Setkání
JÁ:

Bože, mohu se Tě na něco zeptat?

BŮH: Samozřejmě.
JÁ:

Slib mi, že se nerozlobíš....

BŮH: Slibuji.
JÁ:

Proč si dopustil dnes na
mě tolik věcí…?

BŮH: Co tím myslíš?
JÁ:

No, ráno jsem zaspal.

BŮH: Ano…
JÁ:

Trvalo věčnost, než mi
naskočilo auto.

BŮH: Aha…
JÁ:

K obědu jsem dostal sendvič, který jsem si neobjednal – a musel jsem
čekat!

BŮH: A?
JÁ:

Na cestě domů mi chcípnul mobil, právě když mi kdosi zavolal…

BŮH: Chápu.

Farní zpravodaj
JÁ:

A jako kdyby toho nebylo dost, přijdu domů, a chci si dát nohy do mého
nového masážního stroje a zrelaxovat, a on přestal fungovat! Dnes nic
nešlo správně!!! Proč jsi to dopustil?!

BŮH: Dovol mi to vysvětlit: Anděl Smrti stál ráno u tvé postele a já jsem poslal
jednoho svého anděla bojovat s ním o tvůj život. Nechal jsem tě během
toho spát.
JÁ:

(ponížen) Ach…

BŮH: Nedovolil jsem tvému auto nastartovat, protože se objevil na tvé cestě
opilý řidič, který by tě nabral, kdybys tehdy po té cestě jel.
JÁ:

(zahanben)

BŮH: Ta osoba, která připravovala na oběd tvůj sendvič, byla nemocná
a nechtěl jsem, abys dostal to, co měla ona. Věděl jsem, že se nemůžeš
opozdit do práce.
JÁ:

(v rozpacích) Aha…

BŮH: Tvůj telefon se vybil, protože člověk, který ti právě volal, chtěl o tobě
lhát druhým ohledně toho, o čem jste si jako po telefonu povídali. Ani
jsem ti s ním nedovolil mluvit, proto jsi krytý.
JÁ:

(něžně) Rozumím, Bože.

BŮH: Ach, a ten masážní stroj byl vadný a vyhodil by ti elektriku v celém domě
ten večer.
JÁ:

Je mi to tak líto, Bože…

BŮH: Nelituj, jen se uč Mi důvěřovat…, ve všech věcech…, v dobrých
i špatných…!
JÁ:

Budu Ti důvěřovat!

BŮH: A nepochybuj, že Můj plán pro tvůj den je VŽDY LEPŠÍ, než ten tvůj
plán.
JÁ:

Nechci pochybovat. Dovol mi jen říct Ti Bože, děkuji Ti dnes za vše.

BŮH: Není zač, dítě. Byl to jen další den, kdy jsem byl tvým Bohem a velmi
rád se starám o své děti.
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Bůh byl v mém životě na posledním místě
Mám osmnáct let a chtěla bych vám říct o tom, jak jsem poznala Boha, jak
jednal v mém životě a co pro mě znamená.
Přestože jsem určitým způsobem byla vedena k víře, jak jsem přicházela do
období puberty, stále více jsem
se vzdalovala od věcí souvisejících s Bohem a víry v něj. Obřady
v kostelech mi připadaly jako
totální fraška. Vedla jsem život,
ve kterém mělo velmi silné
postavení lež, mělká zábava
a různé jiné neduhy…
Všechno se to změnilo, když
jsem se jedno léto rozhodla jít na
tábor Anem s cílem zlepšit své
jazykové schopnosti z angličtiny a s rozhodnutím, že všechno křesťanské, co
bude tento tábor obsahovat, nějak přetrpět.
V první den tábora mi všichni připadali milí, ale přemýšlela jsem, jestli to není
jen tak naoko. Postupně jsem zjistila, že mnozí z nich mají něco, co já nemám.
Nakonec jsem pro to "něco" našla pojmenování – byl to Bůh a blízký vztah
k němu. Velmi jsem zatoužila poznat ho osobně. Moje touha po Bohu rostla,
ale on nepřicházel… Rozhodla jsem se zajít do kaple. Nikdo tam nebyl. Jak jsem
vstoupila, zadívala jsem se na obraz Turínského plátna, který visel u oltáře,
a udělala jsem něco, co nikdy předtím. Nahlas jsem pozdravila Pána (nikdy
předtím jsem se o samotě nemodlívala nahlas, respektive, poslední roky jsem
se nemodlila téměř vůbec) a začala jsem mu se slzami v očích a nevýslovným
smutkem v srdci říkat o tom, jak mě nevýslovně mrzí a bolí všechno to, co jsem
napáchala. V těchto pro mě nesnadných, ale zároveň očišťujících chvílích jsem
zavřela oči a zeptala jsem se: „Pane, ty mě i navzdory tomu, kolik špatného
jsem udělala, miluješ? Přijdeš někdy?“ Byla jsem nesmírně šťastná, když ten
samý večer nebeský Otec opravdu přišel. Během jedné písně, jak jsem tak se
zavřenýma očima volala na Pána, mě na hrudi a temeni hlavy zalilo příjemné
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teplo. Cítila jsem, že Pán si mě zvedá a přijímá… Dnes vím, že toto mé přijetí by
nebylo možné bez několika věcí: uvědomění si vlastní hříšnosti, Kristovy oběti
a modlitby, o kterou jsem ještě před zmíněnými chválami poprosila lidi z týmu.
Čas na Anemu byl krásný, ale bála jsem se, že po návratu domů to pomine.
Jeden člověk mi však na to řekl: "To je neverending story. Pán tě přijal do své
rodiny, jsi Božím dítětem. Nikdy to neskončí." Od té doby se změnil můj pohled
na věci, mimo jiné i na sebe samu. Vím, že Pán mě po fyzické stránce chtěl mít
takovou, jaká jsem. A co je nejlepší, vedle sebe mám někoho mocného
a milujícího! Někoho, koho volám do svých problémů, když cítím, že nemám
dost sil. A Pán se jimi opravdu zabývá, dává mi nové, lepší řešení. Mám Otce,
který odpouští.
Chci vás povzbudit, abyste se nebáli na něj zavolat a pustit ho do svého života.
On se na vás nevykašle, neotočí se zády, nevypne si mobil kvůli tomu, že na vás
nemá náladu. Nezatratí vás, protože jste znovu padli. Ne, Bůh vás zvedá,
protože jste měli a máte v jeho očích velkou cenu. A proč? Neboť nás miluje,
jsme jeho miláčci.
Jana
(podle AHA)

Smysl pro posvátno
Jako bohoslovci jsme během prázdnin trávili jistý čas na brigádách. Bylo jen
několik let po pádu komunismu, a tak jsme přikládali ruce k rekonstrukcím
kostelů či budov, které v zdevastovaném stavu vrátil stát Církvi.
Po prvním ročníku jsem se tak ocitl v Trnavě. Jednou ráno jsem na dvoře starého
arcibiskupského úřadu potkal otce biskupa Dominika Tótha. Jeho první otázka
byla, jaké jsem měl dnes ráno duchovní čtení a o čem jsem rozjímal. Vznikl
z toho zajímavý rozhovor na téma modlitby a ticha stráveného před
svatostánkem. "Víš, Jožko, kdyby ses jako bohoslovec nenaučil ráno modlit,
později to už bude velmi těžké." A nakonec dodal: "Pamatuj si, že pokud
nebudeš čerpat sílu v modlitbě, nebudeš moci zvládnout jako kněz těžké situace,
které přijdou." často si na ta slova vzpomínám. Když přicházejí těžší chvíle, ale
i tehdy, když modlitbu či duchovní čtení zanedbám.
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Před několika dny jsme se rozloučili s otcem biskupem. Vždy, když jsem ho
v posledních letech potkával,
bylo vidět, jaký má navzdory
pokročilému věku přehled
o dění ve světě i v Církvi.
A nikdy nezapomněl říct:
"Díky. Díky za to, co děláte."
Uvažoval jsem o těchto
vzpomínkách, když jsem se
dozvěděl o smrti otce biskupa. V ten den jsem cestoval do
Prahy. A protože jsem měl po
skončení programu čas do časné ranní hodiny, než mi odjížděl autobus do
Bratislavy, využil jsem volný čas na procházku Prahou. Většinou jsme zvyklí
vidět město zaplněné turisty. Procházet však Prahou o druhé či třetí ráno vám
nabízí zcela nový rozměr města. V tichu noci jsem si jaksi víc uvědomoval, že
město je poznamenáno intenzivním náboženským životem jeho obyvatel
v minulosti. Téměř každý starobylý dům, brána či most je ozdoben
náboženským symbolem. Byl to přirozený projev živé víry v minulosti.
Kam se tato víra ztratila? Proč je to dnes jinak? Jedním ze závažných důvodů je
ztráta smyslu pro posvátno. Mediální šum a mediální smog je tak silný
a intenzivní, že ztrácíme čas mít čas. Mít čas pro ticho, uvažování, třídění
podstatného od nepodstatného, nabírání sil. "Beze mne nemůžete nic udělat."
A když ztratíme cit a smysl pro posvátno, pokud nevěnujeme čas osobní
modlitbě, četbě živého Božího slova, končíme ve slepé uličce, dezorientovaní
a ztracení.
Jeden ze současných, mediálně protěžovaných teologů před několika dny
v rozhovoru tvrdil, že Bible je plná mýtů a že teologie není vědou o Bohu, ale
vědou o člověku. Teolog ateista. I to je jeden z paradoxů doby, kterou žijeme.
Právě proto potřebujeme vztah k posvátnu. O to více, pokud nám autor, který
sám je svatý, přichází vstříc. Zjevením, obětí vlastního Syna a sesláním Ducha,
který je pramenem života.
(podle KN)
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Zralá víra má tisíc otázek
a jednu jistotu
Víra je velké bohatství. Přestože pro nevěřící jsou věřící lidé často
předmětem výsměchu, opak je pravdou: člověk bez víry je jako člověk
s handicapem. Cosi důležitého, určitá schopnost nebo dovednost, mu
v životě chybí.
Člověk bez víry nemá horizont nekonečna, který dává
smysl mnohým na pohled nesmyslným věcem v našem
životě. Někteří lidé si myslí, že víra nás obírá o radosti
života, nebo že nám brání život a jeho dary naplno
vychutnávat. To však také tak není. Kdosi se vyjádřil, že
věřící a nevěřící kráčejí životem ruku v ruce po téže cestě.
Jenže ve chvíli, kdy nevěřící prohlásí: "Já jsem už došel!",
Věřící mu na to řekne: "Já ještě pokračuji dál!" Životem
kráčeli spolu, vychutnávali ho stejně, ale pro jednoho,
alespoň co se týká jeho přesvědčení, se život končí,
zatímco u druhého se nekončí nikdy.
Víra a hodnověrnost
Co je víra? Jedna z nejkrásnějších definic je: "Věřit znamená uznat za pravdu
to, co ti někdo říká, pro jeho hodnověrnost!" Tato definice se týká víry jako
důvěry člověku, ale i Bohu. Pokud mi například někdo tvrdí, že venku před
domem zaparkoval kamion, a já tuto informaci přijmu a budu šířit, aniž jsem si
ji ověřoval, znamená to, že jsem ji přijal od člověka, který je pro mě věrohodný.
Věřím mu. Pokud bych si jeho informaci ověřil a až poté ji šířil, znamenalo by
to, že to, co teď šířím, není informace získaná na základě víry, ale ověřil jsem si
ji, tedy ji vím, ne jí věřím. Hodnověrnost člověka však nepřijde hned, je
výsledkem osobních zkušeností s člověkem, že mě nikdy neoklamal, že tomu,
co říkal, se vždy dalo věřit.
Platí to i o víře Bohu. Víra, alespoň ta zralá, je výsledkem vývoje. Nepřichází
automaticky, ale v procesu putování s Bohem.
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Malá, či velká víra
Jako věřící se často ptáme: Jsou ve víře v Boha v pořádku pochybnosti? Nejsou
znamením malé víry nebo dokonce úplného nedostatku víry? V našich
poměrech se pochybnosti ve víře stále pokládají za nedostatek víry. Pokud si
někdo začne klást otázky o Bohu, o jeho existenci, o mnoha rozpačitých
situacích z dějin, na které lze těžko v souvislosti s Bohem odpovědět, tento
člověk se pokládá za rebela a člověka s malou vírou.
Jak to tedy je? Na životech mnoha velkých lidí víry vidíme, že víra bez otázek
je mrtvá a Bůh takového "věřícího" člověka je Bohem mrtvým, nebo alespoň
velmi vzdáleným. Zkusme si toto odvážné tvrzení vysvětlit.
Víra se neřídí podle klíče: buď / nebo, čili buď ji mám, nebo ji nemám, ale podle
klíče: malá, větší, velká, obrovská. Víra, jak nám to říká evangelium
o hořčičném zrnku (srov. Lk 17, 5-10), je záležitostí procesu. Roste nebo se
zmenšuje. A když roste, tak ne bez našeho osobního přičinění.
Jak se to odehrává
V životě člověka rozlišujeme tři fáze: dětství, adolescenci a dospělost. Všechny
se odehrávají ve třech rovinách: tělesné, duševní a duchovní. U drtivé většiny
lidí však tyto tři roviny nejdou ruku v ruce. V tělesné oblasti se to děje
automaticky. Dítě se stává dospívajícím a dospělým v přesně vymezeném čase
s charakteristickými znaky, aniž by samo pro to něco udělalo.
V duševní oblasti to již není tak samozřejmé. Máme adolescenty, kteří duševně
zůstali dětmi, nebo dospělé, kteří se chovají jako adolescenti. Proto občas
prohodíme: "Ten člověk je nezralý." Teď nemluvíme o duševně narušených
lidech.
Ve třetí oblasti, duchovní, se to vymyká automatice úplně. Může se stát, že
máme člověka tělesně a duševně dospělého, ale po stránce duchovní je úplným
dítětem. Nebo někdo je profesionální knězem, ale jeho víra nikdy nedospěje do
dospělosti.
Jak to poznáme? Jaké jsou charakteristiky jednotlivých fází víry? Porovnejme
je s tělesnou a duševní zralostí.
Scéna první
Scénou, kde se odehrává dětství, je rodina. V rodině dítě dostává jídlo, šaty
a službu. Je malým králem na trůnu uprostřed své rodiny. Všichni mu slouží,
snaží se vytušit jeho potřeby a uspokojit je. Dítě se nestará o potřeby jiných. Ve
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své podstatě je egoistické. V této fázi dítě automaticky absorbuje do sebe
kulturu, tradice a hodnoty svých rodičů či širší rodiny, aniž by znalo jiné
alternativy. Na nic se neptá, protože nic jiného nezná. A pokud o tom něco
i slyší, nevěnuje tomu pozornost, protože se
bojí, co by z toho mohlo vyjít. Dítě žije ve
strachu před tím, co nezná. Nejde za tím,
nezkoumá to, vyhýbá se tomu.
Když se z tohoto úhlu podíváme na víru,
dětská víra dědí a přijímá tradice, krédo, znaky a projevy instituce, v níž se člověk formuje. Automaticky přijímá morální směrnice
a formy modlitby své rodiny Církve.
Dítěti se v rodině, dokud je dítětem,
přisluhuje. Podobně i člověku s vírou
v dětské fázi. Dětská víra má sklon Boha používat, náboženství má sloužit ne
Bohu, ale jemu samému. Chce si koupit Boží přízeň vyjednáváním v modlitbě
nebo různými skutky. Kupní cena se často určuje počtem odříkání modliteb
nebo dobrých skutků. Taková dětská forma víry má sklon vidět věci velmi jasně
a stát na jistém a bezpečném základě. Člověk si v této fázi myslí, že o Bohu ví
všechno, dimenze víry má přesně zaškatulkované, zná definice, dogmata,
odpovědi na všechno. Ale jen z jediného důvodu: horizonty jeho víry nejdou za,
zejména ne tam, kde se nachází tma a nejasnosti. Bohužel, protože tma je
součástí života, člověk tuto víru ztrácí, jakmile tma vstoupí do jeho života.
Vidíme to na mnoha bývalých věřících, kteří onemocněli nevyléčitelnou
chorobu, nebo ztratili někoho blízkého. Boha začnou obviňovat, že to dopustil.
Boha, o kterém vědí všechny definice, najednou opouštějí. Dětská víra, která si
nikdy neklade otázky a nemá žádné pochybnosti, nakonec člověka vždy zradí.
Scéna druhá
Scénou, na níž se odehrává druhá etapa našeho růstu, je adolescence – hledání
identity. "Kdo jsem?" Toto je otázka všech otázek, rebelií a projevů nezávislosti
u adolescenta. Adolescent už dostal schopnost uvažovat nad věcmi abstraktně,
má za sebou i zkušenosti jiných alternativ, které život nabízí. Proto cítí v sobě
silnou touhu věci skládat a poskládat. Podle jeho přesvědčení vše, co ve svém
životě má, musí navzájem do sebe zapadat. Dá se to přirovnat k tzv. jig-saw
puzzle, skládačce, při které se z malých částí různých tvarů poskládá velký
obraz.
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Starší, mezi nimiž adolescent žije, to nemusí zcela chápat. Pro ně se to, co dělá,
zdá nelogické. Proč rozebral
kousky a znovu skládá to, co
už měl jejich zásluhou poskládané? Proto mohou s jeho
rebeliemi, otázkami a odmítáním ztrácet trpělivost.
Do adolescence víry se člověk dostává tehdy, když začíná hlouběji uvažovat nad tím,
co zdědil, a když projevuje snahu osobně to vlastnit. K tomu však potřebuje znát
alternativy systému, ve kterém byl vychováván. V tomto období se člověk
postaví proti tajemným způsobům existence Boha, ptá se na jeho roli v životě
lidí a v dějinách. Začne o Bohu pochybovat, bouřit se proti němu, odmítat ho.
Na tomto stupni víry obyčejně odmítá tradiční formy modlitby. Boha chápe jako
přítele, jeho modlitba spočívá v čirém rozmýšlení o něm či konverzaci s ním,
přestože si není jistý, zda se mluví s Bohem, nebo sám se sebou. Slabou stránkou
adolescentní víry je sklon odmítat, co není schopen pochopit, a odhodit, co nelze
osobně zakusit. Odmítá skutečnost, že ne všechny otázky mají své odpovědi, že
k podstatě zralého života patří i schopnost žít s otázkami a cítit se přitom dobře.
Silnou stránkou této víry je však upřímnost a čestnost, jakož i snaha, aby to, v co
věří, i vlastnil.
Zatímco dětská víra je jasná a jistá, adolescenční je jasná a nejistá. Jasná, protože
se omezuje pouze na to, co lze pochopit, nejistá, protože člověk si je stále nejistý
Bohem, a tak má problémy naplno vstoupit do tmy. Adolescentních víra je
nezralá, ale určitě zralejší než dětská. Jinými slovy, víra s otazníky stojí výš než
bez otazníků.
Scénické vyvrcholení
Dospělost po stránce duševní u člověka nastává, když uspokojivě zodpoví, kým
je. Teprve tehdy se může pohnout dále k hlubšímu závazku přijmout druhé
a oddat se jim. Tato etapa se v psychologii nazývá intimita. Slovo intimita
pochází z latiny a je složeninou slov in-timor, což znamená jít do strachu, do
rizika, nebo od slova intimus – hluboko dovnitř. Člověk bude schopen postoupit
do této etapy a nabídnout sebe neznámému riziku vztahu a naprosté oddanosti
pouze tehdy, když bude mít vybudovanou vlastní identitu. Taková intimní
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hloubka, například manželské smlouvy, bude od něho vyžadovat věrnost.
Dospělá víra je víra, která už
dorostla do takové jistoty lásky
k Bohu, že člověk je schopen
vzdát se sebe jako centra všech
zájmů. Dítě to nedokáže ani
adolescent. Oba jsou příliš
zaměřeni na sebe a zaměstnání
sebou. Až člověk, který vlastní
výrazný stupeň dospělosti, to
zvládne. Stává se semenem, které
musí padnout do země a umřít,
aby se z něj narodilo něco
nového (srov. Jan 12, 24).
Člověk na tomto stupni bez
jakékoliv rezervy nabízí Bohu
sama sebe a své věci ve výroku: "Ať se stane tvá vůle." Tato víra, přestože stojí
na jisté půdě, přece je krokem do tmy, protože člověk v ní už nečeká, že pochopí
tajemství Boha, ani že Bůh mu bude sloužit nebo chovat se, jak si to on přeje.
Dospělá víra by se dala charakterizovat jako jistá, ale zastřená.
Tisíc otázek kardinála Newmana
Když se kardinála Johna Henryho Newmana, konvertity ke katolicismu, ptali,
zda měl nějaké otazníky, když vstoupil do
Katolické církve, odpověděl: "Tisíc
otázek, ale ani jedinou pochybnost." Toto
byla dospělá víra, zahalena pláštíkem
tajemství. Takovou vlastnil i apoštol
Pavel: "Vím, komu jsem uvěřil, a jsem si
jistý…" (2 Tim 1,12).
Dospělá víra hledá především Boží
království. Neklade Bohu podmínky, ale
přijímá ho takového, jaký je. Neboť, jak to
vyjádřil mistr Eckhart: "Používat Boha
znamená zabít ho!" Pro člověka s dospělou vírou je dostačující odměnou, že
sám slouží Bohu. Závěr je tedy trochu rozpačitý. Jsou pochybnosti ve víře
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známkou zralé, nebo ne zralé víry? Pochybnosti ve víře jsou jistou fází k víře
bez pochybností. Víře, které bychom bez pochybností nedosáhli.
(podle KN)

Jak se modlit
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše říká: "Modlitba je pozvednutí srdce,
jednoduchý pohled k nebi, výkřik vděčnosti a lásky tak v utrpení, tak v
radosti." Jinak řečeno: Modlí se ten, kdo se s vírou a láskou obrací na
Pána.
Od koho se můžeme naučit modlit?
Učitelem modlitby je Ježíš Kristus. Když ho učedníci prosili: "Pane, nauč nás
modlit se, jako Jan naučil své učedníky" (Lk 11, 1), Ježíš je naučil nejdůležitější
a nejkrásnější modlitbu –
Otče náš. Máme se ji
modlit každý den a podle
ní usměrňovat svůj život.
Šťastný je ten, v jehož
životě se naplní všech
sedm proseb z Modlitby
Páně.
Ježíš nás v evangeliu učí,
abychom se modlili vytrvale, s odevzdaností do Otcovy vůle, ba i za nepřátele. Modlitba není těžká.
Modlit se dokáže i malé dítě. Svatý Pavel však říká, že bez pomoci Ducha se
nedokážeme modlit opravdově.
Jedním ze sedmi darů Ducha je dar zbožnosti čili schopnost modlit se. O tento
dar je třeba prosit a otevírat se mu.
I knihy Písma, zvláště Kniha žalmů, nás učí modlit se. Žalmy jsou navzdory
svému dávnému původu stále aktuální pro každého z nás.
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Modlit se můžeme naučit od Panny Marie, od svatých, ale i od lidí, kterým dal
Bůh dar modlitby. Rodiče mají učit modlit se své děti. V této roli jim pomáhá
Boží milost, kterou dostali ve svátosti manželství.
Kdy je modlitba dobrá?
Při hodnocení modlitby se nemůžeme řídit podle pocitů. Někdy se nám zdá, že
naše modlitba je nepovedená a jindy jsme s ní spokojeni. Tyto pocity však
mohou být velmi mylné. Naše proměnlivé emoce nejsou důležité. Důležité je
to, zda má Bůh zalíbení v naší modlitbě. Dobrá modlitba je věrná čili
každodenní; vytrvalá, a tudíž nepodléhá znechucení; pokorná, při které si
uvědomuji, že já, hříšný a omezený člověk, stojím před svatým
a nepochopitelným Bohem. Ježíš nás vyzývá, abychom se modlili s vírou a byli
ochotni přijmout Otcovu vůli.
Jaké chyby nejčastěji děláme při modlitbě?
Pokud o naší modlitbě neplatí to, co jsme uvedli výše, bloudíme. Ježíš Kristus
nás upozorňuje, abychom k modlitbě nepřistupovali se srdcem plným
neodpuštění vůči bližním (srov. Mk 11,25) a s neochotou smířit se (Mt 5, 2425). Velkou chybou je hledat při modlitbě svou spokojenost a pozemský užitek,
a ne Boha. Modlíme se proto, že se chceme setkat s Bohem a otevřít se přijetí
jeho vůle.
Jaké jsou druhy modlitby?
Známe modlitbu prosby, odprošování, díků a chvály. Dvě poslední jsou
náročnější a méně časté, avšak v nebi se budeme modlit už jen takto. Hovoříme
také o modlitbě Církve čili o liturgické modlitbě, a o osobní, "soukromé"
modlitbě, která má význam i pro celou Církev. Během osobní modlitby se
můžeme modlit vlastními slovy. Můžeme, ba měli bychom používat i modlitby,
jejichž autory jsou svatí a zbožní lidé obdaření darem modlitby. Modlitba však
nemá vycházet jen z úst, ale především ze srdce. Nepoužívejme při modlitbě
velká slova, která neodpovídají naší vnitřní realitě.
Co znamená liturgická modlitba Církve?
V první řadě jde o mši, Eucharistii, ale i o ostatní svátosti vysluhované v Církvi.
Patří sem i liturgie hodin, která se skládá především z žalmů. Nejdůležitější části
liturgie hodin jsou ranní chvály, nešpory a kompletář (modlitba před nočním
odpočinkem). Formu těchto modliteb určují pastýři Církve – papež a biskupové.
Je to oficiální modlitba Církve, kterou nelze libovolně pozměňovat.
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Za co se můžeme modlit?
Za všechno dobré. Ježíš říká: "Budete-li
o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám
to" (Jan 16,23). Modlitba by se však neměla
týkat pouze dočasných záležitostí a potřeb.
Mezi sedmi prosbami obsaženými
v Otčenáši se jen jedna (za každodenní
chléb) týká materiálních záležitostí. Ježíš
nás povzbuzuje, abychom prosili o dary
Ducha: "Proste a dostanete! … Jestliže tedy
vy, ač jste zlí, umíte dávat dobré dary svým
dětem, čím spíše dá nebeský otec Ducha
Svatého těm, kdo ho prosí!" (Lk 11,9.13).
Proč se nám zdá, že některé z našich modliteb nebyly vyslyšeny?
Neexistuje nevyslyšená modlitba. Jsou však modlitby, které se nezavrší
splněním našich tužeb. Bůh je moudrý a dobrý, a proto se nedívá jen na náš
dočasný život, ale i na naši věčnou existenci. Lidská duše nikdy nezemře! Takže
Bůh, který je dobro, nám nedá na zemi to, co by mohlo uškodit naší duši, zbavit
nás milosti a překážet nám dosáhnout spásu. Bůh má celou věčnost na to, aby
nám dal dobro, které pro nás naplánoval, a tak naplnil naše největší a nejhlubší
touhy.
Bůh nám dal svobodnou vůli. Jsme tedy svobodné bytosti, a proto Bůh nebude
měnit důsledky našich skutků, jak bychom si nejednou přáli. Pokud se student
nepřipravuje, ale jen prosí o dobrý výsledek zkoušky, nemodlí se, ale bere Boží
jméno nadarmo. A toto nám druhé Boží přikázání zakazuje. Dříve, než Ježíš
řekl, že naše prosby vyslyší (srov. Jan 15, 7), uvedl dvě podmínky. První zní:
"Jestliže zůstanete ve mně." V Kristu zůstává ten, kdo přijímá jeho tělo,
Eucharistii. A druhá: "Zůstanou-li ve vás moje slova." Boží slovo zůstává v nás,
pokud posloucháme a čteme Písmo a pokud zachováváme to, co známe.
Ježíš Kristus se modlil jen k Bohu Otci. Proč se my modlíme i k Panně Marii
a ke svatým?
Ježíš se modlil k Bohu Otci, který je jeho a zároveň i náš Otec. Ježíš splnil
Otcovu vůli tím, že přišel na zem. Udělal to z lásky k Otci a z lásky k nám. Byl
s Otcem spojen poutem lásky a vyprávěl si s ním, takže učedníci a všichni ti, co
ho viděli, se mohli od něj naučit modlit. V evangeliích jsou zachyceny prosby,
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se kterými lidé přicházeli za
Ježíšem, Božím Synem. I tyto
prosby byly modlitbou. Náš
Spasitel Ježíš Kristus je jediný
prostředník mezi Bohem Otcem
a námi, avšak když umíral na
kříži, dal nám svou matku, aby
byla i naší Matkou. Na její
prosbu Ježíš vykonal svůj první
zázrak na svatbě v Káně Galilejské. Ježíšova matka, která je
už i naší Matkou, se nyní stará o každého z nás a v nebi se za nás přimlouvá
u Boha.
Podobně i svatí, zvláště naši patroni, stojí v nebi před Boží tváří a přimlouvají
se za nás. V Bohu vidí naše starosti a slyší naše prosby a dívají se na ně "Božím
pohledem". Připojují se k našim modlitbám a "upravují" je tak, aby byly
v souladu s Boží vůlí a přinesly nám co největší dobro. Modlit se "k" svatým
znamená prosit je o přímluvu před Bohem.
Proč se musíme modlit a vytvořit si čas na modlitbu?
Modlitba je jednou z nejdůležitějších,
ba možná nejdůležitějším úkolem
v našem životě. Bez modlitby se nikdo
nespasí. Není možné spasit se vlastními
silami, potřebujeme k tomu Boží milost.
Pokud se každý den nesetkáme s Bohem
při modlitbě, nebudeme schopni žít ve
víře, v naději a v lásce a vytrvat
v křesťanském životě.
(podle Milujte sa)
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Síla modlitby
Moje rodina dvakrát vstoupila do dialogu se satanem prostřednictvím
věštkyně a dvakrát takto prohrála.
Narodila jsem se jako zdravé dítě, avšak jako sedmiměsíční jsem vážně
onemocněla. Lékaři nedokázali zjistit příčinu mé nemoci.
Měla jsem problémy s dlouhými kostmi, ztrácela jsem hmotnost a ustavičně jsem zvracela.
Začaly dlouhé měsíce mé
nemoci a pobytů v nemocnicích. Špatně jsem se vyvíjela.
Moji vrstevníci už chodili,
zatímco já jsem stále ležela
v kočárku. Lékaři jen bezradně lomili rukama a tvrdili, že v mém případě je
medicína bezmocná. Můj otec v té době vyhledal věštkyni, která kdoví odkud
věděla o naší rodině mnoho informací, ba dokonce i to, že je v ní nemocné dítě.
Řekla, že někdo proklel dospělého člena naší rodiny, avšak kletba postihla
bezbranné dítě. Věštkyně začala nade mnou provádět různé rituály, o kterých
tvrdila, že mi pomohou. Já jsem však nadále zůstávala na oddělení intenzivní
péče, kde se ke mně nesměla přiblížit ani moje máma. Mohla se na mě jen dívat
přes velké okno a v noci, kdy bylo v nemocnici málo lidí, se jí podařilo tajně
proklouznout ke mně.
Jednou v noci, když máma odcházela z nemocnice, kde mě byla navštívit, ji
zcela opustila naděje na moje uzdravení. Sedla si na schody a z celé síly
rozplakala a úpěnlivě prosila Pannu Marii o zázrak mého uzdravení. Druhý den
ráno jí řekli, aby mě přišla vyzvednout z nemocnice. Znamenalo to, že jsem buď
zemřela, nebo se můj stav zlepšil. První jí napadlo, že jsem zemřela. Když však
zjistila, že se mám lépe, byla radostí celá bez sebe. Ihned pochopila, že za mé
uzdravení vděčí Panně Marii. Po této události se máma začala horlivě modlit
a praktikovat víru v Boha, což předtím nedělala. U nás doma se totiž o Bohu
mluvilo jen na Vánoce a na Velikonoce.
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Moje další léčba vyžadovala pobyt v Leningradě (dnešním Petrohradě).
Věštkyně řekla, že musí nade mnou provést ještě několik rituálů, protože kletba
nebyla ještě zcela prolomena, a proto může přejít na druhé dítě. Moje máma
však neztrácela naději a modlila se za mé úplné uzdravení. Odcestovali jsme do
Leningradu a po jisté době jsem začala chodit. Po návratu domů se moji rodiče
za věštkyní už nevydali. Postupně jsme začali zapomínat na tyto události.
Plynuly roky, uzdravila jsem a dospěla. Můj bratr rovněž dospěl a odcestoval
do Petrohradu. Když měl 30 let, nečekaně zemřel. Tehdy jsme si vzpomněli na
to, co nám věštkyně kdysi předpověděla. Moji rodiče to však považovali za
shodu okolností. Usoudili, že mému bratrovi bylo souzeno žít jen tak krátce.
Poprvé jsem šla do kostela, když jsem měla 15 let. Velmi se mi tam zalíbilo.
Začala jsem chodit na katecheze a po dvou letech jsem přistoupila ke svátosti
smíření a přijala jsem Eucharistii. V kostele jsem se seznámila se svým
budoucím manželem, za kterého jsem se za několik let vdala. Narodil se nám
zdravý syn, avšak, když měl sedm měsíců, začala jsem mít zdravotní problémy.
Náš farář se modlí za uzdravení, a tak se často modlil i za mě. Podobně i členové
farních skupin se za mě modlili. Nicméně můj otec ztratil naději na zlepšení
mého stavu, protože
jsem se cítila stále hůř.
Napadlo ho, že se
opakuje všechno to, co
jsem prožila v dětství
… a že smrt druhého
dítěte už nepřežije.
Vydal se tedy pro
pomoc za ženou, která
věštila z karet. Přinesl
jí mou fotografii a ona
tvrdila, že mě může
vyléčit. Vyžádala si jistou sumu peněz a chtěla, abych přišla osobně, aby mohla
nade mnou provést jakési rituály. Když mi to otec řekl, odmítla jsem jít
k věštkyni. Odpověděla jsem mu: "Nač mám jít k věštkyni, vždyť jsem věřící?!"
Nicméně můj zdravotní stav se zhoršoval, takže jsem nakonec otcovu
přesvědčování podlehla.
V domě zmíněné ženy jsem si všimla na stěnách ikony. Věštkyně mi řekla:
"Vidíš, i já jsem věřící. Bůh mi pomáhá." Potom nade mnou vykonala své rituály
- 16 -

Farní zpravodaj
a dodala, že na devátý den se můj stav zlepší. Příliš jsem jí nevěřila. Po této
návštěvě mě cosi znepokojovalo. Modlila jsem se a pochopila jsem, že jsem
vědomě zradila Boha. V ten jistý den se mi dostala do rukou brožurka o životě
Otce Pia. Obsahovala i novénu za uzdravení z nemoci na jeho přímluvu. Začala
jsem se ji modlit. Devátý den jsem se pocítila lépe. "Opět shoda okolností,"
napadlo mi. Po několika dnech jsem všechno vyprávěla našemu faráři, který mi
řekl: "Tošo, opravdu si myslíš, že ti pomohla věštkyně? Kdoví komu byly
zasvěcené ikony, které měla v domě. Jistě ne Bohu!" Pak se kněz za mě dlouho
modlil. Během této modlitby jsem se zřekla všech rituálů a Bůh nám pomohl.
Byla to druhá zkouška, kterou prošla moje rodina.
Za pět let nato se mi narodil druhý syn. Porod proběhl bez problémů, oba jsme
byli zdraví. Avšak desátý den po porodu jsem začala silně krvácet. Ztratila jsem
dva litry krve a můj život visel na
vlásku. Lékaři říkali, že mám dobrého
anděla strážného, avšak v hloubi duše
ztráceli naději na to, že přežiju. Teď
jsme se všichni v rodině začali s vírou
modlit k Bohu a on vyslyšel naše
prosby a uzdravil mě. Několikrát jsem
se ocitla na hranici života a smrti. Moje
rodina dvakrát vstoupila do dialogu se
satanem prostřednictvím věštkyně
a dvakrát takto prohrála. Chci položit
otázku všem, kteří hledají pomoc
u čarodějů a věštkyň: Opravdu se to
vyplatí? Ďábel nikdy nedává nic zadarmo. Vždy si žádá odměnu, která bývá
velmi vysoká! Nezapomínejte na to, že pokud s ním vstoupíte do dialogu, vždy
prohrajete. Lépe je obracet se na nebeské patrony, na Pannu Marii, na svatého
Otce Pia a na anděly strážné. Oni nás nikdy nezradí – ani teď, ani v hodně naší
smrti. Moje rodina několikrát zradila Boha, avšak Bůh nás nikdy nezradil. Čekal
na nás, odpustil nám a přijal naše pokání. Přijal nás do svého náručí jako
marnotratného syna. Přežili jsme zkoušku víry a nyní jsme si jisti, že Bůh je
stále s námi. On vyslyší naši modlitbu, pokud vychází z hloubi našeho srdce.
(podle Milujte sa)
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Eucharistie je mou dálnicí do nebe
Na první pohled obyčejný italský teenager. Carlo Acutis však obětoval svůj
život za Církev a za papeže. Krátký života Carla, který se narodil v roce 1991,
ukončila leukémie v nemocnici San Gerardo v Monze
dvanáctého října 2006. Byl
obyčejný kluk – takový, jako
všichni kolem něj. Studoval
v posledním ročníku lycea
Lva XIII. v Miláně, spravovaného otci jezuity. Měl přátele, zbožňoval počítač, programoval na vysoké úrovni,
vytvářel webové stránky
a denně se věnoval střihu
videa.
Láska k Eucharistii
Ale Carlo byl zároveň chlapcem, ve kterém se naplno projevovala Boží milost.
Modlíval se růženec a denně chodil na mši, přinášel oběti. On, syn zámožné
dcery, se staral o ty, kteří zůstali bez střechy nad hlavou a chudé, které potkával
na svých cestách. Často chodíval adorovat Krista v Oltářní svátosti. Svědkem
jeho vztahu k Eucharistii je také živé svědectví – výstava eucharistických
zázraků, kterou připravil a zpřístupnil, se setkala s úspěchem doma i v zahraničí.
Ode dne, kdy ve svých sedmi letech poprvé přijal Krista, nevynechal mši.
Madona byla jeho velkou orodovnicí, a nezapomínal tedy ani na modlitbu
růžence. Moderní život a Carlova aktuálnost se dokonale spojily s jeho
hlubokým eucharistickým životem a mariánskou úctou. Jistě i to z něj dělalo
speciálního a všemi oblíbeného mladého muže. "Zvěst o jeho svatosti se
tajemným způsobem rychle rozšířila do celého světa," vyjádřil se mons. Ennio
Apeciti, zodpovědný za Úřad pro svatořečení Milánské arcidiecéze. "V jeho
životě se událo něco velkého, před čím se sám skláním."
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Informatika a služba potřebným jdou dohromady
Carlo byl tak zanícený pro informatiku, že jeho přátelé, ba dokonce i dospělí
inženýři, ho považovali za génia. V úžasu a nechápavě se dívali na to, jak rozumí
tajemstvím, která měla být odhalena jen těm, co studovali informatiku. Jeho
zájmovou oblastí nebylo jen programování, ale i střih filmu, tvorba web stránek,
správa různých malých novinových webů, dobrovolná pomoc potřebným či
aktivity s dětmi nebo staršími. Sám říkával, že naším kompasem má být Boží
slovo, ke kterému se máme neustále vracet. Ale na to, abychom dosáhli tak
vysokou metu, jakou je nebe, potřebujeme i speciální prostředky – svátosti
a modlitbu. Carlo udělal Eucharistii centrem svého života. Nazýval ji "dálnicí
do nebe". Tento mladík sám byl tajemstvím Milánské diecéze. Ještě před smrtí
obětoval své utrpení za papeže a celou Církev. Dvacátého čtvrtého listopadu
v Miláně byla za přítomnosti kardinála Amata oficiálně ukončena diecézní fáze
procesu blahořečení Božího služebníka Carla Acutise.
 Naší metou nemá být konec, ale věčnost.
 Věčnost je naše vlast.
 Už od počátku jsme v nebi očekávání.
 Všichni se rodí jako originály, ale mnozí umírají jako fotokopie.
(Carlo Acutis)
(http://www.carloacutis.com/it/association/articoli-su-carlo)

Ohlášky před sňatkem –
jaký mají smysl i vážnost
Snoubenci se mohou oddat tehdy, pokud neexistuje překážka k uzavření
platného manželství. Ohlášky jsou jedním ze způsobů ochrany svátostného manželství. Jde o důležitý prvek i v rámci místní církve, která
podtrhuje význam této svátosti.
Vážená redakce,
chtěl bych poprosit o odpověď na otázky: mají ohlášky i v současnosti nějaký
smysl? Lze oddat snoubence bez ohlášek? Je pravomocný akt uzavření svátosti
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manželství bez ohlášek? Podle mých postřehů kněží v některých farnostech
ohlášky vyhlašují, jinde ne, nebo tak učiní týden před sňatkem snoubenců.
Děkuji.
Štěpán
Milý Štěpáne,
slavení manželství je důležitý moment v životě těch, kteří se pro tento krok po
zralém uvážení rozhodli. Také má velký význam pro celé společenství Církve.
Na manželství je založena rodina jako
základ společenství Církve i civilní
společnosti. Církev proto klade důraz na
uzavření manželství a stanovuje právní
normy, aby tento úkon přesně vymezila
a ochránila. Pokud se snoubenci rozhodnou
oddat se, musí být zřejmé, že nic nestojí
v cestě, aby manželství mohlo být uzavřeno
platně a s duchovním užitkem.
Předmanželské zkoumání má svůj smysl
v kontextu slavení manželství. Jeho cílem je
zajistit, aby snoubencům nestála v cestě
žádná překážka uzavřít manželství. Ne vždy
jsou však u snoubenců známy všechny
okolnosti života. Některé vyjdou najevo až před sňatkem, když během přípravy
na přijetí svátosti manželství mají příležitost popovídat si s knězem v atmosféře
důvěry. Jiné skutečnosti mohou být známé jejich okolí v obci, ve farnosti, v níž
žijí. A tady jsme u kořene důvodu, pro který existují ohlášky.
V době před uzavřením manželství má kněz ve farnosti trvalého nebo
přechodného bydliště snoubenců oznámit farnímu společenství, že tito dva lidé
se chtějí oddat. Důvodem je, aby osoby, které by věděly o nějakých závažných
překážkách proti uzavření manželství, je oznámily místnímu faráři. Ohlášky
jsou jedním ze způsobů ochrany úkonu uzavření manželství, aby přinesl žádaný
účinek – manželský svazek. Způsob, který si kněz k vykonání ohlášek zvolí,
může být různý. Nejčastěji se plánovaný sňatek oznámí ve farních sděleních při
nedělních mších. Někdy kněz zvolí formu informovat farní společenství
o úmyslu snoubenců uzavřít manželství na vývěsní tabuli nebo prostřednictvím
farního časopisu.
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V některých případech se ohlášky nekonají vůbec. Za jistých okolností může
kompetentní církevní autorita z důvodů, které uzná za dostatečné, osvobodit
faráře, respektive faráře obou snoubenců od povinnosti vykonat ohlášky.
Osvobození od povinnosti vykonat ohlášky se uděluje například ve farnostech
velkých měst, kde je mezi věřícími určitá míra anonymity. Vzhledem
k významu manželství pro společenství Církve zůstává možnost, dokonce
povinnost, oznámit manželskou překážku faráři jedné ze stran i tehdy, když se
ohlášky před sňatkem nekonaly. Kodex kanonického práva (CIC) nepřináší
detailní předpisy ve věci konání ohlášek. Kánon 1066 CIC stanovuje povinnost
pro oddávajícího kněze, že v případě uzavření manželství musí být zřejmé, že
nic nepřekáží jeho platnému a dovolenému slavení. Stanovení konkrétních
norem ve věci ohlášek obecný zákonodárce nechává v kompetenci jednotlivých
konferencí biskupů (kánon 1067 CIC).
Ohlášky před uzavřením manželství mají svůj důvod, neboť jsou důležitým
prvkem, který podtrhuje význam manželství pro církevní společenství. Když
v kostele odezní ohlášky, je vhodné využít je jako pozvání k modlitbě za
snoubence, aby život v manželství přijali jako společnou cestu ke svatosti.
(podle KN)

Biřmovací kmotr a katecheze
podle YouCat
Příkladem opravdového křesťanského života pro biřmovance mají být
i jeho kmotři. Biřmovanec před přijetím svátosti biřmování absolvuje
evangelizační i vědomostní přípravu, během níž se používá metodická
příručka katechismu pro mládež YouCat.
Vážená redakce,
náš syn se připravuje na přijetí svátosti biřmování, proto doma řešíme, kdo bude
jeho kmotrem. Mohli byste nám objasnit, kdo může být kmotrem a zda platí, že
chlapci mají mít kmotra a dívky kmotru, nebo to může být i jinak? Co dělat
v případě, že se kmotr nemůže zúčastnit vysluhování svátosti biřmování? V čem
spočívá nová forma katechezí pro biřmovance obohacena o YouCat? Děkujeme.
Iveta a Jarda
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Milý rodiče Iveto a Jardo,
svátost biřmování je často diskutované téma pastoračních pracovníků nejen
u nás. Příprava na ni a její vysluhování nejednou způsobují potíže, neboť tato
svátost je spjata se zvyky, které
mají s vírou málo společného
a jsou zejména materiálního
charakteru.
Ptáte se na kmotry. Církev
doporučuje, aby kmotrem byla
osoba, která byla biřmovanci
kmotrem při křtu. Důležitější
však je, aby kmotr byl biřmován,
žil svátostným životem a v uspořádaném manželství, byl pro biřmovance vzorem živé víry a měl
alespoň 16 let. Nemusí být z příbuzenství a ani jeho pohlaví není závazné. Jeho
nepřítomnost na eucharistické slavnosti spojené s vysluhováním svátosti
v odůvodněných a nutných případech se řeší s farářem, případně jeho
nadřízeným (děkanem, biskupským úřadem) skrze zástupce.
Také vás zajímá, v čem spočívá nová forma katechezí pro biřmovance. Ano,
mnozí z nás se zamýšlejí nad novými skutečnostmi a přicházejí s dalšími nápady
a nabídkami. Příprava na biřmování má oslovit celou osobnost biřmovanců.
Vedle evangelizační části přípravy je důležitá i vědomostní část, jejíž výborným
nástrojem je žlutý celosvětový katechismus pro mládež YouCat. Za jeden a půl
roku dosáhl v 27 jazycích nákladu 2,5 milionu výtisků.
Milí rodiče, svátost biřmování je významným mezníkem v životě křesťana. Za
pozitivní zkušeností s touto událostí jsou na prvním místě konkrétní lidé, svědci
víry: rodiče, kněží, animátoři, kmotři a kmotry, které nenahradí žádná pomůcka
ani metoda. Neboť v oblasti víry nejen děti, ale i mladí lidé "poslouchají" více
očima. Ať je i YouCat – jako nová forma katechezí – mocným impulsem na
novou evangelizaci a nové evangelizace.
(podle KN)
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TRPĚT PRO LÁSKU
Kdoví proč láska způsobuje bolest… Kdoví proč nejkrásnější cit, jaký byl kdy
vymyšlen, vyvolává tolik problémů. Přichází pláč, pokud láska není opětována;
hněv, pokud nás zradí; smutek, když telefon zůstává
němý. Láska dokáže, že během půl sekundy přecházíme
od bláznivého štěstí (přišla na rande!) až do nejhlubšího
zoufalství (řekl mi, že už se se mnou nechce setkat!).
Pro lásku jsme schopni celé dny hledět na fotku
„vyvoleného“ či „vyvolené“ a čekat, že zázračně oživne
a začne mluvit. Pro lásku jsme schopni přehlížet nedostatky toho druhého. Jsme
schopni přinášet oběti, i když nás hodně stojí. Láska chce, abychom se naplno
pustili do zápasu, který není vždy jednoduchý. Ale ne vždy se události ubírají
správným směrem.
Dívky a slzy
Je to pro vás typické, dívky.
Láska klepe na dveře a nechce se ukázat. Obleče vás do smutku a zabarví vaše
dny došeda. Cítíte, že vám něco (nebo někdo?) chybí a nechápete co. Stačí se
zaposlouchat do romantické písně a po tváři se
začnou kutálet slzičky. Stačí si vzpomenout na
chlapce z vedlejší třídy, zčervenáte jak pivoňka
a nevíte, kam se dívat. Chtěly byste se hýbat,
jednat, rozhodovat, ale zůstáváte zavřené ve svém
pokoji. Jste obklopené plakáty nejkrásnějších
zpěváků na světě a najednou se přistihnete, jak do
sešitu kreslíte srdíčka a myslíte si, že on (chlapec
z vedlejší třídy) se na vás i tak nikdy nepodívá, vždy raději upřednostní vaši
pěknou a sympatickou přítelkyni. A tak si unavené dalekými zpěváky, blízkými
chlapci a vlastním smutkem řeknete: „Proč musím pro lásku tolik trpět?“

- 23 -

Farní zpravodaj
Chlapci a hněv
A to je typické zase pro vás, chlapci.
Zůstáváte chladní a neproniknutelní, abyste náhodou
neprojevili své city. Vám se po tváři nekutálí slza,
pokud vaše spolužačka chodí s někým jiným. Vy se zas
naopak obklopte hlubokým tichem a běda tomu, kdo vás
osloví. Kdo se snaží uhodnout, jakou máte zrovna
náladu, objeví obrovský hněv. Proč hněv? Abyste
zakryli citlivou duši, které byl zasazen tvrdý úder. Vaše „chlapeckost“ vám
brání ukázat všem ostatním smutek. A tak se tváříte bezstarostně a lhostejně.
Pokud však vše dobře funguje, láska vás dokáže proměnit na ty nejmilejší lidi.
V opačném případě se stává zbraní, kterou se chráníte před dalšími otřesy.
Ztracená láska
I to se stává. A velmi často. Člověk, do kterého jste se zamilovali, se rozhodl se
vším skončit. Už pro něj neexistujete. Nebo téměř. Láska
utkaná z milionů červených srdíček, do kterých jste
oblékli své dny, začíná tát jako zmrzlina na pláži. Snaha
zachránit vztah, který tak dobře vypadal, je zbytečné.
Stejně zbytečné jsou žárlivé scény, hněv a agresivní
chování. Názor druhé „strany“ nedokáže změnit ani
gigantická kytice květů, kazeta s nahrávkou vašich proseb, nebo zásah
důvěrného přítele.
Pomalu zhasíná všechno pozitivní. Vzpomínky se rozplývají. Láska ustupuje
smutku, zklamání, beznaději. A vy se znovu ptáte: „Prožíval jsem nejkrásnější
příběh lásky. Proč musím nyní trpět?“
Tanec života
Příroda nás mistrně učí, že… i po nejtemnější noci přichází den. Že světlu
dodává důraz stín. Že po zimě přichází jaro. Samotný život
nás na houpačce dobrých a špatných dní učí, že radost
a pláč se často drží za ruce. Že láska a bolest kráčí jednou
cestou. Ani nestihneme být pořádně smutní a už nám život
přináší důvod k radosti. Je to zákon přírody. Všechny velké
a krásné věci vyžadují námahu a utrpení. Je to jako utrpení matky, která přivádí
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na svět dítě. Ale když se dítě narodí, zapomíná na porodní bolesti. Vyplatilo se
to!
Možná má jeden zpěvák opravdu pravdu, když zpívá: „Lze milovat až na smrt,
ale nelze zemřít z lásky!“ Protože láska vždy přináší život.

MINITEST – Láska a bolest
1. Milovat a trpět jsou dvě slovesa:
a) která navzájem souvisí
b) která si jsou navzájem cizí
c) jsou spojená srdcem
2. Ten, kdo trpí:
a) se nenaučil milovat
b) objevuje lásku
c) se musí pomstít tomu, kdo mu
ublížil
3. Už jsem trpěl pro lásku:
a) a pochopil jsem, že to nebyla
správná láska
b) a bylo to hrozné
c) byla to poučná zkušenost

a)
b)
c)

4. Pro lásku jsem ochotný:
a) trpět, aby přinesla více ovoce
b) trpět, aby byla opravdovější
c) trpět, abych v budoucnosti nebyl
zklamaný

BODOVÁNÍ
1
2
3
4
7
4
7
10
7
10
4
10

4
4
10
7

Od 16 do 25 bodů
Trpět pro lásku není zrovna jedna z těch nejradostnějších zkušeností, a možná
se ti to už stalo. To však neznamená, že nyní musíš stále nosit pancíř, aby tě
znovu nezasáhla. Shoď ze sebe skořápku a opravdu se otevři lásce.
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Od 26 do 35 bodů
Ve svém srdci si myslíš, že trochu utrpení asi neuškodí. Proč ne, jen abychom
to nepřehnali. Pochopil jsi, že lásku a utrpení váže jemná nitka. Nesoustřeď se
však jen na možný katastrofický závěr lásky. Život by ti mohl darovat i lásku
plnou štěstí.
Od 36 do 40 bodů
Člověk se narodil pro štěstí, ale nesmí zapomínat ani na realitu utrpení, dokonce
i v lásce. Ty jsi to pochopil a uvědomuješ si, že život před tebe staví radost
i utrpení. Nech se bez strachu unášet láskou. Objevíš, že láska a bolest jsou
nerozlučnými společníky. Ale láska vítězí nad vším.

52 jednoduchých způsobů
jak s dětmi mluvit
o víře
40.
Pozorujeme,
jak z malých věcí rostou velké
Učení víry
o Malé skutky lásky přinášejí velkou úrodu.
o Podobenství o hořčičném semínku nás učí o Božím království.
Podněty na poučení z každodenního života
• Když se svým dítětem vysazujete květy, keře nebo ovocný sad.
• Když občas změříte dítě, o kolik vyrostlo.
• Když si vaše dítě všimne, že někdo někomu projevil malý skutek lásky nebo
jej samo zažije.
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Naše děti neuvěřitelně fascinuje, jak a proč některé věci
rostou. Doma či ve škole si zvyknou vzít malé semínko, zasadí
ho, polévají a s trpělivostí sledují, jak roste. Později možná musí
rostlinu přesadit do většího květináče nebo v zahradě přímo do
země, aby měli její kořeny dostatek prostoru na růst. Od
nejmenších začátků až po nádherně kvetoucí rostlinu. Není se
tedy co divit, že když chtěl Ježíš v tehdejší, většinou zemědělské
společnosti, promluvit k lidem, použil k popisu růstu Božího království právě
obraz rostliny. V podobném duchu se i vztahy v rodině
budují na základě malých skutků lásky a pozornosti.
Tyto malé skutky zabezpečují a poskytují to, co ve
stresu každodenního života potřebuje dnes ke svému
růstu každá rodina.
Začátek rozhovoru
Svěř se svému synovi nebo dceři, co pro tebe znamená trávit čas s nimi a s celou
rodinou. Vzpomeň si na událost, když malý skutek lásky nebo pozornosti, který
ti projevili v rodině, znamenal pro tebe nesmírně mnoho. Vysvětli dítěti, že
malý skutek lásky znamená pro toho, komu je určen, někdy mnohem víc než
ten, který očekává. Zeptej se, zda by i tvůj syn nebo dcera nechtěli tento týden
udělat malý skutek lásky pro někoho v rodině nebo v blízkém kruhu přátel.
Jak navázat na téma
Pokud máš nesmělé dítě, které se s tebou neumí promluvit otevřeně – nebo si
myslí, že takový rozhovor je zvláštní či nesprávný -, zřejmě se snaží zamaskovat
svou plachost nebo obavu ze zranění. Nejlepším přístupem v takovém případě
je jít dítěti příkladem a otevřeně se mu svěřit jako první. Jiná taktika je pustit
se před ním s manželkou / manželem nebo s někým jiným z rodiny do
smysluplné konverzace o víře. Dělejte to tak často, jak se jen dá. Stejně důležité
je vytvořit pro rozhovor o víře nestresující atmosféru.
POVZBUZENÍ PRO VÁS
Doporučené čtení z Písma svatého
Boží království je přirovnáno k malinkému hořčičnému semínku, které vyroste
ve veliký keř: Mt 13, 31-32.
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Co na toto téma říká Církev
V Ježíšových kázáních v Matoušově, Markově a Lukášově evangeliu dominuje
obraz Božího království; jinými slovy nebeského království. Za Ježíšových dob
věděl každý, co si pod pojmem království představit, nedivme se tedy, že Ježíš
podle něj vysvětluje a učí o Boží všemohoucnosti a síle. V případě Božího
království však nejde o žádné geograficky ohraničené území, ale o stav bytí, ve
kterém Bůh aktivně vládne. A když vládne Bůh, zachraňuje chudé, osvobozuje
utlačované a každému dává spravedlnost a pokoj.
V Matoušově evangeliu Ježíš přirovnává růst Božího království k růstu
drobného hořčičného semínka. Hořčice je totiž keř, který vyrůstá z maličkého
semínka, ale dorůstá až do výšky metr osmdesát a bývá značně rozvětvený.
Pointa podobenství o hořčičném semínku je jasná – poskytuje absolutně
zřejmou metaforu o Božím království. Malinké, téměř neviditelné hořčičné
semínko ukrývá v sobě nesmírně účinnou sílu, díky které vyroste na mohutný
keř, kde najde útočiště hodně Božích tvorů.
Ani rozsah a působení Božího království se nedá, podobně jako hořčičné
semínko, určit podle jeho velikosti. Boží království nemá specifickou velikost,
protože to není fyzické místo. Je to stav bytí, které je všude, kde panuje láska
a moc Krista a těch, kteří jdou za ním.
Krátká modlitba s dítětem
Ježíš nám vyprávěl mnoho příběhů o tom, co znamená žít v Boží lásce a podle
jeho přikázání. Ztišme se a poděkujme v této chvíli za to Ježíši:

Děkuji ti, Ježíši, že mě učíš o Božím království
a o tom, jak velké a úžasné věci dokážou
pod tvým vedením
vyrůst z něčeho maličkého.
Pomoz prosím také mně vzrůstat v síle, v chápání,
ve víře a v lásce.
Amen.
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Co jsme prožili
Tábor BVK 2018 - Buďme věrni Kristu
Jako každý rok se i letos uskutečnil farní tábor pod taktovkou našeho pana
faráře s 15ti táborníky a třemi vedoucími. Příjezd na tábor do lesů mezi
Bukovou a Protivanovem byl 6. 7. okolo sedmnácté hodiny. Ti, co se už nemohli
dočkat přijeli samo sebou dřív. Poté co jsme se rozloučili s rodiči a ubytovali se,
byl na nástupu oficiálně zahájen dvoutýdenní tábor. Letos na téma: Cesta kolem světa za 80 dní podle románu Julese Verna. Po slavnostním nástupu následovala večeře a večerní
program, který z velké
části spolkl zahajovací
táborák. Opékali jsme si
špekáčky a zpívali v doprovodu kytary. Večerka
byla ve 22:00. V tuto
dobu začaly také hlídky
střídající se po hodině,
a to až do šesté hodiny
ranní. Budíček v podobě
hasičské trubky nás začal budit v 7:00. Poté
jsme měli necelou minutu, abychom se svlékli
a vylezli před stany. Kluci
pouze v kraťasech, holky mohly mít i trička. Následovala rozcvička. Jeden
z vedoucích se nás ujal a jako tradičně jsme začali během na boso – když přes
noc pršelo, nohy se nám bořily v krásně měkoučkém bahýnku. Pár cviků nás
probralo a odebrali jsme se na hygienu a snídani. Před i po každém jídle byla
modlitba, kterou vedl jeden z táborníků. Jídla nám vařili kuchař Pifson
a kuchařka Ivet. Vykrmovali nás jak prasátka před porážkou, pět jídel denně
nám báječně chutnalo. Po snídani jsme za doprovodu kytary a zpěvu vytáhli
vlajku na stožár a sešli se v hangáru na "ranní témátko" a modlitbu.
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Všechny dny kromě nedělí a čtvrtků byly v podstatě stejné. Začal dopolední
program trvající až do oběda. Obědy – polévka a hlavní chod + někdy dezert,
byly lepší než v restauraci např.: hovězí guláš, palačinky, sekaná s bramborami
atd... Služba v kuchyni umyla táborové nádobí a byl polední klid. Na hlavním
nástupu se určily hlídky a služba, seznámili jsme se s programem a hlavní hrou
dne, dostali jsme Viatory – naši táborovou měnu. Zbytek dne jsme už jen hráli
hry, mezi nejlepší se zařadila hra s názvem: Dědeček měnil až vyměnil - (dostali
jsme hřebík, šli do blízké obce a měnili jsme co nejvýhodněji. Přinesli jsme
úchvatné kousky: keramickou misku s cukrem, vejce, sladkosti, hrnečky,
marmelády, hračky, zeleninu, atd...). K večeři jsme většinou měli chleba na sto
způsobů. Večerní program byl zhruba do 21:00.
V tuto dobu jsme se všichni sešli na večerní modlitbu a čtení na pokračování.
Následovala hygiena, stažení vlajky a nástup hlídky. Tak vypadal náš všední den.
Čtvrtek se lišil mší svatou v Bukové. V neděli jsme byli také na mši. V Bukové
není varhaník ale jednou za rok, v době tábora, se harmonium rozezní. Letos
jsme na táboře měli varhaníky dokonce dva, mě a Marka z jihu. Odpoledne
jsme také vyrazili na výlet
do Protivanova – podívat
se na živé klokany
zdejšího pana faráře. Po
nákupech a zmrzlině
jsme se začali vracet do
tábora.
Největší událostí tábora
se bezpochyby staly
historicky první sobotní
ZOH
v létě.
Našimi
soupeři se staly táborníci
ze sousedního tábora. Celkem jsme vytvořil 5 družstev a soutěžili jsme
v bobování, rychlobruslení, skoku na snowboardu, hokeji, biatlonu a v curlingu.
Rozhodně jsme neodcházeli zahanbeni. Brali jsme dvě zlata z týmových soutěží
a spoustu medailí ze samostatných soutěží.
Předposlední den se konala tzv. pokladovka. Rozdělili jsme se do dvou
družstev. Ráno jsme dostali půlku chleba a pár paštik. Vyrazili jsme neznámo
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kam, trasu nám určovaly buď buzola nebo šifry, které jsme museli vyřešit. Po
několika hádankách a kilometrech jsme společnými silami poklad nalezli,
přinesli a rozdělili ho. Co v něm bylo? To vám neřeknu. Děti, které by nejen
obsah pokladu zajímal se k nám můžou přidat, rádi je uvítáme. Možná se pak
dozví, co se tam skrývá .
Večer se konal tradiční táborák, opékali jsme špekáčky, zpívali a pomalu se
loučili s táborem. Kdo si počkal, ten se dočkal, protože později nás vedoucí
bavili svými historkami a písničkami, které nejen svou vtipností překonaly vše.
V pátek už rozcvička nebyla, začali jsme pomalu uklízet tábor. Před polednem
jsme již měli hotovo, a tak jsme seděli hráli hry a rodiče pro nás přijížděli. Velké
poděkování patří našemu panu faráři nejen za organizaci, panu Matouškovi za
dovoz potravin, kuchařům za výborné jídlo a vedoucím za přípravu skvělých
her. Moc děkujeme a těšíme se na příště.
Ondřej Králík
Pouť v Lubném
V sobotu 12. května se u kapličky Panny Marie v Lubném konala poutní
slavnost. Mši svatou celebroval v 10:00 otec Pavel. Za nádherného slunečného
počasí prožili poutníci nejen místní, ale i z blízkého okolí, pěkné chvíle v blízkosti
Panny Marie s nezapomenutelnými duchovními zážitky. Po mši svaté byly
podávány výborné koláče od místních hospodyněk.
Upřímné poděkování patří otci Pavlovi za vedení mše svaté a všem, kteří svou
obětavostí a trpělivostí přispěli k důstojnému průběhu slavnosti, Panně Marii
za její ochranu a mocné orodování.
Jana Jurná
Pouť ve Žďárci
V neděli 1. července zaplnili věřící nejen farní kostel ale i prostor před ním.
V 9:30 byla sloužena poutní mše svatá u příležitosti Slavnosti sv. Petra a Pavla
– patronů farního kostela ve Žďárci. Jak se již stalo tradicí, obětní dary přinesly
dívky v krojích. Slavnostní mši svatou celebroval otec Pavel.
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R. Mašek
Pouť ve Skryjích
5. července, v den slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, se ve Skryjích koná
tradiční pouť. A nejinak tomu bylo i letos. Počasí bylo pěkné, a tak se u kapličky
nad obcí shromáždilo více jak 200 poutníků. I v letošním roce připutovali pěšky
poutníci z Olší.
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Nejprve vystoupila se svým proslovem paní starostka obce, MUDr. Jana
Jeřábková. V 11:00 byla sloužena otcem Pavlem poutní mše svatá. Na jejím
začátku položili zástupci Sboru dobrovolných hasičů věnec k pomníku padlým,
aby uctili vzpomínkou 10 mladých hrdinů ze Skryjí, kteří položili svůj život
v 1. světové válce. Pomník byl postaven současně s kapličkou v roce 1928.
Bohoslužbu doprovázeli a tím zkrášlili její průběh hudebníci. Na konci mše svaté
jsme vzpomněli na 20. výročí kněžského svěcení a jmeniny otce Pavla. Poté byli
všichni pozváni zástupcem SDH na pohoštění.

I v tomto roce si poutníci z místa, které je nazýváno "Malým Velehradem",
odnášeli spoustu pěkných a nezapomenutelných duchovních zážitků
a vzpomínek.
Upřímné poděkování patří otci Pavlovi za vedení mše svaté, ministrantům,
hudebníkům, paní starostce obce, zástupcům SDH a všem, kteří svou pomocí
přispěli ke zdárnému průběhu pouti, ale především bratrům ze Soluně za jejich
mocné orodování.
Jana Jurná
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Pouť na Litavě
V sobotu 28.července jsme se shromáždili u kapličky na Litavě, abychom slavili
poutní mši svatou u příležitosti svátku sv. Anny, patronky místní kaple. Mši
svatou, která začala v 16. hodin celebroval otec Pavel. Po skončení bohoslužby
jsme ještě poseděli pod hasičskou zbrojnicí, kde místní hospodyňky nachystaly
chutné občerstvení.
A. Bednářová

Pouť na Kalech
V sobotu 21. července jsme byli pozváni na poutní mši svatou na Kaly. Za
nádherného slunečného počasí se asi 40 poutníků místních i z blízkého okolí
shromáždilo na "výletišti", kde bylo velmi příjemně. Kalovští obyvatelé vše
dokonale připravili a vyzdobili, upřímným stiskem ruky nás mile přivítali.
Ve 14:30 byla sloužena otcem Pavlem poutní mše svatá ke sv. Máří Magdaléně,
patronce zdejší kapličky i celé vesnice. Na závěr bohoslužby jsme poděkovali
chvalozpěvem "Bože, chválíme Tebe".
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Upřímné poděkování patří otci Pavlovi za vedení mše svaté, panu varhaníkovi
Jarkovi a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o důstojný průběh
slavnosti s pěknými duchovními zážitky a vzpomínkami.
"Svatá Máří Magdaléno, oroduj za nás!"
Jana Jurná
Tišnovská Nová Ves
V sobotu 20. srpna se věřící shromáždili v kapli v Tišnovské Nové Vsi, aby poutní
mší svatou oslavili Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá začala v 10:00
a celebroval ji otec Pavel.
R. Mašek
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Pohled do historie
V pohledu do historie žďárecké farnosti pokračujeme rokem 1987. Žďáreckou
farnost spravoval excurrendo P. Josef Soukop z Dolních Louček.
1987
V roce 1987 byla provedena velká oprava interiéru kostela a jeho zařízení. Byly
pozlaceny 3 kalichy, 3 pateny a obětní miska. Pozlatila firma Karát Brno,
předběžná cena 19.000 Kčs.
Od firmy NAPAKO Praha VII pořízena nástěnná svítidla, 3.072 Kčs.
Ústřední umělecká řemesla v Jihlavě pověřena renovací hlavního oltáře,
křtitelnice a varhanní skříně. Celý hlavní oltář odmontován a odvezen k opravě
a ke zlacení do Jihlavy. Konečná fakturace inovačních prací 100.427 Kčs.
29. září podepsán protokol o převzetí opravy. V obnose sečítány práce
přípravné, lešení v kostele a k varhanám, zednické úpravy na podstavci oltáře,
stravování a podobně.
Po instalování pozlacených ozdob a předmětů na oltář zbyl jeden veliký korpus
ke kříži rovněž nově pozlacený. Dodatečně zjištěno, že tento korpus nepatřil
k původní výzdobě, ale že pochází z polního kříže z Tišnovské Nové Vsi. Tento
korpus je uložen v kostele ve Žďárci, neboť v Tišnovské Nové Vsi se nemohou
dohodnout, zda podstavec kříže přeložit a kam.
Značné potíže při opravě podstavce oltáře způsobil zástupce památkového
dozoru, který chtěl, aby celý oltář byl v černé barvě, čemuž se duchovní správce
bránil a právem, neboť bylo zjištěno, že podstavec i pozadí v černé barvě
původně nebylo.
Statistika 1987:
- křtů 10
- svateb 2 (+ 5 v Loučkách)
- pohřbů 14
- Svatých přijímání 10.460
- počet bohoslužeb 199
- do náboženství přihlášených dětí 48
- zaopatřených celkem 42
Zpracoval: R. Mašek
- 36 -

Farní zpravodaj

Pokračujeme v našem povídání o pověrách, které považujeme možná
za legraci, ale přesto jsou vyjádřením našeho odvrácení se od Boha.

Zahraniční vliv pověr
Technický pokrok a integrační tendence světové ekonomiky působí i v šíření
pověr po celém světě i v moderní civilizaci. Jeho jasnozřivost potvrzují zisky
nadnárodního průmyslu zábavy při šíření pověr v Evropské unii, v USA i na
ostatních kontinentech. Vybral jsem dvě nejvíce působící světové pověry, a to
vampirismus a Halloween.
Charakteristika upíra
Nejčastěji jde o nemrtvá, tedy nějakým způsobem oživená lidská těla. Typickým
znakem upírů je pití nebo sání krve pomocí prodloužených špičáků, které
mohou být duté. Těmito zuby pak přímo
sají krev nebo jimi jen prokusují tepny
a krev olizují. Nejčastěji se tím živí, a to
buď ve fyzickém smyslu (využívají
chemické látky v krvi, takoví upíři se
mohou živit i krevními konzervami) nebo
ve smyslu metafyzickém, kde jde
o vysávání životní síly.
Další častou vlastností upírů je, že se
neodrážejí v zrcadle. To může mít
souvislost s tím, že předtím měla většina zrcadel reflexní vrstvy na bázi stříbra
(tzv. Benátské zrcadlo). To, že vidíme upíra, není pak způsobeno tím, že bychom
ho skutečně viděli, protože upíři nemají fyzické tělo, ale tím, že upír nám
vstoupil do mysli a způsobil, že my sami si jeho obraz promítáme. Skutečné věci
(světlo, stěny) jím pak procházejí nebo on prochází jimi. Mezi jejich další
vlastnosti patří zvýšená síla a zlepšené smysly, především schopnost vidět
v noci. Někdy upíři létají, a to buď levitují, nebo se objevují v podobě netopýra.
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Upíři mají často hypnotické, telepatické, telekinetické nebo prostě magické
schopnosti. Mohou lidem vstupovat do snů. Dokážou procházet stěnami,
cestovat prostorem i časem. Klasický upír spí přes den v rakvi (někteří dávají
přednost výrazu sarkofág).
Potomek člověka a upíra, nazývaný dhampír, může mít různé kombinace
upírských schopností a slabostí. Často je například odolný proti slunečnímu
světlu (ve světech, kde čisté upíry světlo zabíjí). Dhampíři se často stávají
ideálním typem zabijáků upírů.
Slovo upír je s největší pravděpodobností slovanského původu. Vyskytuje se ve
všech slovanských jazycích. Obměna vampýr, používaná v neslovanských
jazycích (anglicky vampire, francouzsky Vampyre, německy Vampir) je
odvozena ze srbské varianty vampir. Z toho bylo pravděpodobně v 17. století
odvozené německé Vampir a z němčiny se slovo rozšířilo dál.
Postava upíra se vyskytuje v mytologii východních i západních a jižních Slovanů.
V písemných pramenech se vyskytuje pod různými názvy. Staročeské označení
upíra morous naznačuje, že zpočátku byl upír blízký noční můře, zlý přízrak,
který sužuje spáče a v noci mu odnáší životní sílu.
Vznik upíra
V původní mytologii Slovanů i Germánů se upírem stával člověk zemřelý
nečistým způsobem (sebevrah, popravený zločinec) nebo
osoba vylučující se ze společnosti lidí, případně člověk,
který skonal nepřirozenou smrtí (čaroděj používající
černou magii nebo oběť kouzelníka). Upírem bylo i dítě
čarodějnice, zplozené po koitu s démonem. Někde se
věřilo, že na to, aby se mrtvola změnila na upíra, postačí,
aby přes ni přeskočil vzteklý pes. V dobách po přijetí
křesťanství se začalo věřit, že upírem se může stát osoba
pohřbena bez obřadů (např. nepokřtěné dítě) nebo osoba
narozená v určitou dobu (např. na Vánoce). Podle
srbských tradic se upírem mohl stát i živý člověk
s vrozenými předpoklady. Někdy zase stačilo vypít
dostatečné množství upíří krve a zemřít.
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Vzhled upírů
Upír měl podobu člověka bez kostí nebo bez nosu, mohl mít hnědé nebo
červené oči a kovové zuby, případně bylo jeho tělo pokryté srstí. U východních
Slovanů mohl mít zmijí jazyk, mohl být slepý nebo hluchý. U Bulharů někdy
nabíral zvířecí podobu rysa, vlka, myši, zmije, kozy nebo bílého koně. Pokud
byla upírem žena, vynikala svou neobyčejnou krásou a výjimečností. Její tvář
byla mrtvolné bledá, vlasy byly černé jako havraní křídla, rty rudé jako krev a při
pohledu do jejích tmavých (nebo červených) očí bylo možno vidět celou
panenku.
Pro okolní lid byl neodhalený upír záhadnou postavou, ale díky své charismatu
a atraktivitě velmi vyhledávanou. Pověstné jsou silná sexuální očekávání upírů,
která naplňovali se smrtelnými lidmi.
Vlastnosti upíra
Upíři se ve svých možnostech lišili. Jejich působnost mohla být omezena jen na
noční dobu, kdy strašili své blízké a škodili domácím zvířatům. Ráno znovu
odcházeli do hrobů, protože kdyby je zasáhl sluneční paprsek, rozprskli by se
a zůstala by po nich jen krvavá skvrna.
Příchod upíra do vesnice ucítili nejdříve
psi (začali štěkat) a dobytek, který se
začal plašit. V slovanské mytologii mohl
upír uzavřít manželství s člověkem a mít
i děti.
Upír neumírá na stáří a je velmi obtížné
jej zahubit. Živí se lidskou krví, krev
zvířat ho oslabuje. V některých oblastech se upíři neomezovali ve své působnosti jen na noční dobu. Věřilo se, že žijí
mezi normálními lidmi a do hrobu se musí uložit jen v určitý den v roce.
Mrtvému bylo třeba fyzicky zabránit, aby opouštěl hrob, co se realizovalo
různými způsoby:
- Mrtvý byl proboden kůlem;
- Tělo mrtvého bylo dodatečně vyhrabáno a spáleno;
- Mrtvola se zabalila do rybářské sítě;
- Mrtvý byl obrácen na břicho nebo ležel v ohnuté poloze;
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- Mrtvý byl zavalen kameny;
- Mrtvému byly ucpaná ústa kameny, železem, hlínou;
- Tělo mrtvého bylo násilně porušeno (odseknuta hlava apod.);
- Useknuta hlava mrtvého byla uložena do zvláštního hrobu;
- Do hrobu se stříleli šípy;
- Na hrobech nebo přímo v nich byly zapalovány ohně;
- Mrtvému byl sypaný do úst mák.
Obrana proti upírům
Upíra nelze zabít normálním způsobem, čí už pro jeho regenerační schopnosti,
nebo jakési přízračnosti, někdy upíry mohou zabíjet jen upíři nebo vlkodlaci.
Upíři dokonce nemohou ani spáchat sebevraždu. Mezi obvyklé prostředky, jako
je zabít, oslabit nebo zastavit patří:
- Sluneční světlo – někdy stačí jakékoliv silné světlo, jindy je nezbytná ÚV
složka, někdy pouze sluneční světlo;
- Dřevěný kůl do srdce – někdy třeba určitý druh dřeva (tisové, osikového
nebo dubové);
- Lípa – svázání rukou lipovými lýkem po exhumaci, posvěcený lipový lístek
pod jazyk, lipová hvězda na prsa;
- Stříbro – mohou na ně být jen alergičtí, ale
většinou je to pro ně jed;
- Stětí hlavy;
- Tekoucí voda – nemohou přejít přes vodní
tok a pokud musí přejít přes moře, cestují
ve spánku v rakvích (nejlépe letadlem);
- Náboženské symboly:
- Kříž;
- věcená voda;
- Svěcené zbraně – pokud jim obyčejné
zbraně neublíží, svěcené je zraňují stejně nebo i více než běžného člověka;
- Česnek;
- Větvička růže – pokud se jim položí na rakev, nemohou z ní vyjít;
- Velké kameny položené na rakev jim znemožní dostat se z ní, stejně
funguje i zalití hrobu betonem;
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- Zrcadlo – často se uvádí, že upír se neodráží v zrcadle. Tato pověra mohla
vzniknout i jako důsledek specificky psychické poruchy, při které člověk
nevidí svůj obraz v zrcadle. V některých případech se upír zrcadlu dokonce
vyhýbá. Toto tvrzení vychází z prastaré víry, že démoni a temné mocnosti
se mohou zaleknout vlastní škaredosti a uprchnout. Malým dětem proto
někdy na ochranu před upíry a nočními můrami byly do kolébek a postýlek
vkládana malá zrcadla.
Pokud je třeba odhalit, ve kterém hrobě je uložen upír, nejlépe je založit na
hřbitově oheň z trnitých rostlin. Jeho kouř se prý neomylně snese na hrob
upíra.
Po smrti se upír rozpadne na prach. Podle některých pramenů není ani pak
zcela zničen, stačí, aby se tento prach dostal do styku s krví, a upír se okamžitě
regeneruje. Aby byl zcela zničen, třeba prach rozprášit, nejlépe do tekoucí
vody.
Přírodní úkazy podporující pověry o upírech
Za upíry byli v minulosti považováni především lidé postižení nějakou
chorobou. Nejčastěji se uvádí porfyrie, která se mimo jiné vyznačuje citlivostí
na světlo, obnažením dásní (zvýraznění zubů), krevními sraženinami na těle. Jde však o dost
vzácnou nemoc a nezdá se
pravděpodobné, že by mohla být
základem pověry. Kromě toho je
celá hypotéza založená na moderních představách o upírech a neodpovídá původní mytologii. Vliv
však mohly mít i jiné nemoci jako
tuberkulóza nebo mor.
(příště Hallowen)
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Páté evangelium
20.
Nebeské království je podobné pastýři, který má sto ovcí a devětadevadesát
se mu zatoulá. Poslední ovci vyčiní za to, že se k ničemu nemá, vyžene ji,
zavře ovčinec a jde do hospody diskutovat o pastoraci.
„Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch
devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří
ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti,
které se nezatoulaly."
(Mt 18,12-13)
Nejprve zatleskejme devětadevadesáti zatoulaným ovcím: ve skutečnosti
nezbloudily, ale protestují proti
samotné myšlence ovčince.
Ovčinec, to je nepřístupnost,
uzavřenost, oddělení se od
druhých. Ale jak se mohou ti
„druzí“ připojit ke stádu, když
na své cestě najednou narazí na
závoru?
A to ani nemluvíme o tom, že
život v ghettu, kde nehrozí
žádné nebezpečí, ale kde také
nelze prožít žádné dobrodružství, nakonec lidskou osobnost
poškodí a vyvolá v ní - v závislosti na jejím vnitřním založení - komplexy méněcennosti či nadřazenosti, jichž
se pak člověk zbavuje jen s velkými obtížemi. Pro ovci je lepší riskovat setkání
s vlkem než poníženě živořit v ovčinci.
Stává se, že pastýř není natolik prozíravý, aby si to uvědomil: pak je třeba sebrat
všechnu odvahu a prosadit svou. Hromadný útěk ovcí, o němž se mluví
v podobenství, je nejúčinnějším prostředkem, jak přinutit pastýře, který
tvrdošíjně zavírá oči před skutečností, aby ji konečně vzal na vědomí. Do
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zbořeného ovčince se pak budou moci všichni (ovce, vlci i další zvířata) vrátit
pospolu, a nakonec tu bude jedno jediné stádo bez jediného pastýře.
V podobenství však pastýř pravý důvod útěku chápe, a proto mu jediná zbylá
ovce dělá starosti.
Toto zvíře, jemuž nelze nepřiznat určitou míru nonkonformismu, samo o sobě
stačí k tomu, aby nová doba vůbec nenastala. Dokud je tu tato ovce, trvá
i ovčinec, a dokud trvá ovčinec, budou si ovce na svobodě pořád klást
znepokojivou otázku, zda nepochybily, když ho opustily. A to není správné:
náležitě sežrána může být jen ovce těšící se určitému vnitřnímu klidu.
Tak tedy hybaj, vzpurná ovce! Nejde-li to jinak, budeš ke svobodě donucena.
'Vždyť se tvůj strážce namáhá a marní čas jen kvůli tobě, a tak jen ty jediná
stojíš v cestě kulturnímu pokroku. Teprve až se i ty srdnatě rozběhneš k lesu,
bude moci pastýř prodiskutovat se svými kolegy závažnou otázku, jaké
prostředky zvolit, aby chov prospíval. Teprve až už tu nebude žádný ovčinec
(a žádné ovce), bude možno vypracovat opravdovou a úplnou pastorální
teologii, a to přísně vědecky – bez ohledu na konkrétní okolnosti a s využitím
všech v minulosti vytvořených koncepcí.
(z knihy Páté evangelium, Giacomo Biffi)
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Po dlouhé době se potkali dva kamarádi. „Co pořád děláš? A čím se živíš?“
„Prodávám nábytek.“ „A jak ti to jde?“ …Odpověď je v tajence.

AKSAMIT, ASTER, AUSTRALANÉ, AVAŘI, BALOT, BISTRO, BODLA,
DETEKTIVKA, DRDOL, EROZE, ESTÉT, FARAO, HRNCE, HRNEK, IRSKO,
JITRO, JUXTA, KANCIONÁL, KMOTR, KORINTKA, KORONA, KRAJTA,
KRMELEC, LANKA, LÁVRA, LEPRA, LOVCI, MALŠE, MLSAL, NEMOVITOST,
OBRÁZEK, ONUCE, OSENÍ, PALÁC, PÁRKY, PINTA, PLUTO, PLYŠE, POVYK,
PRAPORČÍK, PRAXE, PROCESOR, RÁMCE, RELIKVIE, ROLÁK, RULÁDA,
RUMUN, SEDLO, SEKVENCE, SKAUT, SKLAD, SMALT, SMLOUVA,
SOMATOLOG, SRNČE, STRÁŽ, ŠANON, ŠTACE, TĚŽCE, TIRÁK, TUNIS,
TURNAJ, ÚDOLÍ, VIRUS, VRÁTNÍK, ZÁVOD, ZOKOR, ŽROUT
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Co nás čeká
Pouť v Rojetíně
8. září bude v Rojetíně v 10 hodin poutní mše svatá.
Pouť v Řikoníně
8. září bude v Řikoníně v 16 hodin poutní mše svatá.
Pouť na Ostrově
Mše svatá 28. září v 16:00 hod.
Den seniorů
Oslava Dne seniorů bude v Dolních Loučkách na farním dvoře 30. září
v 15 hodin.
Katecheze pro rodiče dětí, které poprvé přistoupí ke sv. přijímání
Nový kurz setkání nad pravdami víry začne 23. září v 18 hod. v Pastoračním
centru v Dolních Loučkách. Srdečně jsou zváni i další zájemci o prohloubení víry.
Biblické hodiny
Setkání nad texty Písma sv. z následující neděle začíná v Dolních Loučkách
v Pastoračním centru ve středu 19. září po mši svaté.
Katecheze pro biřmovance
1. setkání s domluvou na průběh katechezí bude v Dolních Loučkách
v Pastoračním centru v pátek 7. září v 18 hodin.
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A něco na závěr …
Začátkem prázdnin jsme si připomněli první dochovanou zmínku o krádeži
bicyklu, konkrétně ve znění: „Cyril a Metoděj přišli o kolo roku 863.“
Nová hymna vodáků: „Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína...
Dva kněží jedou velmi rychle na motocyklu a vysoce překročí povolenou
rychlost. Zastaví je policista a káravě jim říká: „Uvědomujete si vůbec, co
děláte? Co kdyby se stala nehoda?“
Jeden z kněží opáčí: „Žádné strachy, synu, Ježíš je s námi!“
Policista nato vytáhne blok a povzdechne si: „V tom případě vám musím dát
pokutu. Na motocyklu se ve třech jezdit nesmí.“
Dnes mi doma na dvacet minut spadlo internetové připojení, tak jsem šel do
obýváku popovídat si s rodinou. Jsou to celkem milí lidé.
Na tchánovi se mi líbí, že to je takový rozvážný muž nepodléhající
momentálním hysteriím. Například tu kliku od záchodu neopravil od roku
2001.
Muž se ráno ztěžka probouzí. Hlava bolí jak střep, žaludek jako na vodě,
okno jak výkladní skříň. Zkrátka kocovina těžkého kalibru. „To jsem teda
musel vyvádět, to bude pěknej kartáč.“ Když si promne, oči vidí na stole
konvici s vonící kávou a čerstvě upečenou buchtičku. Vstoupí manželka. Muž
se opatrně ptá: „... jsem včera asi trochu vyváděl, což?“
„To si piš! Vyváděl? To je slabý slovo. Akorát žes mi pořád říkal: Nesahej na
mě, ty couro, já jsem šťastně ženatej.“
Synek se ptá tatínka: „Tati, kdy si indiáni malují obličeje?“
„Když se chystají do boje.“
„Tak si dej bacha na mámu, stojí před zrcadlem a maluje se!“
Popeláři odvážejí kontejner. Blíží se starší paní s odpadkovým košem a volá:
„Doufám, že nejdu pozdě?“
„Ale kdepak, naskočte si.”
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