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Měsíc Panny Marie, měsíc lásky
dyž se probuzená jarní
příroda znovu odívá jemnou zelení, rozkvétajícími
stromy a květy, přichází nejkrásnější měsíc v roce, květen.
Všechna ta krása rozsetá
po zemi mluví o nekonečné kráse Boží, byť je
jejím slabým odrazem.
Všude se rozlévá nový
život. Toto období je zároveň takřka neoddělitelně spojeno se zvláštní
úctou k Panně Marii –
Májové
pobožnosti.
Proč?
Svatá církev uctívá
Marii jako Prostřednici
mezi Bohem a lidmi:
skrze ni jsme obdrželi
Původce života. Ano, náš Pán je Život
sám (Jan 14, 6). Maria mu dala život
jako člověku - život tělesný, lidský. Syn
Boží je požehnaným plodem jejího
života. V Něm milovala a zároveň ctila
Boha.
Matka
Ježíše
se
těší
nejintimnějšímu lidskému spojení se

K

samotným Vykupitelem. Jako Matka se v
mateřské lásce úplně ztotožnila s
vykupitelským dílem svého Syna.
Spolupracuje na spáse duší. Matka Boží!
Všechny další tituly dané
Marii poukazují na tuto
skutečnost a zároveň z ní
vyplývají. Ale ona je i
naší matkou. Život, který
nám
předává,
není
přirozený život, ale život
milosti. Je pro nás matkou
milosti, která zaplavuje
božským životem. Jako
„milostiplná“ se stala
Prostřednicí
milosti,
kterou jí propůjčuje Dítě v
jejím lůně. Kam přichází,
tam proudí skrze ni do
světa milost tohoto Dítěte.
Co je dáno jí, chce Bůh dát každému z
nás. Maria si nic nenechává pro sebe.
Všechno rozdává ve svobodě své
mateřské lásky. A milost stále přetéká.
Její zdroj je nekonečný. Tryská na
všechny lidi hrbící se v přítmí své bídy,
nečistoty, smutku a zklamání, násilí,
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bolesti a zranění, pokrytectví a zmatku,
žíznící po odpuštění. Matka poukazuje
všem na lásku, neboť sama byla stvořena
z lásky. Se soudem a trestem nemá co do
činění. Láska Boží k ní patří tak, jako
patří ke každému člověku atmosféra,
kterou šíří.
Syn Boží ji korunoval a dal jí moc a
slávu. Matka ujišťuje, že naděje zvítězí
nad úzkostí, pokoj nad zmatkem, život
nad smrtí. Neměla vysoké postavení jako
člověk, ale nyní drží v rukou všechnu
moc Boží. Boží moc pak spočívá v
Božím milosrdenství. A svěřil-li Bůh
Královně nebes své milosrdenství, svěřil
jí všechno. Z toho důvodu k ní můžeme
volat: „ORODUJ ZA NÁS!“, když ji
vzýváme a opěvujeme v litaniích.
Působivý seznam jejích jmen přímo
provokuje přejít od ústní modlitby k
rozjímání, k obdivu. Ale ruku na srdce:
Nebýváme někdy až příliš nepozorní,
nezaujatí? Nechybí nám úžas? Když si
budeme ukládat ony „tituly“ vyjadřující
tajemství Mariina poslání jako kamínky

mozaiky, posléze objevíme, že nám v
srdci vyrazil nevysychající pramen
modlitby a důvěry k Té, která je už na
nebesích. A můžeme z něho čerpat třeba
stokrát za den! Kdykoli pohlédneme na
obrázek či sochu Panny Marie. Kdykoli
si na Ni vzpomeneme nebo zaslechneme
její jméno. Svatý Bernard radí mít ji stále
v srdci a na rtech. A ví, co říká.
„Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji,
neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni,
nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li
tě, nemusíš se bát, je-li k tobě milostivá,
dojdeš k cíli“.
Milovaní, během této doby milosti
prosme Pannu Marii zcela zvláštním
způsobem, aby nás naučila lásce, která
dává růst Kristu v lidských duších.
Prosme onu dívku z Nazareta, aby nám
dala své srdce, tak krásné, tak čisté,
abychom byli schopni milovat tak, jak
miluje ona – Královna máje, měsíce
lásky.
Mnišky Kazatelského řádu, Znojmo

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
SVÁTEK LETNIC
atímco Vánoce i velikonoce
nějakým způsobem vnímá naprostá většina obyvatel naší země, třetí
největší křesťanský svátek, svátek Letnic
neboli Boží hod svatodušní či Slavnost
seslání Ducha svatého, zaznamená mimo
tradičních návštěvníků kostelů a sborů
málokdo. Snad jen obyvatelé Prahy a
několika historických měst či známých
výletních středisek si všimnou většího
přílivu cizinců ze zemí, kde svatodušní

Z

svátky znamenají dlouhý víkend – i svatodušní pondělí tam je dnem pracovního
klidu. Chtěl bych tedy nyní přiblížit alespoň něco z obsahu těchto velkých křesťanských svátků také těm, kteří kostely
nenavštěvují, ale přesto tuší, že jim poklad této tradice, bez níž by evropská ani
naše národní kultura nebyla tím, čím je,
nemusí být úplně uzavřen. Lze civilním
jazykem a s pohledem na svět za dveřmi
kostelů říci něco o smyslu svátku Letnic?
2
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Letnice jsou předně narozeniny
křesťanské církve. Událost, kterou popisuje novozákonní spis Skutky apoštolů,
znamenala obrat v životě hloučku apoštolů, kteří ještě před několika týdny, o
Velikonocích, byli zdrceni popravou
svého mistra a jistě i svým vlastním selháním a zbabělostí, kterou prokázali při
jeho zatčení. Padesátý den po Velikonocích, v den Letnic, na velký židovský
svátek, který mimo jiné připomíná dar
Desatera, prožili účastníci Petrova kázání něco, co bychom
v jazyce jiných náboženských
okruhů asi nepřesněji mohli
nazvat osvícením. „Byli naplněni Duchem,“ říká Písmo, a
prvním projevem tohoto Ducha byla skutečnost, že všichni posluchači – ač pocházeli z
různých národů, plemen a jazyků – rozuměli onomu kázání, jako by bylo řečeno v jejich rodné řeči. Tomuto jevu,
„mluvení v jazycích“, se odborně říká
glosolálie a religionisté, teologové a psychologové se dodnes přou, oč vlastně
tehdy šlo. Pro směr naší úvahy to však
není podstatné.
Chtěl bych upozornit na jinou věc.
Znalec Bible při čtení onoho příběhu ze
Skutků apoštolů zpozorní – připomene
mu to jinou událost, tentokrát starozákonní, zaznamenanou v první knize
Hebrejské bible, v knize Genesis. Tam se
píše o opačném jevu – totiž o rozdělení
či změtení jazyků při stavbě Babylonské
věže.
Zigurat neboli posvátná sedmistupňová stavba v Babylonu byla pro Židy
symbolem rouhavé snahy člověka dosáhnout pyšně vlastní silou do nebe. Pro
nás by tato věž mohla být předobrazem
všech „uzavřených společností“, společností bez transcendentály, bez vertikální-

ho, přesažného rozměru. Nežili jsme donedávna také ve společnosti, která si vepsala do štítu pyšné a pošetilé „poručíme
větru, dešti, kdy má pršet, kdy má vát“?
Nebyla tato společnost manipulace –
manipulace s přírodou i dějinami, kulturou i lidskými osudy – přímo vyvrcholením oné odvěké pýchy člověka, který
chce vzít vše do své vlastní režie v domnění, že už rozumí všemu a nestojí
před žádným tajemstvím? Zrušení úcty k
tajemství, pokus o odstranění
vertikálního rozměru lidského života vede vždycky k
tragickému kolapsu. Velký
český básník Vladimír Holan
to vyjádřil slovy: „Bez pravé
transcendentály se žádná
stavba nedostaví, nikdy, ach
nikdy nedostaví.“
Podle zmíněného starozákonního
příběhu byla pýcha stavitelů babylonské
věže potrestána zraněním lidského společenství v tom, co zakládalo jeho
soudržnost a jednotu, zraněním v oblasti
jazyka, komunikace: lidé si přestali rozumět. Nepoznali jsme i my na troskách
novodobé verze babylonské budovatelské stavby následky podobného změtení
jazyků? Udělali jsme dost pro to, aby
byla uzdravena naše řeč, naše umění
komunikovat, porozumět si navzájem?
Ve Skutcích apoštolů ono rodící se
společenství Ježíšových učedníků, které
později dostane jméno církev (z řeckého
Kyriakon, dům Páně), dostává takříkajíc
do vínku dar uzdravení onoho změtení
jazyků. Církev má být Antibabylonem,
společenstvím otevřenosti vůči Absolutnu, a tedy i otevřenosti lidí navzájem –
místem, kde si ti, kteří přicházejí z nejrůznějších kultur a ras, národů, plemen a
jazyků, budou přes všechnu pestrost v
tom opravdu podstatném dobře rozumět.
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Bůh suď, jak křesťané s tímto posláním v
dějinách nakládali.
Ale vraťme se od církve a církví k
naší společnosti. Možná bychom svatodušní čas mohli užít k zpytování: jak

dlouhou cestu jsme urazili na cestě od
Bábelu k Letnicím?
Z knihy T. Halík:
Úvahy na prahu tisíciletí (2001)

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
Sv. Ignác z Loyoly
V kostele sv. Michaela v prvé kapli
na levé straně se nachází oltář sv. Ignáce
z Loyoly; s jehož životopisem se dnes seznámíme:
Dvě místa se spojují se jménem Ignáce z Loyoly: kostel AI Gesu v Římě,
kde je monumentální světcova hrobka, a
místo Loyola v severošpanělském
Baskicku, kde přišel zakladatel jezuitského řádu na svět v r. 1491 jako Iňigo
de Recalde. Ignác byl nejmladším ze 13
dětí šlechtické rodiny Loyola.
Po dobré výchově u
dvora krále Ferdinanda
V. Kastilského se stal vojákem. Byl ješitný a chtěl
dosáhnout slávy a cti ve
vojenské službě. Od počátku užíval volného života vojenského plnými
doušky, rád přijímal
všechny světské radosti.
Musel se zodpovídat i
před policií. Když hájil se
svým vojskem město PaPamlonu, byl Ignác 20.
května 1521 těžce raněn,
dělová koule mu poranila
nohu. Musel po dlouhé
měsíce ležet na posteli v rodinném zám-

ku v Loyole. Poté, co brzy přečetl všechny zábavné knihy, sáhl pacient nakonec
po duchovní náboženské literatuře. Dostal se mu do ruky mezi jiným životopis
„Vita Christi“ kartuziána Ludolfa Saského, který ho velice zaujal. Ignác zúčtoval
se svým dosavadním životem a uznal, že
byl prázdný a nic neříkající. Po svém
uzdravení se usadil Ignác na rok
v blízkosti poutního místa Montserratu
nedaleko·Barcelony jako poustevník.
Tady měl svá první vidění, dostávalo se
mu důkazů milosti Boží. Zde také napsal
svá „Duchovní cvičení“.
Poté, co Ignác poznal, že
se mu velmi nedostává na
vědomostech a znalosti
řečí, posadil se ještě jednou do školní lavice s
dětmi a naučil se latině. V
roce 1528 odešel na studie do Paříže, kde se stal
magistrem umění.
Zde v Paříži položil
Ignác základní kámen jezuitského řádu. Spolu se
šesti stejně smýšlejícími
vytvořili
společenství,
které se sešlo 15. srpna
1534 v kapli P. Marie na
Montmartru a složilo sliby doživotní
4
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chudoby a čistoty. Sedm mužů chtělo jít
jako misionáři do Svaté země. Protože se
nedala cesta do Jeruzaléma uskutečnit
pro trvalé válečné nebezpečí, odebrali se
Ignác a jeho druhové, mezitím vysvěcené na kněze, do Říma. Papež Pavel III.
přijal misionáře laskavě a potvrdil 27.
září r. 1540 společenství kolem Ignáce z
Loyoly. To byl začátek „Tovaryšstva
Ježíšova“. O půl roku později byl Ignác
zvolen prvním řádovým generálem.
Poté, co Ignác dokončil r. 1550 své
řádové stanovy, rozšířila se společnost
rychle do celé Evropy. Kromě slibu chudoby, poslušnosti a čistoty skládali jezuité ještě čtvrtý slib naprosté poslušnosti
papeži. Aby neomezoval své řádové bratry v jejich práci, upustil Ignác od obvyklých zařízení ve společenství, jako je
společná modlitba nebo jednotný oděv.
Brzy působili členové Tovaryšstva Ježíšova v mnoha oborech života. Nad vší
jejich činností byly takzvané exercicie,
duchovní cvičení.
Po patnáctiletém působení řádového
generála Tovaryšstva Ježíšova zemřel

jeho slavný zakladatel 31. července
1556. Svatořečení Ignáce z Loyoly uskutečnil už r. 1622 papež Řehoř XV. Pro
rozsáhlé slavnosti byl postaven v Římě
kostel sv. Ignáce, ještě dnes jeden z nejpozoruhodnějších chrámů Věčného města. V kostele AI Gesu v Římě, mateřském kostele jezuitského řádu, našel zakladatel řádu místo svého posledního
odpočinku. Nádherný oltář Ignáce z
Loyoly v levém křídle příčné lodi pochází od jezuitského umělce Andrea del Pozzo. Pod oltářem je zlatobronzový sarkofág se světcovými ostatky. Svítivě modrá
zeměkoule nad oltářem je zhotovena z
největšího lazurového kamene, který kdy
byl nalezen.
Jezuitský řád byl posuzován ve
všech dobách s nedůvěrou, nepřátelsky a
dokonce byl ohrožován. Pro mír v církvi
zakázal pod nátlakem dokonce v r. 1773
papež Klement XIV. Tovaryšstvo Ježíšovo. Pius VII. znovu zřídil řádové společenství r. 1814.
(zpracoval IJK)

CHARITA
Módní přehlídka
Srdečně Vás zveme na módní přehlídku s názvem „Náš dům zní smíchem“,
která se uskuteční 12. května 2015 od 10:00 hodin ve štukovém sále Znojemské
Besedy u příležitosti Dne matek. Modely vám předvedou děti, maminky a tatínci
z Domova pro matky a otce v tísni. Těšíme se na Vás!
Veronika Brandejs
Oblastní charita Znojmo
S opravdovou láskou je to jako se zjevováním duchů.
Kdekdo o tom mluví, ale málokdo to viděl.
F. de la Rochefoucauld
5
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DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Důvody křesťanské naděje
Veleben buď Bůh …Neboť nám ze
svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé
naději. (1 Petr 1,3)
Zásadní informace
Má radosti, Kristus vstal z mrtvých!
(sv. Serafim Sarovský)

Jedna moje dávná věřící kamarádka
často prohlašovala, že optimismus je jen
nedostatek informací. Tehdy se mi její
heslo zdálo šprýmovné, ráda jsem ho dávala příležitostně k dobrému. Dnes už mi
tak trefné nepřipadá, obzvlášť u křesťanů. Naděje sice není pouhý optimismus,
ale každý kdo přijal za své velikonoční
tajemství, vnímá věci úplně jinak: ve
světle evangelia je právě pesimismus
pouhým nedostatkem informací. Ano,
životnímu pesimistovi chybí
zásadní informace, že Kristus zemřel a
vstal z mrtvých,
že už nikdy neumírá a že nás
se to velice
osobně
týká,
protože „jemu
na nás záleží“
(srov. 1 Petr 5,7).

askezi k dokonalosti, byl to právě on.
Navíc se k němu v posledních letech jeho života utíkaly zástupy trpících lidí
s prosbou o pomoc, takže byl denně
v kontaktu s přemírou lidského trápení.
Přitom stále překypoval tichou vnitřní
radostí. Zdravil každého na potkání zvoláním: „Moja radosti, Christus voskres!“
– „Má radosti, Kristus vstal z mrtvých!“
Jako by cítil naléhavou potřebu rozšířit
každému jeho pohled o zásadní pravdu
víry, která byla pro něho samého nevyčerpatelným zdrojem pokoje a radosti:
„Kristus žije!“
Ne že by běžní návštěvníci ruského
starce o Kristově zmrtvýchvstání nikdy
neslyšeli; drtivá většina, ne-li všichni,
byli pravoslavní křesťané. Ale i my máme tu zkušenost, že některé věci víme, a
přitom nevíme. Známe je, ale nepočítáme s nimi. Víme o nich teoreticky, ale
nejsou pro nás skutečností, nedokážeme
z nich žít ve všednodenním životě.
Nemáme-li kolem sebe žádného
svatého Serafima, který by nám občas
připomněl „zásadní informaci“, vůbec
nebude vadit, když si ji sem tam budeme
připomínat sami – třeba i slovy pozdravu
svatého Serafima. Stejným způsobem
jako žalmista konejšivě promlouval ke
své zkormoucené duši: „Proč se rmoutíš,
má duše, a proč ve mně sténáš? Doufej
v Boha, zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha!“ (Žl 42,5. 13).

O svatém Serafinovi Sarovském nelze říct, že měl v životě na růžích ustláno. Ani snad o „růžovou podestýlku“
moc nestál; jestli někdo dovedl mnišskou

Z knihy K. Lachmanové:
Kotva naděje
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ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
JESUITÉ
Zmatky, které vedly ke třicetileté
válce a volání po záchranných prostředcích přivedly v roce 1624 jezuity do našeho města. Císař jim věnoval kostel sv.
Michaela se vším, co mu patřilo.
Po svém příchodu se hned pustili do
práce na poli duchovním a také na povznesení vzdělanosti a hospodářské
úrovně. Slavnostní předání do rukou Tovaryšstva Ježíšova se konalo 24. května
1624 v kostele sv. Michaela. Předávacím
komisařem, kromě královského komisaře, byl také hradišťský probošt Gerhard
Sclessin. Druhý den, 25. května byl kostel sv. Michaela „očištěn“, takže na svatodušní neděli 26. května 1624 tu měl
první kázání jezuitský duchovní.
Prvním představeným jezuitského
kolegia ve Znojmě byl P. Jan Drahovský.
Rektor gymnázia P. Antonín Klesal, zahájil vyučování na tomto ústavě
(Bližší informace v našem zpravodaji č. 9 z r. 2006; redakčně kráceno)
Charakteristika řádu
Tovaryšstvo Ježíšovo (latinsky Societas Iesu) je největší mužský řeholní
řád katolické církve bez paralelní ženské
větve. V současné době má na celém
světě necelých 20 tisíc členů. Na území
České republiky působí v této době jen
několik desítek jezuitů, kteří žijí v sedmi
komunitách: v Praze, Brně, Olomouci,
Českém Těšíně, Kolíně, na Velehradě a
Svatém Hostýně. Zabývají se především
pastorační prací mezi studenty a ve farnostech, vyučují, dávají duchovní cvičení a působí v médiích.

Struktura řádu
Kdo vstoupí do jezuitského řádu,
nevstupuje do kláštera, nýbrž do celosvětové instituce, jejímž principem je pohyblivost a disponibilita. Řád se dělí na
provincie, kterých je dnes na celém světě
asi devadesát. Vždy několik provincií
spolu tvoří tzv. asistenci. Česká provincie patří spolu s Chorvatskem, Polskem,
Rumunskem, Ruskem, Slovenskem a
Slovinskem do východoevropské asistence.
Domy, v nichž jezuité žijí, mají
podle jejich funkcí různé názvy. "Koleje"
jsou velké vzdělávací domy pro řeholní
dorost, školy a internáty vedené jezuity.
Představeným koleje je "rektor". Menší
domy jsou "rezidence" a jejich představený je "superior". Dále to jsou tzv.
"exerciční domy". Skupina jezuitů tvoří
"komunitu" a každý jezuita - i když někdy kvůli práci musí bydlet sám - náleží
k nějaké komunitě, tudíž k nějakému
představenému.
Příslušnost k řádu začíná vstupem
do tzv. "noviciátu". Ten po dvou letech
končí prvními sliby. Potom se cesty mladých jezuitů rozcházejí. "Scholastici"
jsou jezuité, kteří ještě studují a dosud
nesložili poslední sliby. "Otcové" (patres) již přijali kněžské svěcení, ale vzdělávání jezuitů po vysvěcení na kněze nekončí. Bratři (fratres) tvoří důležitou
skupinu jezuitů, kteří poznali, že je Bůh
volá k řeholnímu životu ve stavu bez
kněžského povolání.
Apoštolský život a řeholní sliby
Cílem a posláním jezuitského řádu
je starat se s Boží pomocí "nejen o spásu
7
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a dokonalost vlastních duší, nýbrž stejně
usilovně pracovat na spáse a dokonalosti
bližních". Tento zasvěcený apoštolský
řeholní život stojí na slibu zachovávat tři
"evangelní rady": chudobu, čistotu a poslušnost. V jezuitském řádu dostávají
svůj specifický ráz vyplývající ze spirituality svatého Ignáce. Dá se charakterizovat jako touha "hledat Boha ve všech
věcech" a "kontemplace v činnosti" (contemplatio in actione) - vše konat jako
modlitbu.
Jezuita, který má skládat „slavnou
profes“, připojuje ke třem tradičním slibům ještě čtvrtý, který ho zvláštním způsobem zavazuje k poslušnosti vůči papeži. Vazbou na papeže se řád dává do

konkrétní služby celé církvi a polem činnosti každého „profesa“ je kterékoliv
místo na zemi, nikoliv jen jedna diecéze.
Slib papeži vynesl řádu v dějinách mnoho nepřátel a napětí, ale právě on patří k
základní struktuře Tovaryšstva Ježíšova.
Skrze něj výhradně slouží církvi v jejím
univerzálním, misionářském poslání. Bez
tohoto slibu by řád nerozvinul dynamiku,
které dosáhl tím, že dbal příkazů a spolupráce se Svatým otcem.
IJK vybral z
www.jesuit.cz/charakteristika.php

INFORMACE – bude vás zajímat
Duchovní obnova pro manžele 2015
Kongregace sester sv. Hedviky v Břežanech u Znojma pořádá 9. května 2015 duchovní obnovu pro manžele s obnovou manželského slibu. Setkání vede P. Tomáš Strogan. Paralelně je zajištěn také program pro děti, který má na starosti P. Pavel Krejčí
SDB. (Více na www.hedvicky.cz)
Katolická charismatická konference 2015
Letošní 25. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve
dnech 8. až 12. července 2015 v Brně.
Záštitu nad konferencí převzal brněnský
biskup Vojtěch Cikrle a náměstek
hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.
Konferenci provází citát z Markova
evangelia „S láskou na něj pohleděl!"
(Mk. 10,2)

Konference začíná ve středu 8. července 2015 v 19.00 hodin mší svatou v
katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově,
hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch Cikrle. Ve středu se bude také provádět registrace na konferenci, a to od
12.00 do 21.00 hodin v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV.
Zahraničním hostem letošní konference bude Michelle Moran (více na
http://konference.cho.cz/).
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Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti
BVV. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.
Podrobné informace, program konference a on-line přihlašování na
http://konference.cho.cz/
Přihlašování přes internet bude
ukončeno 22. června 2015 ve 12.00 hodin.
Papež František oznámil slavení
Svatého roku milosrdenství
Papež
František
oznámil v pátek 13.
března 2015, slavení
nového mimořádného
Svatého roku. Jubileum
milosrdenství bude zahájeno otevřením
Svaté brány ve vatikánské bazilice o
slavnosti Neposkvrněného početí Panny
Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude
20. listopadu 2016.
http://tisk.cirkev.cz/zezahranici/papez-frantisek-oznamilslaveni-svateho-roku-milosrdenstvi/
Stavba kaple v Hospici sv. Alžběty v Brně
Hospic sv. Alžběty je provozován
občanským sdružením Gabriela o.s. a
sídlí v pronajatých prostorách Konventu
sester alžbětinek v Brně na Kamenné 36.
Hospic sv. Alžběty není církevním zařízením.
Hospic má 22 lůžek, na kterých poskytuje pacientům komplexní hospicovou péči. V čele hospicového týmu stojí
lékařka, specialistka na paliativní medicínu a léčbu bolesti, dále jsou členy týmu
lékaři, všeobecné sestry, ošetřovatelé,

rehabilitační pracovnice, psycholog, sociální pracovnice, pastorační asistentka,
dobrovolníci.
Cílem hospicové péče je přinést
úlevu od fyzického strádání i psychickou
podporu navzdory vážné nemoci. Konec
lidské cesty může být těžký, bolestivý,
ale také klidný, smířený, bez fyzické bolesti.
Hospic sv. Alžběty jako jediný hospic v republice nemá ve svých prostorách kapli, místnost určenou ke ztišení.
Kaple sester alžbětinek se nachází mimo
prostory hospice a není možné tam přivézt pacienty na lůžku.
Každý týden se slouží mše svatá ve
společenské místnosti hospice, kam jsou
pacienti přiváženi na lůžkách. Společenská místnost ostatní dny slouží k jiným
účelům (pracovní terapie, setkání u kávy
apod.).
V souvislosti s rekonstrukcí hospice
se naskytla možnost vybudování kaple
v půdních prostorách hospice, které bezprostředně navazují na lůžkový hospic.
Pacienti by tak měli možnost nechat se
odvézt, či s doprovodem navštívit kapli
kdykoliv by potřebovali načerpat sílu,
mohli by spolu se svými blízkými strávit
čas v modlitbě před svatostánkem a samozřejmě mše svatá by mohla být sloužena v důstojných prostorách.
Občanské sdružení Gabriela o.s. jako většina neziskových organizací získává prostředky na provoz Hospice sv.
Alžběty z více zdrojů (veřejné zdravotní
pojištění, státní a obecní dotace, dary).
V žádném případě není v jeho možnostech získat prostředky na vybudování
kaple z příjmů z vlastní činnosti. Proto se
s prosbou o pomoc obracíme na všechny,
kteří si uvědomují, jak důležitým místem
pro hospicové pacienty je kaple, místo
ztišení.
9
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Předpokládané náklady na vybudování kaple jsou 1,3 mil Kč.
Naším záměrem je v interiéru kaple
vymezit prostor, kde budou uvedena
jména, případně krátké modlitby všech,
kteří přispějí jakýmkoliv finančním darem na stavbu kaple.
Číslo účtu, na který je možno dary
posílat: 27-9340720267/0100, variabilní
symbol: 153.
Další informace lze nalézt na
www.hospicbrno.cz
JUDr. Jitka Smejkalová
předsedkyně Rady Gabriela o.s.
Videokatecheze
Komunitní web pro mládež signály.cz nabízí nový způsob, jal, studovat
katechismus pro mladé lidi Youcat. Iniciativa Newman Connection ve spolupráci s Vanderbiltovou univerzitou z Nashvillu (USA) připravila seriál krátkých
videí věnovaných Youcatu, který poskytla i pro použití v České republice. Seriál
vychází s českými titulky od postní doby
s týdenní periodou na stránce youcat.signaly.cz
Video katecheze Youcat (youcat.signaly.cz) jsou členěny do 26 kapitol, každá obsahuje dvě videa. „Nebylo
snadné zajistit překlad do českého jazyka
jen z odposlechu. Všechny texty jsme
museli i načasovat do titulků, korektorovat. Práce trvala téměř jeden rok a podílelo se na ní velké množství dobrovolníků, uživatelů signály.cz; hlavně díky nim
zde máme nyní kvalitní formační materiál, který může posloužit široké křesťanské veřejnosti“, uvedl Václav Vacek, koordinátor signály.cz.
„V prvních dvou částech pořadu s
tématem Boží nabídka člověku prochází
univerzitní kaplan P. John Sims Baker

prvními stránkami Youcatu. Zastavuje se
u úvodního dopisu papeže Benedikta
XVI. mladým čtenářům, který vyjadřuje,
„jak moc je důležité, aby se tento katechismus stal vaším katechismem“, doplňuje Zdeněk Drštka, jáhen brněnské
diecéze.
Katechismus pro mladé Youcat
zprostředkovává souhrn katolické víry
tak, jak byla předložena Katechismem
katolické církve (KKC) z roku 1997,
ovšem jazykem přiměřeným mladému
člověku. Nemá přitom v úmyslu vyčerpat veškerý jeho obsah.
Signály.cz též hledají dobrovolníky,
kteří by chtěli pomoci s překladem či
titulkováním zbývajících videí. Zájemci
mohou psát na adresu: signaly@signaly.cz
(čbk) OLDIN 4/2015
Víkendové pobyty
Zveme vás na pobyty s doprovodným programem
Víkend matka s dcerou, 29.–31. 5.
2015
Pobyt pro rodiny s adolescenty, 25.
7.–1. 8. 2015.
Více k těmto pobytům můžete najít
na www.crsp.cz nebo kontaktujte koordinátorku: marketa.klimova@crsp.cz, tel.
736 608 607
Živá teologie. Spirituální dimenze
člověka a Zdraví je dar
jsou vzdělávací kurzy, které
v akademickém roce 2015 a 2016 pořádají Brněnská akademie třetího věku a
Biskupství brněnské. Oba kurzy se konají ve velkém Bakalově sále v Brně, Žerotínovo nám. 6, vždy v pátek odpoledne
ve dvoutýdenních intervalech v době od
30. října 2015 do 27. května 2016.
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V kurzu věnovaném spiritualitě
přednášejí pedagogové Cyrilometodějské
teologické fakulty v Olomouci a Masarykovy univerzity, v kurzu zdravotnickém přednostové brněnských klinik a
další renomovaní lékaři. Přednášky zdravotnické části začínají ve 13 hod., teologické části v 15 hod. a je možno se rozhodnout navštěvovat oba kurzy nebo
pouze jeden z nich. Absolventi celého

cyklu obdrží diplom, maturita není podmínkou pro zařazení do kurzu.
Přihlášky se přijímají ihned, nejpozději však do naplnění kapacity sálu a
je možno je zaslat elektronicky na adresu
A3V@bioetika.cz, nebo předat v recepci
Centra pro rodinu a sociální péči, Brno,
Josefská 1. Podrobnější informace na
www.bioetika.cz.

VÝROČÍ
P. FRK Jaroslav Josef OP
Před třiceti lety – 18. 5. 1985 – zemřel P. Jaroslav Josef FRK. Narodil se 19. 1.
1912 v Třebešicích u Vlašimi. Vstoupil do dominikánského řádu a v r. 1932 složil
v Olomouci řeholní sliby. Ve Znojmě působil jako farář a podpřevor. V roce 1950 byl
internován v Želivě, po propuštění pracoval jako účetní v Mikulově. V roce 1966 se
směl vrátit do duchovní správy jako kaplan v Jemnici a v roce 1968 nastoupil jako
farář při řádovém kostele sv. Kříže ve Znojmě. S velkou nadějí spolupracoval při obnovování zdejší řeholní komunity. V roce 1980 těžce onemocněl a musel být převezen do Charitního domova na Moravci. Zemřel ve věku 73 let. Je pohřben v řádovém
hrobě ve Znojmě. — Requiescat in pace —
P. MIČKA Zdeněk Angelik OP
12. 5. 1945 oslaví o. Angelik Mička 70 let. Ve Znojmě působil od 1. 10. 2002
jako farní vikář do 1. 11. 2008. Do Znojma přišel z Jablonného v Podještědí. Dnes
působí opět v Jablonném. – Do dalších let mu vyprošujeme hodně Božího požehnání.

Mohly bychom se sejít častěji
Tato slova zazněla na postní duchovní obnově v sobotu 14. 3. 2015.
Postní obnova pro ženy proběhla v sále Dominikánského kláštera od 9 – 17
hodin. Sál zaplnilo přes 80 žen, které si

přišly poslechnout, co si pro ně připravil
Otec Antonín Krasuczky.
Otec Antonín poprosil o zahájení
obnovy písní Prosba k Duchu svatému a
rázem se sálem rozezněly ženské hlasy.
Prosbou k Duchu svatému jsme žádaly,
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aby nám Bůh otevřel srdce pro správné
vnímání vyřčených slov a jejich uvádění
do života. Obnova byla zaměřena na tři
důležité věci, které by měla mít v srdci
každé ženy. Otec Antonín měl obnovu
výborně připravenou, rozdělenou do
třech bloků s tématy: Láska, Důvěra a
Vlídnost (lidskost). Jednotlivá témata
byla zakončena společnou modlitbou
desátku růžence a svěřením se do péče
Matce Boží, která je ženským vzorem.
Sál burácel smíchem při vtipech o ženách, mužích a vztazích, kterými Antonín s laskavým úsměvem odlehčoval své
povídání. Ženy projevily, že si umí i ze
sebe udělat legraci a upřímně se smály i
při vtipech jako: „Pokud žena nemluví
déle jak 20 minut, tak jí to vyvalí bok.“
Během přestávek Otec Jindřich opakovaně prosil o tichost a usebrání se, ale

„80 vyvalených boků“ by na chodbě
kláštera asi nevypadalo dobře. Během
přestávek u připraveného občerstvení a
kávy či čaje jsme ticho moc nezvládly.
Výborný oběd byl zajištěn v restauraci.
Prostor pro ticho se vytvořil při adoraci,
které nám byla v sále zprostředkována.
Během obnovy byla možnost využít svátosti smíření a celá akce vyvrcholila setkáním s Kristem při mši svaté, sloužené
přímo v sále.
Upřímné Pán Bůh zaplať, patří otci
Jindřichovi za organizaci akce a otci Antonínovi za slova povzbuzení, která pro
mnohé byla potřebným impulzem a pohlazením pro duši.
E. J. účastnice obnovy
(Omlouváme se za opožděnou informaci – red.)

DALŠÍ INFORMACE PRO ZNOJEMSKÉ SENIORY
Druhé setkání Klubu aktivních seniorů - KLASu proběhlo ve čtvrtek 26.3.
na téma „VELIKONOCE“. Animátorem
byl p. Stanislav Pazderka. Zúčastnilo se
9 zájemců.
Třetí setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 26.3., a tématem byl růženec světla „KTERÝ HLÁSAL BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ A VYZÝVAL K POKÁNÍ“. Animátorkou byla p. Růžena Schnatingerová
a přišlo 10 účastníků.
Předkládáme témata dalších setkání
a těšíme se, že Vás zaujmou a zúčastníte
se :

21.5.2015 - PRARODIČE
4.6.2015 - „ KTERÝ USTANOVIL
EUCHARISTII „
18.6.2015 - BYLINKY A JEJICH
VYUŽITÍ
Ještě znovu Vás chceme informovat
o tom, že tato setkání se konají každý
lichý čtvrtek na faře sv. Mikuláše - ve
dvoře - „Na rozhledně „. Kromě zajímavých a poučných informací je zde možnost se blíže seznámit navzájem, zúčastnit se debaty na přednášená témata a navrhnout další zajímavá témata.
Těšíme se na další nové účastníky
našich setkání.

7.5.2015 - „ KTERÝ TĚ PANNO
DO NEBE VZAL „

MP
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Víra musí být nabídnuta,
protože všichni lidé mají právo
poznat bohatství Kristova tajemství.
Naše doba má v sobě cosi fascinujícího a současně i dramatického. Zatímco na
jedné straně se lidé ženou za materiálním
úspěchem a zdá se, jako by se stále víc ponořovali do konzumního materialismu, na
druhé straně se projevuje stále víc úzkostlivé hledání smyslu života a potřeba vnitřního
života. Církev vlastní neocenitelná duchovní
dobra, která může lidstvu nabídnout: je to
Kristus, který sám sebe označil jako „cestu,
pravdu a život“. Člověk, který chce sám
sebe pochopit až do hlubin, musí se přiblížit
Kristu. (Redemptoris missio)
Kdo nachází Boha, nachází ho pro
všechny. (Saint - Exupery)
CO je evangelizace?
Misie mají pouze jediný cíl, totiž sloužit člověku tím, že mu zjeví lásku Boží.
(Redemptoris missio)
Základním programem církve je seznámit lidi s Kristem. Vrcholem evangeli-

zace je jasné vyznání, že v Ježíši Kristu se
poskytuje každému člověku možnost spásy
jako dar Boží. Spása je osvobození ode všeho, co člověka trápí a utlačuje, a především
pak osvobození od hříchu a od zlého ducha.
Přináší i radost z toho, že my známe Boha a
on zná nás. (Evangelii nuntiandi)
KDO má evangelizovat?
Ze Skutků apoštolů vysvítá, že v prvním období církve misie byly chápány jako
samozřejmé ovoce křesťanského života,
jako úkol pro každého věřícího. Misijní poslání platí pro všechny křesťany, pro všechny diecéze a farnosti. (Redemptoris missio)
Ježíš evangelium přinesl a jeho lidé
jsou tu proto, aby jej roznesli. (Pavel Korosin)
JAK evangelizovat?
Je nutno hlásat zejména svědectvím
vlastního života. Člověk dnešní doby věří
víc svědectví než učitelům. Toto ale nestačí,
protože naše svědectví musí být objasněno
"důvody naší naděje" - jasným a nepochybným hlásáním. (Evangelii nuntiandi)
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Život farností Znojma č. 5/2015

Čtyři základní body hlásání křesťanství ("kerygma"):
1) Bůh každého miluje a má s ním
dobrý plán.
2) Hříchem je ale každý od dobrého
Boha oddělen.

3) V Ježíši Kristu je nabídnuta záchrana a nové spojení s Bohem.
4) Tato záchrana v Ježíši Kristu a nový
život z Ducha jsou nabídnuty každému člověku.
Internet vira.cz

FARNÍ ŽIVOT
PRAVIDELNÉ AKCE
U sv. Mikuláše
Každou neděli při mši sv. v 9 h u
sv. Mikuláše je během kázání program
pro malé děti s katechetkou na faře.
Každou středu od 9 do 12 h na faře
u sv. Mikuláše setkání dětiček a jejich
maminek.
U sv. Kříže
Od pondělí do soboty v 7 h u Mnišek dominikánek je mše svatá
s možností účasti věřících.
Každou neděli při mši sv. v 10 h u
sv. Kříže program pro malé děti ve
zpovědní kapli.
Každé pondělí od 15.45 h na faře u
sv. Kříže se koná setkání aktivních členů Mariiny legie.
Každé úterý v 19 h na faře u sv.
Kříže zkouška chrámového sboru.
Každý 2. čtvrtek v měsíci adorace
od 17 do 18 h s modlitbou růžence za
ochranu nenarozeného života.
Každý pátek v 17 h mše sv..

Každý druhý pátek (jednou za 14
dní) 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.
U sv. Hippolyta
Každý pátek v 8 h u sv. Hippolyta
na Hradišti mše sv.
Pensionu na Vančurově ul.
Každou sobotu v 9 h ve společenské
místnosti mše sv.
V Nové nemocnici
Každou sobotu v 14.30 h 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.: 736 523 600.
V novém domě U lesíka
Každou sudou středu ve 13.30 h
mše sv.
PŘIPRAVUJE SE

U sv. Václava
Každé pondělí v 18 h na loucké faře
pravidelné modlitby maminek.
Každou středu v 18. h v kapli na faře v Louce je mše sv. pro děti a mládež.

30. 4. v Popicích pouť ke cti sv.
Zikmunda: v 16.30 h sv. růženec, v 17 h
poutní mše sv. za účasti opata R. Kosíka
O.Praem
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30. 4. ve 20 h u sv. Mikuláše ado29. 5. Noc kostelů – v 17 h mše
race před 1. pátkem
sv. u sv. Kříže, od 18 h otevřené všechny
1. 5. první pátek, od 15 h u sv. kostely, ve 23 h u sv. Mikuláše večerní
Kříže adorace a sv. zpověď
modlitba; od 18 do 22 hodin bude pro1. 5. Pěší pouť mužů z Vranova nad gram pro děti "Po stopách znojemských
Dyjí do Jevišovic k sv. Josefu, patronu mnichů" (U sv. Mikuláše, u sv. Michala,
mužů; vychází se v 9 h z Vranova od kos- u sv. Kříže, u sv. Jana Křtitele a ve svatela; mše sv. v Jevišovicích v 14.30 h.
továclavské kapli).
2. 5. v 14,30 h v Břežanech zahradní
30. 5. před slavností Nejsvětější
slavnost v klášteře sester; mše sv. P. Marek Trojice odpoledne v 16 h bude poutní
Vácha, přednáška, koncert
mše sv. v kostelíku Nejsvětější Trojice
2. 5. první sobota – v Hl. Mašův- v Oblekovicích-Bohumilicích
kách měsíční pouť v 18 h; autobus ze
Znojma v 17 h
4. 6. Slavnost Těla a Krve Páně –
7. 5. v 9 h setkání seniorů na faře mše sv. v 8 h u sv. Jana Kř. v 18 h u sv.
u sv. Mikuláše
Kříže s Eucharistickým průvodem do
8. 5. pěší pouť do Pulkau rajského dvora
Bründlkapelle (30 km) – Odchod od sv.
5. 6. první pátek, adorace a sv.
Mikuláše v 6.30 h, mše sv, v 16 h; návrat zpověď od 15 h u sv. Kříže
si zajišťuje každý sám.
6. 6. první sobota v Hl. Mašův10. 5. v 10 h v Lechovicích svátost kách v 18 h – Dr. Karel Simandl
biřmování – o. biskup Vojtěch
6. 6. na Slavnost sv. Norberta bude
14. 5. Nanebevstoupení Páně, v louckém kostele v kapli sv. Norberta
mše sv. jako obvykle v 8 a v 18 h; mše sv. v 18 h.
v Louce v 18 h.
7. 6. po mši sv. v 9 h u sv. Mikulá16. 5. farní den znojemských še průvod do Karolin. sadů
farností, v 11 h odjezd vlakem do Citonic, ve 14 h mše sv. na Hradišti, program
Májové pobožnosti
do 19 h
U sv. Jana Křtitele každý všední
17. 5. v 15 h měsíční modlitba v den půl hodiny před ranní mší sv.
Popicích, pěší z Kraví hory ve 14 h
růženec, mše sv. s tematickou
20. 5. znojemská pouť u sv. Kle- promluvou, zpívané litanie
menta v Tasovicích; autobus v 17 h
U sv. Kříže půl hodiny před večerní
z Vídeňské u Hrušky, pod mostem, Palac- mší sv. růženec, mše sv. s tematickou
kého, lázně, Přímětice, Kuchařovice, Su- promluvou, zpívané litanie
chohrdly: v 17,30 h růženec, 18 h mše sv.,
U sv. Michala v neděli půl hodiny
pohoštění
před večerní mší sv. růženec, po mši sv.,
21. 5. v 9 h setkání seniorů na fa- zpívané litanie
ře u sv. Mikuláše
U sv. Václava v Louce každou
21. 5. v 19,30 h v kostele sv. Kříže květnovou neděli v 17 h
absolventský koncert
V kostelíku Nejsvětější Trojice
23. 5. ve 20 h u sv. Kříže Svato- v Oblekovicích-Bohumilicích v 17 h
dušní vigilie (v 18 h nebude)
každý čtvrtek
24. 5. sbírka na Charitu
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1. sv. přijímání dětí bude 14. 6. v 9

h u sv. Mikuláše
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