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PRAVÁ MARIÁNSKÁ ÚCTA
ejsvětější Pannu Marii uctíváme. Neklaníme se jí. Klaníme se jedině Bohu. Ale
Pannu Marii uctíváme, protože ji Bůh učinil Matkou svého Syna.
Takové vyznamenání se nedostalo
nikomu jinému. Proto úcta k té, kterou
uctil samotný Bůh.
Pravá úcta spočívá v obdivu a radosti.
Možná jsme někdy zažili krásný východ slunce, objevili pěknou krajiny či
obraz. Stáli jsme přitom mlčky a v dojetí.
Plni údivu a radosti, že něco takového
Bůh stvořil či učinil prostřednictvím lidí.
Takto máme obdivovat
Pannu Marii, její neposkvrněné početí, neporušené panenství, božské mateřství.
Máme žasnout, že byla
uchráněna dědičného i osobního hříchu a vzata s tělem i
duší do nebeské slávy.
Máme se radovat z toho, že Bůh bohatě projevil
svou
všemohoucnost
a

N

moudrost na někom, kdo je potomek Evin
a Adamův. Jako my. Tento obdiv, tato
radost, to je mariánská úcta. Tento obdiv a
radost mají být stálé a. trvalé.
A co prosit Pannu Marii?
Naše přání něco mít, získat, vlastnit,
jsou často velmi nenasytná. Vynořují se
přání stále nová a nová. Když se splní
jedno, objeví se další dvě. Náš život je
řetězem přání. A kolem čeho naše přání
krouží? Buďme upřímní. Je to zdraví,
dobré postavení, postup, úspěch, šťastný
průběh cesty ... Kdo může vypočítat
všechna naše přání?
Smíme se s těmito
pozemskými přáními obracet na Pannu Marii?
Smíme ji prosit o přímluvu u Boha?
Smíme
Ale nemá jít pouze o
pozemské věci. Máme
přece nesmrtelnou duši, a
ta má větší cenu než tělo.
Záleží na tom, aby naše
duše byla zdravá, obstála
v pokušení, zůstala věrná
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víře, stálá v naději, pevná v lásce, aby
rostla ve ctnostech.
Budeme-li prosit Pannu Marii o tyto
věci, obdržíme i ty pozemské. Copak neříká Pán Ježíš: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní
bude Vám přidáno?“
Pannu Marii smíme prosit, vzývat,
ale zachovejme správný řád. Nejdříve Boží království a pak pozemské věci!
Nejlepším příkladem pravé mariánské úcty je „Zdrávas Maria“.
V první části říkáme: „Milosti plná,
Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami.“
Tak to řekl archanděl Gabriel, tak to máme říkat my s obdivem a radostí.

Teprve v druhé části říkáme: „Svatá
Maria, Matko Boží, pros za nás ...“ Neuvádíme jednotlivé prosby, protože Panna
Maria ví lépe než my, co nám prospěje.
Ale přece uvedeme jeden okamžik, kdy
zvláště chceme spoléhat na její přímluvu:
„V hodinu smrti naší“, v tu hodinu, kdy se
pro nás navždy otevře nebo zavře blaženost nebeského království.
Tak se máme modlit každý den, na
tomto máme vystavět svou úctu k Panně
Marii!
Josef Hudec, O.Cr., probošt

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
Babylonská věž a Jakubův žebřík
iblické vyprávění o babylonské věži je dobře známé.
Avšak musíme připustit, že naivním výkladem ztratilo svůj hluboký
teologický význam. Nemá se
číst jako vysvětlení filologického původu různých řečí. Spíše se tu vysvětluje příčina vzájemného nepochopení mezi lidmi (vyjádřeno
hebrejsky: nedokáží mluvit
stejnou řečí).
Prvních deset kapitol
Genese pojednává o tom, co
by se dalo nazvat „prehistorií“ celého lidstva. Od 12. kapitoly začínají dějiny izraelského lidu, relativně krátké
údobí, asi 2.000 let před Kristem. Vyprávění o babylonské věži uzavírá prehistorii
a vyzdvihuje myšlenku, která od nepaměti

B

inspirovala, inspiruje a bude i v budoucnosti inspirovat snahy lidského pokolení:
sjednotit všechny národy v jednom království (vyjádřeno hebrejsky: aby mluvili jediným
jazykem). Proto je zapotřebí
jediné ideje, jejímž výrazem
je věž-chrám, jehož vrcholek
se dotýká nebe. Přikládá se
mu absolutní hodnota, které
se všichni, i ve svém myšlení, musí podřídit. Kolik podobných snah jsme už viděli
v dějinách, ba i v nedávné
době! Avšak výsledek je
vždy tentýž: tragický zmatek a rozdělení,
války jedněch proti druhým.
V dějinách vyvoleného národa se začíná uskutečňovat opačná idea. Abrahámovi synové, prostý kočovný kmen, nej2
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sou prodchnuti myšlenkou založit království, jež by sjednotilo všechny lidi. Avšak
sám Bůh je vyvolil, aby svým postupným
sestupováním na zem dosáhl tohoto cíle.
V 28. kapitole Genese čteme vyprávění,
které je protikladem vyprávění o babylonské věži. Jakub, chudý kočovník, utíkal
před svým bratrem. Spal na holé zemi,
pod hlavu si dal kámen jako podušku.
„Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož
vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním
stojí Hospodin a praví: ,Já jsem Hospodin,
Bůh tvého otce Abraháma a Bůh Izákův.

Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém
potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země‘“ (Gn 28,12-14).
Čeho chtěli lidé dosáhnout svým úsilím, to se uskuteční mocí Boha, který sestoupí na zem. Řečeno teologicky: biblické zjevení je náboženství milosti, Božího
milosrdenství, které přichází z nebe.
Z knihy T. Špidlíka
„Znáš Ducha svatého?“

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
LIBOR Z LE MANS
biskup
Mans do Paderbornu (23. července?). V
třicetileté válce byly vyloupeny, o pět let
později však, 25. října 1627, opět navráceny. Přenechání relikvií mezi biskupstvími Le Mans a Paderborn vedlo k úzkému přátelství mezi nimi.
Liborova schránka v paderbornském dómě je pozoruhodnou prací.
Úcta a tradice: v paderbornském arcibiskupství
a v essenské diecézi se slaví
památka Libora z Le Mans
23. července (Liborova
slavnost). Také 25. říjen,
výročí navrácení jeho ostatků, je svátkem a nazývá se
„Malý Libor“.
Z knihy
Schauber – Schindler:
„Rok se svatými“

Obraz sv. Libora nalezneme v kostele
sv. Kříže u dominikánů na pravé straně
v druhé kapli od vchodu, jako oltářní obraz.
Svatý Libor se narodil
ve 4. století, snad ve Francii;
o jeho původu nic přesného
nevíme, převzal v roce 348
od Pavacia úřad biskupa v Le
Mans. Pro své věřící byl vzorem, dobročinný a hluboce
věřící. Dal stavět četné kostely, pomáhal prý nemocným,
přičítají se mu i zázračná uzdravení. Slavný Martin z
Tours byl jeho přítelem. Libor zemřel 9. června pravděpodobně r. 397 v Le Mans ve
Francii. V roce 936 byly přeneseny ostatky biskupa z Le
3
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CHARITA
Setkání partnerů z projektu Grundtvig
zemích. Poslední setkání proběhlo ve Znojmě ve dnech 18. – 20. 4. 2012. Pro zúčastněné byla připravena kromě pracovních povinností také prohlídka projektů
Oblastní charity Znojmo a prohlídka města Znojma. „Účelem těchto setkání je vzájemná výměna zkušeností o této problematice,“ uvedl ředitel Oblastní charity Znojmo Mgr. Evžen Adámek a dodal „Věřím,
že se všem partnerům ve Znojmě líbilo a
budou na setkání rádi vzpomínat.“ Každé
setkání shrnuje bulletin, který můžete nalézt na www.znojmo.charita.cz.

Ve dnech 18. – 20. 4. 2012 proběhlo
ve Znojmě setkání partnerů z projektu
Grundtvig, který má za cíl zvýšit možnosti
sociálního začlenění osob se zdravotním
znevýhodněním do společnosti.
Oblastní charita Znojmo je v projektu
Grundtvig zapojena společně s partnery
z Řecka, Dánska, Německa a Velké Británie. Cílem tohoto projektu je učit znevýhodněné skupiny lidí (konkrétně osoby s
mentálním postižením a duševním onemocněním) a vytvořit podmínky pro jejich
sociální začlenění, lepší přístup ke vzdělání, práci, volnočasovým aktivitám, bydlení, zdravotním službám a společenským
aktivitám.
Během dvou let se uskutečnily celkem čtyři setkání ve všech zapojených

Veronika Miholová
Oblastní charita Znojmo

Drazí věřící,
dovolte mi, abych vám všem, kteří
jste se zapojili do Postní almužny 2012,
poděkoval za váš finanční dar spojený
s postní obětí. Vaše odhodlání zapojit se
do této postní starobylé křesťanské tradice
je projev největší lásky k bližnímu. Rád
bych poděkoval také všem kněžím za jejich podporu této postní akce ve svých
farnostech a mezi věřícími. V současné
době probíhá ještě shromažďování papírových postních schránek s finančními
dary, a tudíž není ještě znám celkový výtěžek Postní almužny. V dalším čísle

Zpravodaje tento výtěžek zveřejníme i za
jednotlivé farnosti, které se do Postní almužny zapojily. Postní almužnu použijeme na financování operací a léčebných
výdajů vážně nemocných a umírajících
chudých dětí na Ukrajině. Děkuji také
vám všem za vaše modlitby a nejrůznější
formy pomoci charitní činnosti.
S hlubokou vděčností
Mgr. Ludvík Mihola
koordinátor Postní almužny

K evangelizaci není nutně potřeba velkých znalostí ani velké výmluvnosti.
Evangelizovat znamená ukazovat cestu toho největšího umění. Umění jak žít.
V. Cikrle: Stradivárky
4
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DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Modlitba ve stáří

P

ane, ty víš lépe než já, že den ode
dne stárnu a jednoho dne budu

rý morous je korunní dílo ďáblovo. Nauč
mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o
nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci
si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám - bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel
rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji,
jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o
bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se
stále ještě mohu měřit s mladými. Teď
cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to
pokoušel.
Ale ty, Pane, říkáš: "Kdo věří ve
mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych život přijal
tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale vděčný a připravený ke
všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k
tomu mi dej všechnu sílu srdce. Amen

starý.
Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému
tématu něco říci. Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti
druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a
ochotný pomáhat, ale abych přitom nevrtal a neporučníkoval. Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat - ale
ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár
svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a
chuť o nich hovořit roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí
poslouchat druhé, když líčí své nemoci,
ale nauč mě trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší
paměť - ale jen o trochu větší skromnost a
menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí. Nauč mě té podivuhodné moudrosti umět se mýlit. Drž mě,
abych byl, jak jen je možno, laskavý. Sta-

Autorství modlitby se připisuje sv.
Františku Saleskému.

ROK BIŘMOVÁNÍ
umění žít a ovládat se. (Mt 16,21-28) Velký katechismus zde používá výraz umění.

DARY DUCHA SVATÉHO
Zpracováno podle P. J. Peňáze
z FERMENTUM - 2012

Příklad:
Na kraji oázy, v níž leželo město, seděl starý muž. Přišel k němu pocestný a
povídá: „Ještě nikdy jsem tu nebyl. Jací
lidé tu žijí?“ Stařec odpověděl: „Jací lidé
byli v městě, kde jsi žil?“ „Sobečtí a zlí.

5 Dar umění (poznání, vědění)
Katechismus:
Dar umění je schopnost dávat všem
věcem souvislost s, konečným cílem,
5
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Proto jsem odtamtud odešel.“ „I tady jsou
lidé sobečtí a zlí,“ odpověděl stařec. O
něco později přišel druhý pocestný a položil starci stejnou otázku: „Jsem, tu poprvé.
Jací jsou zdejší lidé?“ Stařec odpověděl
stejnou otázkou jako předtím. „Jací lidé
žili v městě, kde jsi žil?“ „Byli dobří, štědří, pohostinní, poctiví. Měl jsem tam
spoustu přátel, těžko se mi odcházelo.“ „I
zdejší lidé jsou takoví“, poznamenal stařec. Obchodník, který vedl velbloudy k
napajedlu, slyšel z povzdálí oba rozhovory, a když druhý pocestný odešel, vyčítavě
se obráti1 ke starci: „Jak můžeš na tutéž
otázku odpovědět pokaždé jinak?“ „Synu
můj,“ řekl stařec, „každý si nosí svůj svět
v srdci. Kdo nenajde moc dobrého na minulosti, nenajde nic dobrého ani tady. A
kdo měl přátele v jiném městě, udělá si je
i tady. Víš, lidé jsou takoví, jaké je vidíme.“
Nejvyšší Pán nás stvořil jako bytosti
svobodné a rozumné a my se můžeme
rozhodnout, zda za vším budeme vidět
Boha a jeho dary, anebo se na všechno
budeme dívat jen svým omezeným pohledem.

6 Dar zbožnosti
Katechismus:
Dar zbožnosti působí radost z toho,
že člověk může zůstávat před Bohem (1
Sol 5,16)
Příklad:
Byl jednou jeden král a ten poslal
svého syna za trest do vyhnanství do daleké země. Princ trpěl hladem a zimou a
přestal už doufat v odpuštění. Uplynulo
několik let. Král poslal za svým synem
vyslance, kterému přikázal, aby synovi
vyplnil všechna přání. Vyslanec to sdělil
princi. Ten na něj užasle pohlédl a řekl
jen: „Dej mi kus chleba a teplý kabát.“
Úplně zapomněl, že je princ a že si může
přát odpuštění a milost od svého otce. A
dostal by je a mohl by se vrátit do paláce
svého otce a žít tam jako budoucí král.
I když jeho prosba byla upřímná, cítíme, že to řekl naštvaně, nerad a bez důvěry, protože si vůbec neuvědomil, kdo že
mu to vlastně nabízí pomoc.

MARIA, UZDRAVENÍ NEMOCNÝCH ...
...
y věřící odporoučíme právě
nemocné Panně Marii. Je to
teologicky a psychologicky hluboce odůvodněno. Výchozím bodem tak velké důvěry k Ní je ta hodina, kdy stála pod křížem svého Syna. Církev jednoznačně učí,
a je to dobře podložené učení, že Pán Ježíš
na kříži svěřil Panně Marii celé lidské pokolení a křesťanstvo známými slovy:
„Hle, Syn tvůj, hle, Matka tvá!“ Poslední
vůle Pána Ježíše byla, aby se Panna Maria
stala pro nás pro všechny Matkou. Patříme

k Ní, jako Ona byla odevzdána nám! Každá matka se stará zvláště o ty děti, kterým
něco hrozí, které jsou choré. Proto i Panně
Marii, jako Matce, leží na srdci především
lidé nemocní, ohrožení nějakým nebezpečím.
Z toho důvodu každý věřící, když se
octne v nouzi, ve strastech nebo onemocní, má záruku, že u Ní najde pochopení.
Maria ví z vlastní zkušenosti, co znamená
trpět! Po celý život se nad ní vznášela
věštba starce Simeona, že její vlastní duší

M
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pronikne meč bolesti. Prodělala „ještě
jednou“ bolesti a smrt svého Syna na kříži. Ona ví, jak na tom jsou zarmoucení a
bolem naplnění lidé. To dodává každému,
kdo se k ní obrací, pocit důvěry, že jeho
prosba bude dobře přijata. Kdo je ochoten
věřit, co všechno nám dává Bůh v Matce
svého Syna, může z toho vyvodit, že si
Bůh přeje i naše dobro. I k Marii vede cesta jen skrze víru v Boží moc a volání. Je
proto bezúčelné mluvit o Panně Marii s člověkem, který
tuto víru v Boha nemá. V
Panně Marii vidíme člověka, v
němž se Bohu nejvíce zalíbilo.
Je nejzdařilejším mistrovským
dílem, jež vyšlo z rukou Božích. Je ve všech směrech nejdokonalejší. Obraz, který nám
Bůh v Mariině osobnosti
předkládá o svém stvoření, má
co říci i dnešnímu člověku,
který hledá odpovědi na tolik
otázek. Člověku lichotí, když se mu říká,
že je vlastně lepší, než jak se sám vidí v
zrcadle svého života. Že v dlouhém řetězu
lidské rodiny je také bezvadný článek, se
kterým se může i on ztotožnit a v němž i
on může vidět vlastní sebeuskutečnění.
V Panně z Nazareta může člověk
znovu nalézt sebe samého, jestliže vstoupí
do styku s Bohem – Panna Maria patří k
tomuto lidstvu. Proto je „slávou Jeruzaléma, radostí Izraele, ctí našeho rodu.“ Především však je Matkou. Její úlohou v nebeském království je předávat dále Božský život! To je její poslání. Setkání s
Pannou Marií nezůstane nikde jen při
pouhém obdivu. Kdo se k Ní přiblíží,
ocitne se v dosahu její zářivé neposkvrně-

nosti a její vlastní blízkosti Bohu. Kdo se
k Ní modlí a chce jí být nablízku, vrůstá
tak do Božího prostředí, které je kolem
Ní, a dostává se i do blízkosti Boží.
Kdo má víru, ten ji také žije. To
ovšem neznamená, že jeho život z víry
nemá žádné solidní základy. Znamená to
spíše, že takový člověk nepotřebuje stále
ohmatávat a dokazovat si jednotlivé pilíře
své víry, aby si byl tou vírou jist. Vždyť
přece není třeba před modlitbou každého Otčenáše si
vždy znovu dokazovat existenci Boží. Věřit znamená
žít z Boží přítomnosti.
Tak se to má i s přijetím Panny Marie do našeho
konkrétního života. Stačí si
uvědomit, že její bytí je
vlastně pověřením a posláním skrze Krista. Kdo je
chce zařadit jako poslání i
do vlastního života, musí
jím vyplnit celou svou každodenní existenci. Kdo je nepřijme, bude odkázán na
Jejího Syna a bude účtovat jen s Ním. Kdo
ale má za to, že je a žije v Kristu, musí v
jeho „největší blízkosti“ nutně přijít do
styku s Pannou Marií a srovnávat svůj život s jejím posláním. K čemu tedy, ptám
se, takové vyumělkované a komplikované
akrobacie, kterými chtějí mnozí v dnešním
křesťanství Pannu Marii postavit stranou?
Křesťan, který věří v Božího Syna,
zůstane u Panny Marie, protože je Ježíšovou Matkou, a zůstane tak u Krista, který
je opět Mariiným Synem!
...
Z knihy A. Gots: „ANO“ ke kříži

Nedej se ničím lekat, ničím děsit!
Trpělivost dosáhne všeho.
Terezie z Avily
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INFORMACE – bude vás zajímat
KONCERT HRADIŠŤANU

KURZ SPIRITUÁLNÍ DIMENZE
ČLOVĚKA UNIVERZITY TŘETÍHO
VĚKU

12. května 2010 v 19:00 hod. pořádá
Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže v kostele sv. Michala na Jezuitském
nám. koncert Hradišťanu. Lístky jsou
v prodeji v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici a cena je 290,Kč. Část výtěžku bude věnována Oblastní
charitě Znojmo.

Biskupství brněnské a sdružení Hippokrates spolupracují s Masarykovou
univerzitou při pořádání kurzu Spirituální
dimenze člověka Univerzity třetího věku.
Kurz je určen těm, kteří dosáhli nebo se
přiblížili důchodovému věku a mají alespoň středoškolské vzdělání, přednášky se
konají v centru Brna. Přednášejí pedagogové Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého, Masarykovy univerzity i externí odborníci. Pro akademický rok 2012/13 je potřeba přihlásit se co
nejdříve, podrobnosti v příloze. Kontaktní
elektronická
adresa
<bioetika@bioetika.cz>, tel. 548 527 262.

CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ A
MISIJNÍ DEN DĚTÍ
V sobotu 26. 5. 2012 se v Kroměříži
koná 10. celostátní misijní pouť a
7. misijní den dětí, které s mottem „Podej
mi ruku, pomůžu Ti.“ pořádají Papežská
misijní díla a obě kroměřížské farnosti. Při
této příležitosti také oslavíme výročí 100
let působení Misijních děl u nás a 190 let
od založení Misijního díla šíření víry zakladatelkou Pauline Jaricot. Poutí se budeme též připravovat na vyhlášení Roku
víry Benediktem XVI. v den 50. výročí
zahájení Druhého vatikánského koncilu
(11. 10. 2012). Připraven je bohatý program pro děti i dospělé, kde nebude chybět mše svatá za účasti hostů, tradiční Misijní jarmark, misijní hrátky, soutěže a
putování po kontinentech, prohlídka zámku a zahrad, pásmo písní a další překvapení. Přijeďte a vezměte s sebou i své
blízké. Těšíme se na Vás!
Více informací: PMD, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. 499 433 058, mobil
604 838 882,
e-mail: <info@misijnidila.cz>,
<http://www.misijnidila.cz>.

DYJÁCKÁ CHALOUPKA
od neděle 8.7 do soboty 14. 7. 2012
Místo konání: fara Štítary
Vede: bohoslovec Marek Coufal
Cena: 600,- Kč
Pro účastníky je připraven bohatý
program. Je možno čekat dobrodružství,
hry a mnoho dalšího. Vše se koná v křesťanském duchu. Upřesňující informace
včas podáme.
Hlásit se můžete:
tel. 515 296 384; mobil: 731 402
737; e-mail vranov@fatym.com
Zveme všechny kluky do 15 let!
X. PĚŠÍ POUŤ
z Kobylí do Žarošic se uskuteční v
úterý 8. 5. 2012. Zahájení v 8.00 v kostele
sv. Jiří v Kobylí. V Žarošicích MŠE
8
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SVATÁ pro poutníky. Přeprava poutníků
zpět do Kobylí zajištěna
Srdečně zvou farnici z Kobylí.

litánské nakladatelství s následujícím programem:
Více informací o návštěvě Anselma
Grüna v Brně naleznete na:
www.biskupstvi.cz/pastorace

NÁVŠTĚVA ANSELMA GRÜNA
V BRNĚ

www.dominikani-znojmo.cz
Webové stránky Dominikáni Znojmo
vám mají umožnit rychlý přístup k informacím o farnosti, aktuálním dění i připravovaných akcích.

Ve dnech 1. – 3. června 2012 navštíví opět Brno Anselm Grün. Benediktinský kněz a světoznámý autor knih o
křesťanské spiritualitě se tentokrát zaměří
na evangelijní příběhy o uzdravení. Téma
vychází z nové knihy P. Anselma, jejíž
překlad chystá Karmelitánské nakladatelství.
Anselm Grün je benediktinský
mnich, žije a působí v klášteře Münsterschwarzach v Německu. Je doktor teologie, vyhledávaný duchovní průvodce a
autor mnoha knih o duchovním životě.
Často přednáší a vede rekolekce pro kněze
a řeholníky v krizových situacích, ale i pro
podnikatele a manažery. Nejvíce čerpá z
bohatství spirituality pouštních otců, z
tradice západního mnišství a z poznatků
hlubinné psychologie.
Jeho návštěvu Brna připravilo Pastorační středisko brněnské diecéze a Karme-

Připomínka 60. výročí popravy
služebníka Božího R. D. Jana Buly
V neděli 20. 5. 2012 – výroční den
smrti Jana Buly – se bude ve farním kostele v Rokytnici nad Rokytnou konat v 5
hodin smírná pobožnost a v 8 hodin bude
sloužena mše svatá. Další mši v 10:30 hodin bude celebrovat Mons. Jiří Mikulášek,
generální vikář a biskupský delegát kanonizačního řízení.
V tentýž den bude postulátor kanonizačního řízení Mons. Karel Orlita sloužit
v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla v 7:30
hodin mši za brzké blahořečení Václava
Drboly a Jana Buly.

Karmelitánské nakladatelství nabízí
Marek Orko Vácha
Tančící skály
O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu
Info a běžná cena: vázaná, 187 s., 199 Kč (Objednací číslo: CES0263)
Kniha vznikla na základě přednášek z náboženství na Biskupském gymnáziu v Brně v letech 1998–2001 a je určena především středoškolským studentům. Fascinující
dějiny naší existence od velkého třesku po vznik samostatně uvažujících bytostí tvoří
bohatý zdroj inspirace pro teologii.
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Ludvík Maria Grignion z Montfortu
Tajemství svatého růžence
Podivuhodné tajemství svatého růžence, jímž se přičiňujeme o svou spásu
Info a běžná cena: brožovaná, 223 s., 229 Kč (Objednací číslo: MCM0533)
Nadčasový misionář Ludvík Grignion z Montfortu (1673–1716) promlouvá k mariánským ctitelům i váhavým duším přes zdánlivou hradbu tří staletí. Dílo autor určil
„kněžím, hříšníkům, zbožným duším, malým dětem“. Tři tradiční řady tajemství jsou
aktuálně doplněny slovy bl. Jana Pavla II. o růženci světla. V závěru tohoto spisu se setkáváme s velmi emotivní, silnou Grignionovou osobní modlitbou, nazvanou „Nový
růženec neboli Korunka k Panně Marii“.
Kontakt s Duchem svatým vyžaduje čas
Kdo na každou otázku okamžitě odpoví, ten se jistě neporadil s Duchem svatým. Prozradí se zbrklými odpověďmi a
stejně zbrklými reakcemi. Chceme-li léčit
a vychovávat druhé, je třeba jít bez oklik
pro radu rovnou k Duchu svatému. Je nutno si to cílevědomě nacvičit. Zvyknout si
neodpovídat okamžitě, ale chviličku se
odmlčet a aspoň střelnou modlitbou kontaktovat Ducha svatého a požádat ho v
konkrétní situaci o konkrétní radu. Ideální

příklad přístupu k Duchu svatému najdeme u Panny Marie. Byla Duchem svatým
naplněna, byla jeho snoubenkou, uměla
mlčet, uchovávala všechna slova ve svém
srdci a rozjímala o nich. Proto se nikdy
nemýlila. Je v mém životě aspoň něco, co
se shoduje sjednáním Mariiným?
M. Svatošová:
Na minutu s L. Kubíčkem

VELIKONOČNÍ POZDRAV OTCE BISKUPA
Milí přátelé,
ve velikonočním třídenní jsme prožili
střed a vrchol naší liturgie a vstoupili do
padesátidenní oslavy velikonočního tajemství. V této mimořádné době se v prvotní církvi nepřipouštěl žádný půst a dokonce ani modlitba vkleče (nicejský koncil).
Všechna první mešní čtení této doby
jsou svědectvím o životě a růstu křesťanských obcí, tak jak byla zapsána ve Skutcích apoštolů. Tehdy se činností apoštolů
ve jménu Ježíše Krista a jeho Ducha rozvíjel život křesťanských obcí, které se stá-

valy působivou „reklamou“ a svědectvím
pro ostatní lidi.
Před lety jsem požádal kněze brněnské diecéze, aby se ve své činnosti zaměřili
především na rodinu a farnost. Velikonoční doba nám odkrývá stejnou perspektivu i dnes. Farnost není něco překonaného, stejně jako rodina, a starost o ně je
naší prvotní péčí.
Ať nám slíbený Duch, kterého Otec
prostřednictvím Syna uděluje svému lidu,
v tomto úsilí pomáhá.
Váš biskup Vojtěch
10
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VELIKONOČNÍ KONCERT
Na velikonoční neděli 8. 4. 2012 se
v kostele Sv. Kříže u Dominikánů konal
Velikonoční koncert, sestávající ze tří částí.

Sbor byl velmi citlivě doprovázen
orchestrem Znojemští hudebníci, který
pomohl vytěžit z díla opravdové maximum a předat je posluchačům, kteří
téměř zaplnili chrám sv. Kříže.
Všechna tělesa podala skvělé výkony
a pomohla dotvořit radostnou velikonoční
atmosféru.
Celým programem se jako zlatá nit
vinul výkon mladé a nadějné hudebnice
Jarmily Navrkalové, která doprovodila
skupinu Mosty na kontrabas (!), posílila
altovou sekci Minimy a nakonec řídila
výkon celého chrámového sboru i orchestru. Věříme, že o této dívce ještě v hudebních souvislostech hodně uslyšíme a to i
za hranicemi města Znojma!

První část odzpívala ve Znojmě již
známá hudební skupina Mosty. V repertoáru, složeném jinak ze spirituálů a gospelů, velmi rytmickém a svižném, se objevila i jedna výrazně pomalejší až meditativní svatodušní píseň, která přinesla
zajímavý kontrast k ostatním skladbám.
V druhé části pak zazpívalo nedávno
vzniklé hudební těleso maminek, které si
říkají Minima. Příjemně překvapilo svěžím a barevným zvukem mladých a pěvecky poučených hlasů a předneslo tři
zpěvy a capella (bez doprovodu) z pera
současných hudebních skladatelů Antonína Tučapského a Zdeňka Lukáše.
Hlavním bodem programu pak bylo
vystoupení Chrámového sboru Svatého
Kříže. Předvedl průřez postním a velikonočním sborovým repertoárem, počínaje a
capella odzpívanou da Vittoriovou „Popule meus“ a konče „Misou brevis in F“
Zdeňka Fibicha. Zde se mohl sbor předvést zejména na efektních vokálních plochách, zaznívajících v tomto díle pozdně
romantické české hudby.

Chrámový sbor rád uvítá každého zájemce na svých pravidelných úterních
zkouškách. Zkoušky začínají vždy v 19.00
a hudební vzdělání není vůbec žádnou
podmínkou, přijít může každý, kdo rád
zpívá.
Ludmila Rudová

Farní den farnosti sv. Mikuláše – 12. května
Chcete se projít jarní přírodou, poklábosit si a pokecat mezi sebou, zasmát se, prožít mši sv., udělat test farnosti, posedět u ohně, dát si připálený špekáček? Pak si
prosím, rezervujte tento termín. Srdečně zveme všechny
věkové kategorie.
V 9 h se odjíždí do Šumné a odsud pěšky na farní zahradu do Olbramkostela, kde bude program do 18 h.
Bližší informace na plakátcích a v ohláškách.
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SPE SALVI – pokračování
výtah z encykliky o křesťanské naději papeže Benedikta XVI.
36. K lidské existenci patří nejen činnost, ale také utrpení. Utrpení má svůj původ jednak
v naší smrtelnosti, jednak
v množství viny, jež se v průběhu dějin nakupilo a stále narůstá.
Je třeba udělat všechno pro to, aby na
světě bylo utrpení méně: zabránit utrpení
nevinných, zmírnit bolesti, pomáhat při
překonávání psychických utrpení. Tato povinnost vychází ze spravedlnosti a lásky.
Určitě musíme dělat všechno pro to, abychom utrpení překonali.
Nicméně není v našich silách, abychom se ho zcela zbavili – to z toho prostého důvodu, že nemůžeme ze sebe setřást
svoji smrtelnost a nikdo z nás není schopen
odstranit moc zla a moc viny, která nepřestává být pramenem utrpení. Mohl by to
udělat svou mocí jedině Bůh. S vírou
v existenci této moci se v dějinách vynořila
naděje na uzdravení světa
Tato naděje nám dává odvahu, abychom vytrvale stáli na straně dobra i ve
zdánlivě
beznadějných
situacích.
S vědomím, že i do budoucna stále působící
moc viny se projevuje utrpením a neustále
přetrvává.

platí jak pro jednotlivce, tak pro společnost.
Taková společnost, která nedokáže přijmout
trpící a neumí jejich utrpení sdílet, je společností krutou a nelidskou.
Rovněž schopnost přijmout utrpení
z lásky k dobru, k pravdě a ke spravedlnosti
je pro míru lidství určující: Pokud by osobní blaho a bezpečnost byly důležitější než
pravda a spravedlnost, pak by rozhodovala
moc silnějšího a vládlo by násilí a lež.
39. Trpět s druhým, trpět pro druhé,
trpět z lásky k pravdě a k spravedlnosti, trpět kvůli lásce a s cílem stát se skutečně
milující osobou. To jsou podstatné základy
humanity.
Jsme toho schopni? Je pro mne druhý
tak důležitý, že jsem ochoten se pro něho
stát osobou, která trpí? Je pro mne pravda
do té míry závažná, že vynahradí jakékoliv
utrpení ? A slibuje láska opravdu tolik, že
ospravedlní i osobní darování sama sebe ?
Křesťanská víra nám ukázala, že pravda, spravedlnost a láska nejsou jen pouhými
ideály, ale pádnými skutečnostmi. Bůh, zosobněná pravda a láska, chtěl trpět za nás a
spolu s námi. Člověk má pro Boha takovou
cenu, že on sám se stal člověkem, aby mohl
s člověkem soucítit a spolutrpět způsobem
velmi reálným – v těle a v krvi.
V našich rozmanitých utrpeních a
zkouškách zajisté potřebujeme své malé či
velké naděje. Avšak ve velmi závažných
zkouškách, kde se musím definitivně rozhodnout a dát přednost pravdě před vlastním štěstím, kariérou či vlastnictvím, tam se
jistota pravé a velké naděje stává opravdovou nutností. Svatí a mučedníci byli jistotou
pravé a velké naděje naplněni. Proto mohli
jít po stopách Kristových.

37, 38: Můžeme se snažit utrpení
omezit, bojovat proti němu, ale nemůžeme
se ho zcela zbavit.
Tam, kde se lidé snaží ušetřit si námahu a bolest spojené s pravdou, láskou a dobrem, upadají do prázdného života, v němž
jakoby utrpení neexistovalo, o to více se
však dostavuje pocit osamělosti a bezvýchodnosti.
Člověka totiž nevyléčí to, že se utrpení
vyhne, že před bolestí uteče. V přijatém
trápení člověk naopak vyzrává.
Skutečná míra lidství se podstatně určuje ve vztahu k utrpení a k trpícímu. To

Zpracoval Ing. Simek (pokračování)
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NEUMÍM SE MODLIT
S každým z nás se Bůh setkává originálním způsobem. (Podle E. Velly)
JAK SE MÁM MODLIT?
Lidé mi často říkají: „Neumím se
modlit“ a kladou mi otázky: „Jak se mám
modlit?“
Jestli máte podobný problém, řekněte
to přímo Bohu… a už tím se modlíte.
Řekněte mu, že nevíte, jak se modlit… a
už tím se modlíte.
Modlitba totiž neznamená něco dělat,
ale s někým být.
Být s někým, komu na mně záleží,
být v jeho přítomnosti.

Nikoho proto nekopírujte! Bůh s vámi zachází tak, jako byste pro něho existovali jen vy a jako by tu on byl jen pro
vás!
Opusťte své představy a dovolte Bohu, aby jednal tak, jak chce on!
BŮH NÁM NEŠEPTÁ DO UŠÍ...
Bůh k nám promlouvá mnoha způsoby a věcmi, různými okolnostmi a prostřednictvím lidí v našem okolí. Bůh nám
ale nešeptá do uší. Mohl by to sice dělat,
ale za běžných okolností to nedělá. Jak
máme tedy zachytit, co nám Bůh říká?
Buďme připraveni zachytit Boží hlas
v událostech, prostřednictvím Bible, nebo
prostřednictvím lidí, se kterými se setkáváme.
Když budeme mít srdce otevřené, určitě zachytíme chvíli, kdy k nám Bůh
mluví.

NIKOHO NEKOPÍRUJTE
Každý člověk je originál.
S každým z nás se Bůh setkává originálním způsobem. Dovolte Bohu, aby k
vám promlouval osobně, svým originálním způsobem.
Nedívejte se na ostatní a nezkoumejte, jak působí Bůh v druhých. Nemusíte
prožívat přesně to, co prožívají lidé kolem
vás!
PROČ VĚŘÍM V BOHA?
Věřící vědec je možná v jisté výhodě...
ztah k Bohu je pro věřícího
křesťana důvěrně osobní záležitostí, o níž se většinou ostýchá vyjadřovat
veřejně; ne snad proto, že by se obával
perzekuce či posměchu jako v dobách bojovně ateistické totalitní společnosti, ale z
toho důvodu, že si je dobře vědom, jak
nesnadné je popsat stav vlastního nitra
běžným lidským jazykem a jak nesdělitelné jsou osobní prožitky, střádající se během vlastního života – života nezaměnitelného a jedinečného v celých dějinách
vesmíru.

Vidíte, právě mi uklouzlo slovo vesmír a jistě ne náhodou. Věřící přírodovědec je možná v jisté výhodě, že poznává
Boha nejen subjektivně jako každý jiný
člověk, ale také prostřednictvím předmětu
svého bádání, jímž je vždy určitý uzoučký
výsek poznávání kosmu, od hvězd po
mořské hvězdice, od vůně květin po vůni
škvarků, od přenosných chorob po přenos
záření či genetické informace. Při své práci používá vysoce neosobní (objektivní)
vědecké metody, která připadá neodborníkům až protivně studená a zpochybňující.

V
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Osvícenecký racionalismus minulého
století, jenž dosud většina veřejnosti ztotožňuje s postojem současných vědců, víceméně naznačoval, že se při zkoumání
přírody bez Boha docela dobře obejde, či
– řečeno slovy Laplaceovými – „tuto hypotézu nikde nepotřebuje“. Odtud také
vyvěrala typicky ateistická víra marxistů,
že věda postupně dokáže vysvětlit veškeré
dění v přírodě, že neexistují věci vědecky
nepoznatelné, nýbrž pouze dočasně nepoznané.

vou mechaniku a molekulární genetiku,
jež ukázaly, jak naivní byly naše předešlé
pokusy objasnit existenci a chod vesmíru
jako jakéhosi gigantického věčného orloje, který pěkně tiká proto, že do sebe zapadají nějaká ozubená kolečka. Existence
a vývoj vesmíru nám dnes připadá snad
ještě tajemnější než v době, kdy naši
předkové věřili na bohy blesku, vod a sopek.
Troufám si proto tvrdit, že věřící přírodovědec může dnes svou víru v Boha
opřít také o kvalifikovaný údiv nad podivuhodným řádem materiálního světa, jak
to kdysi tak předvídavě a výstižně vyjádřil
žalmista Páně: „Nebesa vypravují slávu
Boha silného a dílo rukou jeho obloha
zvěstuje“ (Ž 19,2). ...

Během XX. století však došlo v
hlavních oborech přírodních věd k velmi
významným objevům a posunu celkového
pohledu na schopnost člověka postihnout
pravé příčiny dějů a vztahů v přírodě a
předešlá vědecká pýcha tím vzala patrně
již definitivně za své. Mám tím na mysli
zejména obecnou teorii relativity, kvanto-

Z knihy "Jiří Grygar - věda a víra"

FARNÍ ŽIVOT
Každé pondělí před večerní mší sv.
u sv. Kříže u dominikánů je modlitba
růžence za mír.
● Každé pondělí v 19 h na loucké faře
pravidelné modlitby maminek.
● Každé pondělí v 18 h v Únanově
dětská mše.
● Každé úterý v 19 h na faře u sv.
Kříže zkouška chrámového sboru.
● Každé druhé úterý v měsíci od 14 h
do 17.30 h v kostele sv. Kříže adorace
za nenarozené děti.
● Každou středu od 9 do 12 h na faře
u sv. Mikuláše setkání dětiček a jejich maminek.
● Každou středu v 18. h na faře
v Louce je mše sv. pro děti a mládež.

PRAVIDELNÉ AKCE

●

Každý den v 7 h u Mnišek dominikánek je mše svatá s možností účasti věřících. Vstup klášterem Dolní
Česká 1 do 6.55 h. V kostele u sv. Kříže ranní mše sv. v 6.45 h nebudou.
● Každou neděli při mši sv. v 9 h u
sv. Mikuláše je během kázání program pro malé děti s katechetkou na
faře.
● Každou neděli po večerní mši sv. u
sv. Kříže u dominikánů je do 19.30 h
adorace.
● Každé pondělí od 15.45 h na faře u
sv. Kříže u dominikánů se koná setkání aktivních členů Mariiny legie.
●
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Každou středu po večerní mši sv. u
sv. Kříže u dominikánů je do 19 h
adorace.
● Každý pátek v 17 h u sv. Jana Kř. u
kapucínů mše sv. po celý školní rok.
● Každý pátek v 8 h u sv. Hippolyta
na Hradišti mše sv. (ve středu v 18 h
mše sv. zrušena).
● Každý pátek v Louce na faře v
19.30 h mše sv. s mládežnickými
zpěvy a katechezí; po mši sv. volné
povídání ve společenství; jsou zváni
všichni, zvláště mladí lidé.
● Každou sobotu v 9 h v pensionu na
Vančurově ul. ve společenské místnosti mše sv.
● Každou sobotu v 14.30 h v Nové
nemocnici mše sv. v prostorách odd.
130, vedle prodejny novin v 1. poschodí; vchod do nemocnice pro návštěvy; příležitost ke sv. zpovědi;
možnost přinést sv. přijímání na pokoj;
tel.: 515 227 723; 736 523 600.

ze Znojma ve 13,30 h Vídeňská u mostu, Palackého, lázně, Přímětice v 15 h
májová pobožnost v Dobré Vodě beze
mše sv.
 6. 5. v 9 h Pouť hasičů ke sv. Floriánovi v Kuchařovicích.
 8. 5. Jednodenní pěší pouť do Tří
Dubů v Rakousku (40 km) vychází se
v 6,30 h od sv. Mikuláše ve Znojmě,
mše sv. u Tří Dubů v 19 h.
 11. 5. v 19:30 h v Dyjákovicích –
Divadelní hra J. Cimrmana: Afrika v
podání křižanovského ochotnického
spolku Tyjátr. Vstupné dobrovolné
 12. 5. Farní den, v 9 h odjezd vlakem do Šumné, pak pěší cesta do Olbramkostela na farní zahradu, tam program do 18 h.
 12. 5. v 19 h v kostele sv. Michala koncert Hradišťanu
 12. 5. v 19.30 h v Mramoticích –
Divadelní hra J. Cimrmana: Afrika v
podání křižanovského ochotnického
spolku Tyjátr. Vstupné dobrovolné (pozor, je zde menší sál!)
 13. 5. májová pouť ve Slupi; – v 9
h modlitba růžence, mše sv. a pohoštění.
 13. 5. v 15 h požehnání opravené
sochy sv. Jana Nepomuckého při silnici Konice – Popice se mší sv. místo
měsíční pouti do popické kaple. Autobus ze Znojma – ve 14 hod Přímětice,
lázně, Palackého, Vídeňská u mostu.
 16. 5. v 16,30 h požehnání pamětní desky básníka Zahradníčka na budově věznice
 17. 5. Slavnost Nanebevstoupení
Páně – mše sv. u sv. Kříže v 7 a v 18
hodin; v Louce v 18 h; u sv. Jana Kř.
v 8 a 17 h.
 19. 5. se koná pouť na Svatou horu u Příbrami. Cena je 300 Kč. Infor-

●

PŘIPRAVUJE SE
 29. 4. Titulární slavnost Nalezení
svatého Kříže - mše sv. jako v neděli v
8, 10 a v 18 hodin.
 1. 5. v 10 h u vranovského kostela
začíná pěší pouť mužů z Vranova n.D.
do Jevišovic.
 3. 5. ve 20 h adorace u sv.Mikuláše
 4. 5. první pátek – od 14 h adorace
a sv. zpověď v kostele sv. Jana Kř. u
kapucínů.
 5. 5. od 9 do 16 h na faře u
sv.Mikuláše pokračování kurzu přiroz. plánování rodičovství.
 5. 5. v 18 h v Hl.Mašůvkách měsíční pouť, autobus v 17 h
 6. 5. neděle odpoledne poutní zájezd do Dobré Vody u Jemnice, Kdousova, Hájku a Velkého Újezda. Autobus
15
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mace u pí. Ševčíkové – tel.: 777 938
037.
 19. 5. se koná pouť do Mariazell.
V rámci pouti se navštíví i klášter Lilienfeld a jezero Erlaufsee. Odjezd v 6
h ze Znojma od lázní. Cena 720,- Kč
pro dospělé, 650,- Kč pro děti do 15 let.
Informace u pí. Balíkové – tel. 728 272
760.
 26. 5. ve 21 h u sv. Kříže mše sv.
Vigilie ze slavnosti Seslání Ducha
Svatého
 27. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého
 27. 5. v 17 h u sv. Mikuláše májová
pobožnost a svátostné požehnání,
v 18 h zakončení kurzu víry.

 1. 6. Noc kostelů – loucká farnost
se svým kostelem se i letos zapojí. Program
je
na
stránkách
www.nockostelů.cz nebo odkaz je i na
našem farním webu. Srdečně zveme.
 2. 6. v 16 h před svátkem Nejsvětější Trojice bude mše sv. v kostelíku
Nejsvětější Trojice v OblekovicíchBohumilicích.
 3. 6. v 9 h 1. sv. přijímání dětí u
sv. Mikuláše.
 3. 6. v 15 h v Louce na faře tradiční
Dětský den.
 10. 6. oslava Božího Těla v 9 h.

BIŘMOVÁNÍ
Příprava na biřmování. 27. 4.; 4. 5.; 11. 5. v 19 h na faře u sv. Mikuláše;
18. 5. sv. zpověď před biřmováním 14–17 h v kapucínském kostele sv. Jana Kř.
20. 5. v 9 h u sv. Mikuláše biřmování.
Májové pobožnosti u sv. Kříže u dominikánů se budou konat každý den měsíce
května před každou večerní mší sv. Začínají v 17:30 májovým čtením, pak budou litanie u mariánského oltáře, a proto je začátek modlitby růžence přesunut na 17 hodin a ve
mši se kromě slavností a nedělí nebude kázat. U sv. Jana Kř. u kapucínů každý všední
den v 7,30 h růženec, v 8 h mše sv. a zpívané litanie. V neděli 20. a 27. 5. u sv. Mikuláše Májová pobožnost v 17 h.
Fotbalové turnaje
Opět se připravují fotbalové turnaje nejen pro ministranty na hřišti na faře v Příměticích. V sobotu 2. 6. budou hrát hráči do 6. třídy ZŠ včetně a v sobotu 9. 6. hráči od 7.
třídy výše (i střední škola). Přihlášky týmů (5+1) na tel.: 777975888.
Noc kostelů se letos ve Znojmě u sv. Mikuláše a u sv. Kříže konat nebude.
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