůže obvinutá), hřebíky, desky na obklad studny ve 
sklepě, malta a písek, trubka železná 
kovářovi od správy železa – háků, trubek spojujících, lůj na maštění, hadérky 
na obvázání, hřebíky k plechové trubce … 
Úhrn: 9 zl, 86 kr 

Zpracoval: R. Mašek 
 
 

Co jsme prožili 

 
Pouť ve Žďárci 
V neděli 27. června v 9:30 se ve slavnostně 
vyzdobeném farním kostele sv. Petra a Pav-
la ve Žďárci konala poutní mše svatá, kterou 
celebroval P. Zdeněk Kopřiva, rodák ze 
Žďárce. 

Jak se již stalo tradicí, obětní dary přinesly 
děti v krojích. K slavnostnímu průběhu mše 
svaté přispěla svým zpěvem místní schola. 

Upřímné poděkování patří všem, kteří se na 
důstojném průběhu mše svaté podíleli. 

R. Mašek 
 
 
 
 

 
Tradiční pouť ve Skryjích 

Prázdniny ve Skryjích začínají tradičně cyrilometodějskou poutí. U kapličky se 
5. července v 11 hodin setkávají věřící ze širokého okolí, přicházejí v procesí 
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poutníci z Olší, Litavy, rodáci a přátelé obce. Sluníčko, dobrá nálada, ani letos 
tomu nebylo jinak. Slav-
nostní mši sloužil otec Pa-
vel, doprovázela kapela pa-
na Koláře. Veřejná sbírka 
byla letos věnována obcím 
jižní Moravy zasaženým ni-
čivým tornádem. 

Připravené pohoštění 
v místním Pensionu pod ka-
pličkou s hudebním dopro-
vodem folkové kapely bylo 
místem, kde se setkala po 

roce s mnoha omezeními spousta přátel. Dobrá nálada nás provázela celé 
odpoledne. 

Budeme si přát, abychom se v dobrém za rok zase ve Skryjích sešli. 

Poděkování patří všem, kteří se na přípravách a průběhu skryjské pouti podíleli. 

MUDr. Jana Jeřábková 
 

Pouť na Litavě 

V sobotu 24. července jsme se za krásného letního počasí sešli před kapličkou 
sv. Anny na Litavě, aby-
chom se účastnili slav-
nostní mše svaté, kterou 
celebroval náš otec Pavel. 

Jelikož byl 25. červenec pa-
pežem Františkem letos 
ustanoven jako světový 
den prarodičů a seniorů 
i náš pan farář vyzdvihl 
jejich důležitost v rodině. 

Po skončení mše svaté 
jsme byli všichni pozvání na 
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občerstvení pod místní hasičskou zbrojnici, které spolu s hasiči obstaraly místní 
hospodyňky. 

A. Bednářová 

 

Pouť v Boru 

V sobotu 14. srpna v 9 hodin 
se u kapličky Nanebevzetí 
Panny Marie v Boru konala 
poutní mše svatá, kterou 
sloužil otec Pavel Křivý. 

Mše svaté se zúčastnili věřící 
převážně z Boru a blízkého 
okolí. 

Po jejím skončení jsme se 
sešli v místní obecní budo-
vě, kde bylo přichystáno vý-

borné pohoštění. 

A. Bednářová 

 

 

Co nás čeká, 
dá-li dobrý Bůh 

 

Pouť v Řikoníně 
Mše svatá v sobotu 11. září. Čas bude upřesněn v ohláškách 
v předcházející neděli. 
 
Pouť v Rojetíně 
Mše svatá v sobotu 11. září. Čas bude upřesněn v ohláškách 
v předcházející neděli. 



Farní zpravodaj 

 
- 58 - 
 

Pouť ve Střemchoví 
Mše svatá u kapličky v lese nad Střemchovím ve středu 15. září v 17:00 hod. 
 
Celodenní výstav Nejsvětější svátosti 
24. září ve Žďárci 
25. září v Dolních Loučkách 
29. září v Olší 
Bližší podrobnosti v ohláškách předcházející neděli. 
 
Pouť v Ostrově 
28. září poutní mše svatá v Ostrově. Čas bude upřesněn v ohláškách v před-
cházející neděli. 
 
Výuka náboženství na školách 
Rodiče při křtu svých dětí slibovali před knězem, přítomnými lidmi, ale hlavně 
před Bohem, že své děti vychovají ve víře. S tím souvisí i výuka náboženství na 
školách. Přihlášky děti dostaly ve škole, je třeba je do 12. září odevzdat na faře 
nebo ve škole. 
 
Biblické hodiny 
V novém školním roce budou opět pokračovat setkání nad biblickými texty 
z nedělní liturgie. Začínáme ve středu 22. září po mši svaté v Pastoračním 
centru v Dolních Loučkách. 
 
Setkání seniorů 
Světový den prarodičů byl sice na svátek sv. Jáchyma a Anny, ale bývalo zvykem 
se sejít i koncem září v Pastoračním centru v Dolních Loučkách. Vezme si někdo 

toto setkání na starost? Pokud ano, dozvíte se včas v nedělních ohláškách. 
 

Změna vyhrazena 
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I když je tomu více než 100 let, platí slova tehdejšího brněnského biskupa i dnes. 
Ponecháváme v „původní řeči a slohu“. 
 

František Saleský, 
slitováním Božím a milostí apoštolské Stolice 

biskup Brněnský, 

domácí praelat a přístojící trůnu Jeho Svatosti, 

velebnému duchovenstvu i všem věřícím diecése Brněnské 

pozdravení a požehnání ve jménu Páně! 

Rozmilí v Kristu! 

Když před šesti lety vypsány byly volby do sněmu markrabství 
našeho, rozliční rádcové, a to rozmanitým poctivým i nepoctivým způsobem 
pokoušeli se o vás, aby hlasu vašeho pro tu neb onu stranu, pro toho neb 
onoho kandidáta získali, dobře vědouce a dobře počítajíce, kolik za nynějšího 
vedení veřejných záležitostí na každém hlasu volitelů a voličů záleží. 
Pokládal jsem tenkráte i já, jako biskup váš, jemužto spása duší vašich 
svěřena jest, za povinnost svou, zvláštním pastýřským listem poučiti 
a povzbuditi vás, jednak abyste z volební povinnosti se nevymykali, jednak, 
abyste posouditi mohli, kdo vám spolehlivé poskytuje záruky, že bude 
dobrým zástupcem vaším na sněmě. Učinil jsem to tenkráte následujícím 
způsobem: 

 
„Veškeren život člověka, vnitřní i zevnitřní, soukromý, rodinný 

i veřejný, i to co podniká, i to čemu se vyhýbá, pod zákonem odpovědnosti 
před Bobem jest. Nikdo jej zákona toho nemůže sprostiti, a také nikdo 
odpovědnost tu za něho převzíti. To plnou měrou platí také o nastávajících 
volbách sněmovních. I ony jsou skutečně záležitostí svědomí, a nad to jedná 
se tu o věci nad míru důležité. Dobré volby velikým jsou požehnáním, zlé 
pak volby velikým neštěstím. 

Sněmu zemskému náleží starati se v jistých mezích o blaho země. 
Blaho celku skládá se z blaha jednotlivých částí. Obyvatelé těší se však 
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z přiměřeného blahobytu, když veřejnými pořádky o potřeby jejich co nejvíce 
postaráno jest, když statky jejich, hmotné i duševní, od škody chráněny jsou 
a když ve službě celku zdárné vyvíjeti se mohou. 

Toť bude, rozmilí, úloha poslanců, ježto máte voliti. V rukou jejich 
spočívati bude blahobyt váš, spočívati bude péče o prospěchy vaše vespolní, 
spočívati bude česť a vážnosť drahé vlasti, jakož i podmínky budoucnosti její 
po celých šest let. Vám pak povede se při tom dobře nebo zle podle toho, jak 
volby dopadnou. 

Svědomité plnění úlohy zemským sněmům vykázané již samo sebou 
věcí dosti těžkou jest, tak že jen mužové obezřetní, poctiví a potřebnými 
vědomostmi a zkušenostmi opatření mohou zdolati ji. V naší pak vlasti, kde 
uspokojení dvojího národu nejpřísnější nestrannosti a spravedlnosti na 
poslancích vymáhá, věcí daleko těžší jest. Ale nad míru těžkou a s velikou 
odpovědností spojenou jest za povážlivé doby naší, kde lidé zlí i samými 
základy obecného blaha otřásají, ježto Hospodin Bůh do srdcí lidských 
položil, Mojžíš pak desaterem přikázaní Božích vyhlásil a Ježíš Kristus ve 
dvě přikázaní lásky shrnul a pod ochranu církve jím založené postavil. 
Těžiště života lidskéko již nemá více býti na nebi, a člověk již nemá více býti 
obrazem tvůrce svého. Že v takové společnosti výstražnému hlasu církve 
nedává se slyšení, na bíle dni jest; ona jí jedině ještě může býti předmětem 
tupení a pohrdání. 

Bohužel i naše milá vlast, a to nikoli bez vlastní viny své, z části do 
víru takových snah byla stržena, a najmě v době poslední zmocnily se jich 
osoby podezřelé, které žádného prostředku se neštítí, aby lidi ješitné a krát-
kozraké do sítí svých vlákali a v kalné vodě více nalovili. 

Než věcí nad zjevy ty a zkušenosti daleko smutnější bylo by, 
kdybychom naděje v lepší budoucnosť se vzdávali a malomyslně a nečinné 
se chovali, byť i příznivý výsledek nám hnedle nekynul. Na nás toliko jest, 
abychom, jak praví sv. Pavel, sázeli a zalévali, vzrůst pak dává Bůh, 
neodpíraje pomoci své těm, kdož znajíce povinnost svou ji také konají. Když 
tedy, rozmilí v Kristu, v nejblíže příštích dnech volati vás budou k volebnímu 
osudí, volte statečně, volte dobře.  

Volte statečně a nedejte ničím zdržovati se od vykonání práva, které 
vám přísluší. Nikdo nerci: Na mém hlasu nezáleží. Záležíť na každém hlasu 
a na tvém, křesťane milý, právě snad nejvíce. Nebudeš také odpovídati 
popředně z výsledku, ale z toho, zdali jsi konal povinnost svou. Dobrá, věc 
vždy jest hodna námahy tvé. Ani ta výmluva nesprostí tě povinnosti volební, 
že bys snad nepřátelství si způsobil. Ceníš-li přízeň nepřátel dobré věci výše 
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věci samé, již napřed jí se zříkáš a ji zrazuješ. Také se volební právo tvé 
nezakládá na přízni strannické, nýbrž na ustanovení zákona; přítel pak, 
který dobrému právu tvému překáží, nemůže býti upřímným přítelem tvým. 
Ba ani patrnou škodou neměl bys dáti odvrátiti se, vykonati volební právo 
své;  nebo ten jest jednou běh světový, že co dobrého jen obětavostí vybojovati 
a zachovati lze. 

Volte tudíž, rozmilí, statečně, ale voltež i dobře, t.j. volte muže pravé! 

Kdo nevěří v Boha a v soud Boží, toho nevolte; jest on slepý a neví, 
co vám v pravdě prospívá. 

Kdo jest nepřítelem matky vaší, svaté církve katolické, a chválí, co 
ona zavrhuje, a činiti vybízí, co ona zapovídá, toho nevolte; nemůžeť on 
nikterak býti důvěrníkem katolických voličů. 

Kdo nestojí věrně k císaři a vlasti, ale zrádně za hranice říše šilhá, 
toho nevolte; mohl byť zraditi i vás. 

Kdo dětem vašim ve škole podkladu svaté víry vaší nepřeje, toho 
nevolte, byl byť on špatným budovatelem jejich blahobytu i vašeho.  

Kdo spoluobčanu svému rovné právo ztenčuje, protože z jiného 
národu pochází, toho nevolte; neníť při něm záruky, že by právo vůbec 
v ochranu bral. 

Kdo vlastní dům svůj dobře neopatřuje a v pořádku nedrží, toho ne-
volte; neopatříť on ani blaha obecného. 

Kdo bez potřebných vědomostí a zkušeností, nebo z pohnutek 
nekalých anebo nekalými prostředky vám se vtírá, toho nevolte; nemůžeť 
vám býti ani ke cti ani k prospěchu. 

Kdo pohoršlivý život vede, nespolehlivé povahy jest, více vám slibuje 
nežli učiniti může, toho nevolte; byloť by vám za nedlouho volby jeho pykati. 

Shledáte-li však muže, jenž věrně drží s Kristem Pánem a svatou 
církví jeho, císaře a vlast upřímně miluje, blaha země a spoluobčanů svých 
bez rozdílu národnosti bystrým zrakem a vřelým srdcem se ujímá, 
potřebnými vědomostmi a zkušenostmi vyniká, v životě veřejném snad již 
také s úspěchem se osvědčil: toho volte svorně a vykonáte veliký skutek 
dobrý před Bohem i před lidmi.“+ 

 
Rozmilí v Kristu! 

Šestileté období zemského sněmu, pro které jsme r. 1890. volby 
vykonali, již uplynulo, a za málo dní bude nám znovu přistoupiti 
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k volebnímu osudí. Za doby této nic se nepřihodilo, co by mne o nesprávnosti 
tehdejšího poučení a povzbuzení bylo usvědčilo, a proto také nemám, co bych 
nyní na něm pozměnil; ale jinak ve vlasti naší a mimo ni mnohé věci se 
udály, které mne nutí, abych vám ona poučení a napomenutí s větším ještě 
důrazem nežli tenkráte na srdce položil. 

Kdo má oči k vidění a uši k slyšení,- ten mi zajisté přisvědčí, že výrok 
Páně: „Kdo není se mnou, ten je proti mně,“1 děsným způsobem se 
uskutečňuje, a že kdo není s Kristem, mocí takořka neodolatelnou 
popoháněn bývá, až se octne v zjevné nenávisti a v patrném boji proti všemu, 
co ráz křesťanský do sebe má, jak tiskopisy a počínání přívrženců jistých 
směrů politických a sociálních co den dosvědčují. A boj ten vede se s příkrostí 
takovou, že protivníci naši ani nejpodlejších prostředků, ani pomluvy 
a potupy, ba ani násilí se nelekají a jedem bezbožného a nemravného 
počínání svého duši národu otravují. 

Kýž tedy, křesťanští volitelé a voliči, žádné bludné světlo úsudek váš 
nezmate! Kýž ani sliby ani hrozby, ani chvála ani potupa úmysl váš 
neporuší! Budete-li se spravovati zásadami svrchu vytknutými, volba se 
vám nemálo usnadní, a to zvláště tam, kde by vám snad mužové v kato-
lických spolcích sdružení muže stejně smýšlejícího a schopného za poslance 
navrhli. 

Než přes to nesmíme se spoléhati na vlastní toliko přičinlivosť svou. 
Žalmista Páně nezdarem a úpadkem hrozí všemu, co bez Boha se podniká 
a bez jeho pomoci trvání míti chce. „Nebude-li,“ to jsou slova jeho, „nebude-
li Hospodin stavěti domu, nadarmo pracují, kteří stavějí jej; nebude-li 
Hospodin ostříhati města, nadarmo bdí, kdož ostříhá ho.“2 A proto chceme 
i Pána Boha vroucně prositi, aby na přímluvu nejblaboslavenější Panny 
dobrého zdaru popřáti ráčil nastávajícím volbám sněmovním. Za tou 
příčinou nařizuji: 

1. aby říjnová pobožnost růžencová i na dotčený zvláštní úmysl se 
konala; 

2. aby každou neděli až do ukončení voleb při odpoledních službách 
Božích po litaniích ještě tři otčenáše a zdrávasy a jedno věřím na tentýž 
úmysl se říkaly;  

 
1 Mt 12,30 
2 Ž 126,1 
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3. aby v neděli 22. po sv. Duchu v čas místním okoličnostem 
přiměřený nejsvět. svátosť oltářní na dobu jedné hodiny na týž úmysl k ve-
řejnému uctění se vystavila. 

Rozličné pak katolické spolky a bratrstva žádám, aby při svých 
pobožnostech tétéž záležitosti byly pamětlivy. 

Končím pak slovy krále Davida: „Zmužile sobě čiňte, a posilňte srdce 
své všickni, kteří doufáte v Hospodina!“3 

 
Pomoc Boží budiž s vámi vždycky. Amen. 
 
Dáno v Brně, v den sv. Václava, léta spásy 1896. 

 
 

† František Saleský, 
biskup. 

 
–––––––––––––––––––––– 
3 Ž 30,25 
 
 
 

Věděli jste? 
 

Je sladké, voňavé, šťavnaté. Má kulatý tvar a jeho barva je buď červená, zelená, 
nebo žlutá. A je to jeden z nejzdra-
vějších a nejrozšířenějších druhů 
ovoce. Ano, mluvíme o jablku. 
Jedno denně působí na náš organis-
mus jako "domácí lékař", je v něm 
množství vlákniny a také důležitých 
antioxidantů.  

Věděli jste, že existuje tak mnoho 
odrůd jablek, že pokud byste každý den vyzkoušeli jeden druh, trvalo by to 
neuvěřitelných dvacet let, než byste je vyzkoušeli všechny?  

Tak dobrou chuť! A sáhněte raději po červeném, prý obsahuje více vitamínu C. 

(podle KN) 
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Knižní okénko 
 
 
 
 
 
Hajkovský, Juraj – Domes, Marek 

Drakobijce 
Mysleli jste si, že strhující duchovní četba pro kluky prostě 
neexistuje? Že kniha je buď duchovní, nebo zajímavá? 
Drakobijce vás možná přesvědčí o opaku. Hlavním hrdinou 
je chlapec Artur, který svádí odvěký souboj s drakem. S dra-
kem, který sídlí v jeho srdci. Drak hrozitánsky řve a zákeřně 
útočí, ale platí na něj balzám Poutníka. A kupodivu - tichý 
Poutníkův hlas je nakonec mocnější než drakův řev... Kniha 
vznikla na Slovensku v prostředí hnutí otcové a synové a záhy se stala 
bestsellerem. Sepsali ji otcové, kteří toužili být nablízku svým synům a předat 
jim něco z toho, co se naučili ve svých životních zápasech o dobro. Je určena 
hlavně klukům ve věku 9 - 13 let, ale leckde kniha poputuje v rodině z ruky do 
ruky, doslova napříč generacemi. 
Vydalo Karmelitánské nakladatelství  
cena 229,- Kč 
 
 
 

Evangelium na každý den 2022 
Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro 
ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie 
Církve. 
Vydalo nakladatelství Paulínky 
cena 119,- Kč 
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1. září má svátek patron újezdského kostela sv. Jiljí. S tímto dnem je svázána 
i tato pranostika: Je-li Jiljí jasný den, …dokončení v tajence. 

 
acer; akta; alkovna; arie; árieta; asistent; betonář; brašna; daně; duha; dýka; 
elán; etol; euro; gyps; Haná; hledí; Hron; Hrzánová; Inka; iont; kabáty; kana; 
kaprlata; Karnak; kiks; koliba; králíkárna; Kypr; lipa; manšestr; metr; nahá; 
neon; neřád; oběh; obtěžovat; ohoz; okenice; páka; pakl; papá; patos; pepř; 
písemka; plán; plyš; porod; prtě; překlad; rákos; rámě; reklama; snímek; 
srpoš; srst; stanoviště; stařeckost; steny; stlačovat; svinec; šelest; šmír; tank; 
tchoř; tlačenka; trepky; úhoř; unie; vuřt; vzor; žánr  
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Nezbedův humor 

Přijde muž k řediteli cirkusu. 
„Umím napodobit ptáka. Angažujete mě?“ 
„Počkejte, to ale přece není nic tak zvláštního!“ 
„No, když myslíte,“ řekne muž a odletí oknem. 
 

Honza přišel pozdě domů. Otec se rozčiluje: „Kdes byl?“ 
„V kině.“ 
„A proč ses mě nedovolil?“ 
„Já jsem ten film opravdu potřeboval vidět…“ 
 

Klokaní máma se drbe na kapse a rozčileně napomíná svého potomka ukry-
tého uvnitř: „Snad jsem ti dost jasně říkala, že si nemáš brát sušenky do 
postele!“ 
 

Mladý muž se řítí se svou tetou v novém autě po dálnici. 
„Nejedu moc rychle, teti?“ ptá se. 
„To ne hochu, spíš letíš moc nízko!“ 
 

Pepíček se ptá o mnoho let starší sestry: 
„Katko, proč se maluješ?“ 
„Abych dobře vypadala.“ 
„A kdy to začne účinkovat?“ 
 

Průvodce vykládá turistům: „V tomto sále se gladiátoři oblékali k boji se lvy.“ 
Ozve se jedna turistka: „A jak se oblékali?“ 
„Velmi pomalu, paní, velmi pomalu…“ 
 

Přišel syn za otcem a zeptal se, zdali by teď, když je mu osmnáct, nemohl 
dostat auto. Otec se zamyslel a řekl: „Když budeš více číst bibli a ostříháš 
si vlasy, tak je to možné.“ 
Syn tedy slíbil, ale druhý den přišel znova. 
„Tati, před chvíli jsem četl bibli a tam se píše, že Ježíš měl taky dlouhé 
vlasy.“ 
„Ano, a všude chodil pěšky.“ 
 

Z knihy Nezbedův humor 1 


