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SÍLU HLEDEJ ME U PÁNA
do chce být silný, stává se
slabým. Jeţíš je na kříţi slabý, mrtvolně slabý. Jedině
jako slabý vítězí, kraluje. Kříţ je trůn našeho Spasitele, kříţ je jeho
triumf a vítězství. „Neboť
bláznovství Boţí je moudřejší neţ lidé a slabost Boţí je
silnější neţ lidé.“ (1 Kor 1,
25)
Kdo se snaţí být slabý,
stává se silným. Proč po nás
chce Bůh, abychom byli slabí? Proč se častokrát cítíme
svým hříchem a svými slabostmi sraţeni do prachu?
Jakou to Bůh chce slabost?
Abychom byli zbití? – Ne,
abychom byli zlomení? – Ne,
abychom zapřeli svoji osobitost? – Ne.
Máme si uvědomit, ţe jsme slabí a vše
ostatní, naše snaha být silní, je maska, pokrytectví, nepravda a často i pýcha. Pokud
se tomu mám vyhnout, musím se snaţit o
slabost, snaţit se uvědomit si, ţe jsem slabý – jedině tak se mohu stát silným v tom,
který mi dává sílu. Jak říká sv. Pavel:
„Všecko mohu v Kristu, který mi dává
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sílu.“ (Flp 4, 13) Jinak mi můj hřích a nedokonalosti budou dávat jasně najevo, ţe
jsem opět spadl do pokušení velikosti a
samolibosti.
Proto si nelamme hlavu
se svými nedostatky a nedokonalostmi, jedině s jednou,
se svojí silou. Kdo je silný,
kdo si myslí, ţe je silný, nemůţe přijmout toho, který se
pro nás stal naprosto slabým
a bezmocným. „‘Stačí, kdyţ
máš mou milost; vţdyť v
slabosti se projeví má síla.‘
A tak se budu raději chlubit
slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád
přijímám slabost, uráţky,
útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vţdyť právě kdyţ jsem
sláb, jsem silný.“ (2 Kor 12, 9-10)
Jeţíšovou silou je síla kříţe. Bez slabosti není kříţe, bez kříţe není spásy a bez
vzkříšení není oslavení. „A tak, bratří,
svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké
moci.“ (Ef 6, 7)
jan krbec
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MĚSÍČNÍ ÚVAHA
ŠIMON KANANEJSKÝ A JUDA TADEÁŠ
Generální audience Benedikta XVI.
nes se zamyslíme nad dvěma
z dvanácti apoštolů: Šimonem Kananejským a Judou
Tadeášem (nezaměňovat s Jidášem Iškariotským). Uvaţujeme o nich zároveň,
nejen proto, ţe v seznamech Dvanácti jsou
vţdy uváděni společně (srv. Mt 10,4; Mk
3,18; Lk 6,15; Sk
1,13), ale také proto,
ţe zprávy, které o nich
vypovídají, nejsou početné, s výjimkou toho, ţe novozákonní
kánon obsahuje list,
který byl připsán Judovi Tadeášovi.
Šimon dostává ve
čtyřech
seznamech
různé přídomky: zatímco Matouš a Marek
ho nazývají „Kananejský“, Lukáš ho označuje za „Zelótu, Horlivce“. Ve skutečnosti
jsou si obě označení rovna, poněvadţ
znamenají totéţ: v hebrejštině totiţ sloveso qana znamená „ţárlit, horlit“ a můţe
být řečeno jak o Bohu, nakolik ţárlí na
svůj vyvolený lid (srv. Ex 20,5), tak o lidech, kteří jsou horliví slouţit jedinému
Bohu s naprostou oddaností, jako Eliáš
(srv. 1 Kr 19,10). Je tedy docela dobře
moţné, ţe se tento Šimon, pokud nepatří
přímo k nacionalistickému hnutí Zelótů,
přinejmenším vyznačoval zanícenou horlivostí pro ţidovskou identitu, a tedy pro
Boha, jeho lid a Boţí Zákon. Mají-li se
věci takto, potom je Šimon pravým opakem Matouše, který jakoţto celník pochá-
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zel ze sféry, pokládané za zcela nečistou.
Je to jasné znamení toho, ţe Jeţíš bez jakýchkoli zábran povolává své učedníky z
nejrůznějších sociálních i náboţenských
vrstev. Zajímají ho osoby, nikoli sociální
kategorie či etikety. A je krásné, ţe ve
skupině jeho učedníků všichni, ač rozdílní,
společně
koexistovali a přemáhali
těţkosti, které si lze
domýšlet: sám Jeţíš
byl motivem soudrţnosti a všichni byli
sjednoceni v něm. Je
to zjevné ponaučení
pro nás, kteří jsme
často nakloněni zdůrazňovat rozdíly, ba
protiklady a zapomínat, ţe v Jeţíši Kristu
je nám dána síla k
usmíření našich konfliktů. Mějme také na paměti, ţe skupina
dvanácti apoštolů je předobrazem Církve,
v níţ mají prostor všechna charismata,
národy, rasy, všechny lidské kvality, které
mají své místo a jednotu ve společenství s
Jeţíšem.
Pokud jde o Judu Tadeáše, je tak nazýván tradicí, která spojuje dvě různá
jména: zatímco jej totiţ Matouš a Marek
nazývají jednoduše „Tadeáš“ (Mt 10,3;
Mk 3,18), Lukáš ho označuje jménem
„Juda Jakubův“ (Lk 6,16; Sk 1,13). Přízvisko Tadeáš je nejistého původu a bývá
vysvětlováno buď jako odvozenina z aramejského tadda, coţ znamená „hruď“ a
znamenalo by tedy „velkodušný“, anebo
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jako zkratka řeckého jména „Theodor,
Theodotus“. Traduje se o něm jen málo.
Pouze Jan zaznamenává jednu jeho otázku, s níţ se obrátil na Jeţíše během poslední večeře: „Pane, jak to, ţe se chceš
dát poznat nám, a světu ne?“. Je to otázka
velice aktuální, kterou klademe Pánu i
my: proč se Zmrtvýchvstalý neukázal v
celé své slávě svým protivníkům a neukázal, ţe vítězem je Bůh? Proč se ukázal jenom svým Dvanácti? Jeţíšova odpověď je
tajemná a hluboká. Pán odpovídá: „Kdo
mě miluje, bude zachovávat mé slovo a
můj Otec ho bude milovat a přijdeme k
němu a učiníme si u něho příbytek.“ (J
14,22-23). Chce se tím říci, ţe Vzkříšeného je třeba vidět a vnímat také srdcem,
aby tak Bůh mohl přebývat v nás. Pán se

nezjevuje jako nějaká věc. Chce vstoupit
do našeho ţivota, a proto se ukazuje způsobem, který implikuje a předpokládá otevřené srdce. Pouze tak uvidíme Vzkříšeného.
Je dobře vidět, ţe v plnosti ţil svou
víru, ke které patří velké skutečnosti jako
morální integrita a radost, důvěra a nakonec chvála, a je zcela motivován jenom
dobrotou našeho jediného Boha a milosrdenstvím našeho Pána Jeţíše Krista. Proto
ať nám jak Šimon Kananejský, tak Juda
Tadeáš pomáhají stále znovu objevovat a
neúnavně ţít nádheru křesťanské víry a
umět ji mocně a zároveň klidně dosvědčovat.
Přeložil Milan Glaser (kráceno)

NĚCO ZNOJEMSKÉ HISTORIE
Kostel sv. Petra a Pavla v Horních Dubňanech
děkanství moravskokrumlovské
ápadně od obce Řeznovice v
sousedství Dukovan, s románským kostelem sv. Václava,
nalezneme v obci Horní. Dubňany další
románský kostel zasvěcený apoštolským
kníţatům sv. Petru a Pavlu. Ves je zaloţena na svahu mělké prolákliny, ze které
vyvěrá bezejmenný přítok říčky Rokytné.
Nad severozápadním okrajem nevýrazné
návsi, s průběţnou komunikaci, stojí na
bývalém hřbitově (zrušeném jiţ v roce
1831) původně románský kostel.
Prvá zmínka o osadě pochází jiţ z r.
1274. Listinou je potvrzen patronát kostela templářské komendě v Jamolicích. Po
zrušení řádu templářů r. 13l2 připadla ves
rytířskému řádu Johanitů na Starém Brně.

Z

Po roce 1358 vlstni1i ves moravští markrabí v letech 1668 - 1785 ji drţeli
Záb1atští z Tulešic. Po koupi v r. 1785 aţ
do současnosti byla v drţení různých majitelů tulešického panství.
Kostel je jednolodní orientovaná
stavba, zaloţená v 2. polovině 12. století.
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Zachovala se skoro celá románská stavba
aţ na apsidu, která ustoupila prodlouţené
lodi postavené v druhé polovině 15. stol.
Z románské stavby zůstala dodnes
celá (západní) část lodě se třemi románskými půlkruhem zaklenutými okny, portál na jiţní straně románské lodi, dolní
část věţe a původní románská tribuna. Nároţí věţe a kostelní lodi je armována nepravidelnými kamennými kvádry, zdivo
lodi je vyzděno z lomového kamene pečlivě vrstveného do řádků, na řadě míst je
·zdivo proloţeno pásy klasového zdiva
tzv. opus spicatum.
U západní vnitřní zdi lodě (za později přistaveným hudebním kůrem) je románská patrová tribuna nesená dvojicí
zděných čtvercových pilířů s kamennou
římsou a patkou. V přízemí tribuny je
příčně valená klenba, vlastní tribuna v patře má rovný strop. Do lodi se tribuna otevírá třemi různě vysokými půlkruhovými

oblouky, přístup do patra tribuny byl dřevěným schodištěm z lodě.
V průběhu století se kostel nevyhnul
dalším stavebním přístavbám, došlo tak i
k nástavbě věţe, přístavbě segmentového
presbytáře a zaklenuti kostela. Vnitřní vybavení kostela je dnes převáţně barokní z
druhé poloviny 18. stol. Z této doby pochází příze dní kazatelna a křtitelnice. V
kostele·jsou celkem tři oltáře. Sochařskou
výzdobu hlavního oltáře provedla dílna
brněnského Andrease Schweigela, na
bočních oltářích v lodi jsou obrazy Klanění sv. Tři králů a obraz Nejsvětější Trojice, které v roce 1775 namaloval v Brně
působící malíř František Vincenc Korompay (1723-1779).
U zdi sakristie jsou osazeny bohatě
zdobené kamenné náhrobky z konce18.
stol., které pocházejí z bývalého hřbitova.
V. Pavlík

CHARITA
„ADOPCE NA DÁLKU“
V CHUDÝCH RODINÁCH ZAKARPATSKÉ UKRAJINY
Co je projekt Adopce na dálku?
Projekt Adopce na dálku je zaměřený
na pomoc chudým rodinám. Na ukrajinském venkově ţije velké mnoţství chudých rodin. Cílem projektu je zabezpečit
nejzákladnější potřeby dětí z nejchudších
rodin v Uţhorodském a Mukačevském
rajonu a pomoci jim tak vyrůstat
v důstojných lidských podmínkách.
Rodina dítěte, pro které je podpora
určena, neobdrţí přímo finanční částku,
ale bude jí předána potřebná materiální
pomoc (potraviny, oblečení, obuv, školní

pomůcky, atd.). Dlouhodobě spolupracujeme s Diecézní charitou Mukačevo, která
„místní poměry“ dobře zná a která bude
administrovat a distribuovat pomoc do
rodin.
Jak podpořit děti z chudých rodin?
Přispěvatelem na vybrané konkrétní
dítě se můţe stát jednotlivec, rodina, kolektiv, škola, apod. Výše příspěvku je stanovena na 6000,- Kč za rok,
do programu se však mohou zapojit i
dárci, kteří jsou ochotni svými příspěvky
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v jakékoliv výši podpořit projekt neadresně, tzn. bez výběru konkrétního dítěte.
Z příspěvků budou částečně hrazeny i distribuční náklady.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou na projekt Adopce na dálku
v oblasti Zakarpatské Ukrajiny přispívat.

Kontaktní osoby:
Helena Horáková, tel. 515 220 768,
605 823 015; znojmo@caritas.cz
Mgr. Evžen Adámek, tel.
604 294 175, evzen.adamek@caritas.cz
Dolní Česká 1, Znojmo (2. poschodí)

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Díky starého člověka
Osmero blahoslavenství trochu jinak
Blahoslavení jste Vy,
 kteří máte pochopení pro mou pomalou chůzi a roztřesené ruce, nesykáte
netrpělivě, kdyţ belhavě přecházím křiţovatku a neumím jiţ hezky jít.
 kteří chápete, ţe se mé ucho musí
namáhat, abych porozuměl, a mluvíte se
mnou pomalu a zřetelně.
 kteří vidíte, ţe mé oči jsou zakaleny, mé myšlenky jsou smutné a taktně mi
pomůţete, v čem právě potřebuji pomoci.
 kteří
se
u
mne
zastavíte
s přívětivým úsměvem a máte čas si se
mnou trochu popovídat a neděláte to se
shovívavou ironií.

 kteří mi neříkáte, ţe jsem starý popleta, protoţe stále něco zapomínám a
ztrácím.
 kteří umíte ve mně vzbudit krásné
vzpomínky na zašlé časy a trpělivě vyslechnete, kdyţ si zavzpomínám na své
mládí.
 kteří mi dáte najevo, ţe jsem stále
ještě člověk, ţe nejsem odepsán, a ţe
nejsem tak docela sám.
 kteří mi nějak ulehčujete dny mé
staroby a siroby, dny, které mi ještě zbývají ujít po cestě do věčného domova.
Aţ budu doma, budu o Vás vyprávět
Otci!

VÝROČÍ
3. dubna oslaví O. Antonín KRASUCKI OP 45 let. Ve znojmě u sv. Kříţe u dominikánů působil v letech 1991 – 2001. Dnes působí v Olomouci jako převor dominikánského kláštera. Do dalších let mu vyprošujeme hodně Boţích milostí a Boţího poţehnání do dalších let.
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UČITELÉ CÍRKVE – 18. stol.
ALFONS MARIA DI LIGUORI
Svátek 1.8.
Biskup, zakladatel řádu, učitel církve,CSsR
Narozen: 27.9.1696 v Marinelle u
Neapole,Itálie; zemřel: 1.8.1787 v Noceře
dei Pagani u Neapole.
Patron zpovědníků; profesorů morálky;
Nadějný mladý právník poté, co prohrál
důleţitou při, zanechal práva a dal se na
kněţskou dráhu. Po vysvěcení působil v
Neapoli a okolí, vynikl jako kazatel a r.
1732 zorganizoval ve Scale misijní skupinu zaměřenou především na práci na venkově. To byl základ kongregace redemptoristů, kterou však zpočátku suţovaly váţné vnitřní neshody. V r. 1748 publikoval Alfons první verzi své práce o
morální teologii, která se proslavila natolik, ţe poněkud zastínila jeho ostatní díla.
R. 1762 byl jmenován biskupem v Sanť
Agata dei Goti, malé, ale o to problémovější diecézi. V pastorační práci se neustále věnoval kázání, tvrdě jednal se zatvrzelými hříšníky a důstojně a nerušeně slouţil mši. V posledních dvaceti letech ţivota
zápasil s chronickou nemocí, která vedla k
jeho trvalému znetvoření, s útoky na své
učení i s nesnázemi s kongregací redemptoristů. V r. 1775 rezignoval na biskupský úřad, ale stanul tváří v tvář mnohem horší krizi redemptoristů. Podstrčili
mu k podpisu dokument, jímţ se kongre
gace dělila na dvě skupiny. Sám tím
byl z kongregace, kterou zakládal, vyloučen a jejího opětovného spojení se jiţ

doţil. Po 18 měsíců ho deprimovaly těţké
ţivotní zkoušky a pokušení, ale dokázal je
překonat a zemřel poklidně na odpočinku
v Noceře dei Pagani. Sv. Alfons jednou
prohlásil, ţe by nikdy nepronesl kázání,
jemuţ by nerozuměla i ta nejprostší
řenka; na druhé straně jeho systém morální teologie
je
velmi
subtilní a
vedl
k
jisté nedbalosti
ve výuce
morálky.
Ve skutečnosti
však stojí
v opozici
proti pravidlům
jansenismu a snaţí se napravit hříšníky spíše trpělivostí a
mírností neţ zastrašováním a přísností.
Jeho četné náboţenské texty, barvité
a květnaté, měly velký vliv. Uţ za ţivota
Liguoriho byla jeho „Theologia moralis“
vydána osmkrát, po jeho smrti bylo ještě
70 dalších vydání. Spis „Homo apostolicus“ pro zpovědníky dosáhl dokonce 118
vydání.
Papeţ Řehoř XVI. prohlásil Liguoriho v r. 1839 za svatého a Pius IX. v r.
1871 za učitele církve.
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ROK SVATÉHO PAVLA – 2008/2009
Sv. Pavel předává to, co sám přijal
Benedikt XVI. na gen.audienci, nám. sv.Petra
o té, co byl hluboce zasaţen na cestě do Damašku, pocítil Pavel potřebu poradit se s
prvními Mistrovými učedníky, s těmi, které On sám vyvolil, aby nesli evangelium
aţ na konec země.

P

V Listu Galaťanům podává Pavel důleţitou zprávu o kontaktech, jeţ udrţoval
s některými z Dvanácti, především s Petrem, (srov. Gal 1,18), s Jakubem, „bratrem Páně“ (srov. Gal 1,19) a s Janem
(srov. Gal 2,9). Pavel je neváhá označit za
„sloupy“ Církve. Zvlášť příznačné je setkání s Kéfou (Petrem), k němuţ došlo v
Jeruzalémě. Pavel u něj setrval 15 dní, aby
se s ním „radil“ (srov. Gal 1,19.
Jaké informace získal Pavel o Jeţíši
Kristu během tří let, které následovaly po
setkání u Damašku? V Prvním listě Korinťanům lze rozpoznat dva úryvky, s nimiţ se Pavel seznámil v Jeruzalémě a které byly jiţ tehdy formulovány jako základní a konstitutivní prvky křesťanské
tradice. Cituje je doslovně, tak jak je přijal, velice slavnostní dikcí: „Předávám
vám to, co jsem sám přijal.“ Jsou to konstitutivní prvky a týkají se eucharistie a
vzkříšení. Jde o úryvky formulované uţ ve
třicátých letech. Dostáváme se tak k Jeţíšově smrti, pohřbu do lůna země a k jeho
vzkříšení (srov. 1 Kor 15, 3-4). Podívejme
se na obé: Jeţíšova slova při Poslední večeři (srov. 1 Kor 11,23-25) jsou pro Pavla
skutečně středem ţivota církve. Církev
roste z tohoto středu a stává se tak sama
sebou. Kromě tohoto eucharistického
středu, z něhoţ se církev stále znovu rodí,

také pro celou teologii sv. Pavla a celé
jeho myšlení, měla tato slova značný vliv
na osobní vztah sv. Pavla k Jeţíši. Na jedné straně dosvědčují, ţe eucharistie osvěcuje prokletí kříţe a činí z něj poţehnání
(Gal 3,13-14) a na druhé straně vysvětlují
význam
Jeţíšovy
smrti a vzkříšení. V
jeho listech se „za
vás“ z ustanovení
eucharistie mění na
„za mne“ (Gal
2,20), stává se
osobním,
protoţe
Pavel ví, ţe v onom
„za vás“ Jeţíš poznává a miluje jeho samého. Na druhé
straně v Druhém listu Korinťanům (2 Kor
5,14) nacházíme „za všechny“, kde se ono
„za vás“ stává „za mne“ a „za církev" (Ef
5,25), a tedy také výkupná oběť na kříţi
„za všechny“ (srov. Řm 3,25). Od eucharistie a v eucharistii církev roste a rozpoznává sebe sama jako „Tělo Kristovo“ (1
Kor 12,27), ţivené kaţdý den mocí Ducha
Zmrtvýchvstalého.
Také text o Vzkříšení nám opět věrně
předává tutéţ formulaci. Sv. Pavel píše:
„Odevzdal jsem vám především, co jsem
sám přijal, ţe Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti“ (1 Kor 15,3-5). Také v této tradici předané Pavlovi se vrací
ono „za naše hříchy,“ v němţ se klade důraz na dar, který Jeţíš učinil ze sebe sama
pro Otce, aby nás osvobodil od hříchu a
smrti. Z tohoto daru sebe sama vyvodí
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Pavel strhující a fascinující charakteristiky
našeho vztahu ke Kristu: „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotoţnil s
hříchem, abychom v něm dosáhli Boţí
spravedlnosti“ (2 Kor 5,21); „Znáte přece
štědrost našeho Pána Jeţíše Krista: byl
bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste
vy jeho chudobou zbohatli.“ (2 Kor 8,9).
Rozfázování zjevení Zmrtvýchvstalého nejprve Kéfovi, pak Dvanácti, více
neţ pětistům bratří a Jakubovi uzavírá naráţkou na osobní zjevení, kterého se Pavlovi dostalo na cestě do Damašku: „Naposled ze všech se jako nedochůdčeti ukázal
i mně.“ (1 Kor 15,8). Jelikoţ pronásledoval Boţí církev, vyjadřuje v tomto vyznání svou nehodnost být povaţován za apoštola na stejné úrovni jako ti, kdo jej předešli. Avšak Boţí milost v něm nebyla nadarmo (1 Kor 15,11). Důleţitá je identita a
jedinečnost hlásání evangelia. Oni stejně
jako já káţeme stejnou víru, stejné evangelium Jeţíše Krista, který zemřel a vstal
z mrtvých a dává sebe sama v nejsvětější
eucharistii.
Poslání evangelizovat pohany, které
obdrţel od Zmrtvýchvstalého, však muse-

lo být potvrzeno a garantováno těmi, kdo
jemu a Barnabášovi podali pravici na
znamení, ţe schvalují jejich apoštolské
působení a jejich evangelizaci a přijímají
je do jediného společenství Kristovy církve (srov. Gal 2,9). Tak můţeme porozumět, ţe výraz „přestoţe jsme poznali Krista podle těla“ (2 Kor 5,16) neznamená, ţe
by jeho pozemská existence měla chabý
dopad na naše zrání ve víře, nýbrţ to, ţe
od okamţiku vzkříšení se mění způsob,
jakým s ním vstupujeme do vztahu. On je
zároveň Syn Boţí, „tělem pocházel z rodu
Davidova, ale Duchem svatým byl ve
svém zmrtvýchvstání uveden do moci Boţího Syna, jak to připomíná Pavel na začátku Listu Římanům (1,3-4).
Čím více se snaţíme nalézt stopy Jeţíše z Nazareta na cestách Galileje, tím
víc můţeme chápat, ţe On na sebe vzal
naše lidství, sdílel je ve všem, kromě hříchu. Naše víra nemá původ v mýtu, ani v
nějaké ideji, nýbrţ v setkání se
Zmrtvýchvstalým v ţivotě církve.
Přeložila Johana Bronková
(redakčně kráceno)

INTERNET
Jak chránit děti před negativními vlivy na internetu?
Co je internet?
Internet patří mezi ony „podivuhodné
vynálezy“ jak charakterizuje II. vatikánský koncil hromadné sdělovací prostředky
v dokumentu Inter mirifica.
Internet je komunikační dálnice a po
ní se pohybují – stále větší rychlostí a stále ve větším mnoţství- informace napříč
celou zeměkoulí.

Benedikt XVI. ve svém listu
k letošnímu světovému dni sdělovacích
prostředků, který od koncilu papeţové
kaţdoročně vydávají, píše: „Nové digitální technologie skutečně určují zásadní
změny v modelech komunikace a vztahů
mezi lidmi. Tyto změny jsou zvláště zřejmé mezi mladými lidmi, kteří vyrůstali
v těsném kontaktu s novými komunikačními technikami, a proto se cítí být ve
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svém ţivlu v digitálním světě, jenţ se jeví
jako cizí nám dospělým, kteří jsme se museli učit chápat a oceňovat jím nabízené
výhody pro komunikaci“.
Internet je něco úţasného, co otevírá
lidem nové moţnosti ţivota, o kterých se
dříve nikomu ani nesnilo.
Proč tedy chránit děti před internetem?
S kaţdou novou technologií se musí
lidé naučit ţít. Kdyţ jsem byl dítě, začal
rozvoj automobilismu a na silnici, kde
jsme si hrávali,
začala jezdit auta.
A dospělí nám zakázali hrát si na
silnici a učili nás
silnici
bezpečně
přecházet. U komunikační dálnice, internetu, je to však
sloţitější. Zde nehrozí bezprostřední fyzické nebezpečí, rodiče jiná nebezpečí
buď jen tuší, nebo o nich ještě nevědí a
konec konců děti toho o internetu ví víc
neţ rodiče.
Na internet se můţeme také podívat
tak, ţe je jako prales, kde je všechno. Obrovské bohatství, dřevo, jedlé plody,
spousta ţivočichů, ale také divá zvěř a
jedovatí hadi.
Internet čeká na svoje zkulturnění.
Prof. Jirovský nedávno v ČT 24 řekl, ţe
„na internetu je 80% lţi“. I kdyţ na pravdu zbývá jen 20%, stejně je to obrovské
vědění, ale těch 80% je velmi nebezpečných.
Někdy v roce 2000 jsem byl
v Sarajevu a tam nám vyprávěli, jak bylo
po válce těţké naučit malé děti běhat jen
po asfaltových cestách, protoţe ostatní
plochy kolem byly zaminované. Podobně
naším cílem na internetu má být učit děti
chodit po bezpečných stránkách.

Jak na to?
Jan Pavel II. v roce 1991 v encyklice
Centesimus annus v čl. 36 se zamýšlí nad
situací člověka, který ţije v bohaté společnosti, která jej láká na nové věci, které
dříve k ţivotu nepotřeboval a dnes se bez
nich neobejde. „Špatný není poţadavek
lepšího ţivota, nýbrţ ţivotní styl, který
předstírá, ţe je lepší, kdyţ se zaměřuje na
vlastnictví a ne bytí“. „Křiklavým příkladem umělé spotřeby, která se obrací proti
zdraví a důstojnosti člověka… jsou drogy.
Drogy se stejně jako pornografie a další
formy konzumizmu snaţí vyplnit vzniklou
duchovní prázdnotu a zneuţívají přitom
náchylnosti slabých“. Podobným lákadlem se můţe stát i internet, kdyţ člověk
opouští realitu a přechází do virtuálního
světa. Klíčová věta z tohoto článku je tato:
„Je proto naléhavě zapotřebí rozsáhlého
výchovného a kulturního úsilí, zaměřeného
na
výchovu
konzumenta
k odpovědnému spotřebitelskému chování“. To je výzva výrobcům, tvůrcům reklamy, státním úřadům, ale i školám, farnostem, občanským sdruţením a kaţdému
z nás.
Mediální gramotnost
Mediální gramotnost potřebujeme
k tomu, abychom média mohli k svému
prospěchu pouţívat a vyuţívat. Abychom
se neztratili v záplavě informací na internetu, uměli rozlišit pravdu od lţi a nepropadli pokušení virtuálního světa. Musíme
zůstat lidmi, kteří vyuţívají média, zejména internet, k naplnění svého ţivotního
poslání a k tomu vést své děti. I kdyţ mají
děti mediální gramotnost ve škole, zdá se,
ţe je dosud málo učitelů, kteří by obor
dobře zvládli. Mnohdy učí jen techniku,
ale ne etiku. Díky dnešnímu systému ve
školství mohou rodiče mluvit do osnov
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škol svých dětí. I toho je třeba vyuţívat a
usilovat o kvalitní mediální výchovu.
Konkrétní náměty co lze dělat
v ochraně dětí
Pro rodiče

Stránky pro rodiče:
www.saferinternet.cz, www.e-bezpeci.cz,
www.budulinek.eu, www.teachtoday.eu,
www.prosvetkolemnas.cz,
Asistenční linka: 116111 nebo
www.horkalinka.cz; www.linkabezpeci.cz
Rodiče mohou volat na 840111234.

1/ Být si vědomi rizika

3/ Plný rodinný ţivot

Naučte se pracovat na počítači a pouţívat internet. Přihlaste se do kurzu.
Seďte s dětmi u počítače, ať vás něco
naučí.
Internet je anonymní prostředí, nikdy
nevíte, kdo je na druhé straně a můţe se
vydávat za někoho jiného.
Cokoliv napíšete, můţe uţ zůstat napsáno a kdykoliv pouţito. Nikdy neuvádějte své osobní údaje.
Pozor na komunikaci. Některá vábení
jsou tak propracovaná psychology, ţe neodolá dospělý, natoţ dítě.
Děti nesmí nikoho informovat o rodině (kdy nejsou rodiče doma, jaký máte
majetek, kdy jedete na dovolenou, …)
Děti si nesmí sami domlouvat schůzku.
Pozor na webovou kameru, raděj ji
nepouţívejte vůbec. Děti se nesmí před ní
předvádět či ukazovat váš byt.
O kyberšikaně ihned musí informovat radiče.

Pozitivně motivovat děti k jiné činnosti (sport, spolčo, zpěv, hudba, ...)
Vést dobrý rodinný ţivot, jinak se internet stane náhraţkou rodiny.
Církev
Podporovat dobré křesťanské stránky
(finančně, personálně, …)
Najít ve farnosti osobu, která poradí
rodičům.
Organizovat vzdělávání v mediální
gramotnosti.
Politika
Implementovat evropskou směrnici o
audiovizuálních mediálních sluţbách
Klasifikovat programy a hry
s ohledem na věk dětí
Podporovat orgány dohledu
Podporovat výuku k mediální gramotnosti pro všechny
Podporovat nekomerční média

2/ Vhodné stránky
Závěr
Lze pouţít filtry, které do domácnosti „nepustí“ nevhodný obsah. „Šikovná“
mládeţ je však obejde, nebo zajde ke kamarádovi, který zabezpečení nemá. Dále
je nutná neustálá aktualizace filtrů.
Lepší je domluvit se s dětmi na pozitivním seznamu stránek, které budou děti
pouţívat www.signaly.cz,

Internet je dálnice. Kristus radí chodit úzkou cestou. Všechno nemusím vědět, všechny země stejně nenavštívím,
všechna vína neochutnám…. Bůh nám
nabízí plnost, kterou můţeme mít. Chci
proto milovat Boha z celého srdce, on je
všechno.

~ 10 ~

Ţivot farností Znojma č. 4/2009

Internet je pracovní nástroj, nebyl
původně určen pro zábavu, ale vyvinut
pro potřeby univerzit a zdokonalován v
armádách. Nenechám přece děcko si hrát
s vojenským
materiálem
nebo
s cirkulárkou. A učitel autoškoly vţdy sedí vedle ţáka. Internet neublíţí fyzicky (i

kdyţ obezita je také nemoc), ale můţe
ublíţit psychicky a morálně a to se projeví
třeba za 20 let.
Učte děti: nemůţu, nemusím ani
nechci mít všechno.
Únor 2009 Jiří Šenkýř

Sv. IZIDOR – patron internetu
ývalá
římská
provincie
Hispania, dnešní Španělsko a
Portugalsko, si po rozpadu
Římské říše udrţela románský charakter i
poté, co se stala součástí říše Vizigótů.
Zvláště poté, co roku 587 vizigótský král
Rekkared přijal katolické křesťanství,
tamní vizigótské obyvatelstvo splývalo s
římským.
7. století byla doba velkého kulturního rozkvětu a vzmachu. Hispánská oblast za to vděčí především lidem, jako
byl svatý Izidor,
biskup ze Sevilly. V
tomto městě se i narodil kolem roku
560, vystudoval katedrální školu, naučil se klasickým jazykům a stal se na
přelomu 6. a 7. století biskupem.
Isidor Sevillský
se nesmazatelně zapsal do dějin především svým encyklopedickým dílem Etymologiarum libri viginti
– Dvacet knih o významu slov. Podává
zde nejen etymologii v uţším slova smyslu, jak ji chápeme dnes, ale i v podstatě
summu antického vědění. Právě jemu

B

vděčila další staletí za základ vzdělanosti
– formulaci „Sedmera svobodných umění“, které díky svým antickým vzorům
zpřístupnil mnoha dalším generacím:
»Disciplín svobodných umění je
sedm. První je gramatika, to jest znalost
jazyka. Druhá rétorika, která se dostává
nejvyššího ocenění jakoţto nezbytného
umění krásy a výmluvnosti, zvláště v občanských sporech. Třetí je dialektika neboli logika, která v nejsubtilnějších disputacích rozlišuje pravdu od nepravdy. Čtvrtá aritmetika, která se zabývá vztahy a
rozlišeními mezi čísly. Pátá hudební věda,
která spočívá v písních a zpěvech. Šestá
geometrie, která zahrnuje rozměry a měření. A sedmá je astronomie, která se týká
zákonitostí hvězd. «
Izidor píše: „Kdo chce být s Bohem,
musí se učit, musí číst a musí se často
modlit. Protoţe kdyţ se modlíme, rozmlouváme s Bohem, kdyţ ale čteme, Bůh
rozmlouvá s námi. Kaţdý pokrok pochází
ze čtení a rozjímání. Co neznáme, naučíme se čtením, co jsme se však jiţ naučili,
rozjímáním si zachováme ...“
„Přijetí svaté eucharistie nazýváme
také přijetím společenství, neboť nás sjednocuje s Kristem a činí nás společníky
jeho království.“
„Všemohoucí věčný Bože, Ty jsi nás
stvořil ke svému obrazu a nařídil nám,
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abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě Tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista. Prosíme Tě, dej, abychom, na
přímluvu svatého Izidora, biskupa a učite-

le, na cestách internetem vedli své ruce a
oči k tomu, co je milé Tobě, a každého
člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

OSOBNOSTI DĚKANSTVÍ
Výročí sv.
Klementa
M.
Hofbauera
Tasovice
2009: Plánované
aktivity k jubileu
sv. Klementa Hofbauera

V 17 h závěrečná poboţnost a koncert
v poutním chrámu Mariahilf.
Příspěvek na organizační poplatky
činí 690,- Kč pro dospělé, 600,- Kč pro
děti do 15 let. Bliţší informace o odjezdu
a programu na nástěnkách kostela.
Přednáška ve Znojmě
15. března 2009

2.-7.4. Obnova lidových misií v Tasovicích: Lidové misie se konaly
v Tasovicích v kostele sv. Klementa naposledy v roce 2003. Vedli je redemptoristé
z Králík, P. Krzysztof Strzelczyk a P Jiří
Šindelář. V rámci letošního jubilea zveme
do Tasovic k účasti na duchovní obnově
děti, mládeţ i dospělé z celého děkanátu
Znojmo. Obnovu misií povede misijní
skupina redemptoristů, P. Jiří Šindelář a P.
Tomasz Waściński.
18.4. Velikonoční pouť do Vídně
U příleţitosti oslav 100. výročí svatořečení Klementa Maria Hoffbauera pořádá Institut pro křesťanskou kulturu ve
Znojmě – Hradišti v sobotu 18. dubna
2009 velikonoční pouť do Vídně. Mše sv.
v 11 h bude v kostele Maria am Gestade,
kde jsou uloţeny ostatky sv. Klementa.
Před tím bude v 10 h vystoupení cimbálové muziky z Dolních Bojanovic. Ve 14 h
odjezd na poutní místo Mariahilfberg
v Gutensteinu ve vápencových Alpách.

25.4. Jarní vodácká, pěší a cyklistická pouť: Vodácká „pouť“ se bude konat v rámci jarního „odemykání“ řeky Dyje Po řece sv. Klementa poplujeme po
trase Dobšice-Dyje-Tasovice-KrhoviceHrádek, celkem asi 20 Km, obtíţnost úseku je do WWI, plavba je tedy vhodná i pro
sváteční vodáky. Pro zájemce můţeme
zajistit lodě a pádla. Pro pěší poutníky je
připravena trasa Znojmo-Dobšice-DyjeTasovice, ca 15 Km. Cesta vede převáţně
podél řeky Dyje. Sv. Klement tudy chodil,
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kdyţ se učil ve Znojmě pekařskému řemeslu. Trasu si můţete projet i na kole a
při této příleţitosti vyzkoušet zdejší známé „vinařské cyklostezky“. Klášter redemptoristů v Tasovicích bude slouţit celý víkend jako základna pro poutníky a
sportovce. Je moţno zde přenocovat ve
vlastním spacáku, uvařit si čaj, kávu, zúčastnit se bohosluţeb i dalšího programu.
1.-3.5. Pouť a setkání pro mládeţ:
Sv. Klement proslul mj. jako duchovní
rádce, přítel a dobrodinec studentů a mladých lidí vůbec. Mládeţi nabízíme moţnost strávit víkend v jeho rodišti,
v klášteře redemptoristů v Tasovicích.

Předpokládáme duchovně rekreační program. Můţete si vzít s sebou kolo, Bibli,
kytaru, … co kdo ráčí. Hodit se bude i
spacák, karimatka a něco k jídlu.
3.5. Rodinné odpoledne a den otevřených dveří: Zahájení plánujeme ve
14.00
v klášteře
redemptoristů
v Tasovicích. Na programu bude prohlídka kláštera, kostela sv. Klementa, farního
kostela Nanebevzetí P. Marie, přednáška
s obrázkovou prezentací, hry pro děti, táborák s vuřty. Zveme rovněţ k účasti na
nedělní mši sv., která bude ve farním kostele v 11.00.

INFORMACE – bude vás zajímat
Předávání víry v rodině - připravujeme kurz pro manţelské páry. 20. 4.,27.
4., 4. 5. a 11. 5.
Čtyři na sebe navazující tématicky
zaměřená setkání, jejichţ cílem je uvaţovat o základních křesťanských hodnotách
ve spojení s jednotlivými lidskými dovednostmi, potřebnými pro pravdivé svědectví víry a jejich významu v kaţdodenních
situacích. CRSP Brno, Josefská 1.
Přihlášky na tel. 542 217 464 nebo
na e-mail: bohumila.hudcova@centrum.cz
Centrum pro rodinu a sociální péči si
dovoluje pozvat osamělé rodiče a jejich
ratolesti na víkendový, rekreačněvzdělávací pobyt. Víkend plný her, vycházek, ale i zajímavých přednášek se
uskuteční v termínu od čtvrtka 7.5. do neděle 10.5.2009 v rekreačním středisku
Drak v Křiţanově. Odjezd je plánován na
čtvrtek v 16 hodin, příjezd pak na neděli v

15 hodin. Veškeré bliţší informace vám
s radostí poskytne Marcela Ondrůjová, tel.
542 217 464, 731 402 731, email:
marcela.ondrujova@centrum.cz.
Rádi byste se svou rodinou strávili
dovolenou v příjemné společnosti jiných
rodin? Klub přátel rodiny opět připravil
nabídku letních rekreačních pobytů pro
rodiny s mnoha zajímavými programy pro
rodiče i děti. Svou dovolenou můţete
strávit v tuzemských střediscích nebo v
Itálii. Máte-li zájem o letní rodinnou dovolenou, veškeré informace Vám ráda podá Petra Štefková:
tel. 542 217 464, 731 402 731, e-mail
petra.stefka@centrum.cz.
Centrum pro rodinu a sociální péči
Brno nabízí všem vedoucím pracovníkům
školních, rodinných, mateřských a volnočasových center kurz akreditovaný MŠMT
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ČR Sociální dovednosti vedoucích pracovníků, který vedou PhDr. Emílie Franková a PhDr. Vladimír Hřebíček. Kurz
obsahuje čtyři sobotní celodenní semináře
(9.00 – 15.45) v termínech 25. 4., 16.5.,
30.5. a 13. 6. 2009. Tématy budou: Po-

znávání sebe sama, Ovlivňování sebe sama, Poznávání a ovlivňování lidí a Řízení
a vedení lidí. Hlásit se můţete na recepci
CRSP Brno, Josefská 1, tel. 542 217 464
nebo na e-mail:
dana.chaloupkova@centrum.cz

POUŤ K BOLESTNÉ MATCE BOŢÍ
Na Květný pátek dne 3. dubna 2009 nově u Brna, kostela chrámu Jména P.
pořádá Institut pro křesťanskou kulturu ve Marie
ve
Křtinách
a
zastávka
Znojmě – Hradišti a Proboštství Řádu kří- v Moravském Krasu na horním můstku
ţovníků s červenou hvězdou Pouť propasti Macocha. V 18 h celebruje P. Jok Bolestné Matce Boţí ve Sloupu sef Hudec, O.Cr. závěrečnou mši sv.
v Moravském Krasu. Na programu je pro- v poutním chrámu.
hlídka Meditační zahrady v Ořechově u
Příspěvek na cestu činí 250,- Kč;
Brna, kostela Narození P. Marie ve Vra- bliţší informace na nástěnce.

FARNÍ ŽIVOT
PRAVIDELNÉ AKCE
Kaţdou neděli při mši sv. v 9 h u sv.
Mikuláše je během kázání program pro
malé děti s katechetkou na faře.
● Kaţdou neděli při mši sv. v 11 h u
sv. Jana Kř. u kapucínů je během kázání
program pro předškolní děti v sakristii.
● Kaţdou neděli po mši sv. v Příměticích je na faře otevřena knihovna.
● Kaţdou neděli po večerní mši sv. u
sv. Kříţe u dominikánů je do 19.30 h
adorace.
● Kaţdou první neděli v měsíci je v 9 h
u sv. Kříţe v kapli sv. Dominika latinská
mše sv. dominikánského ritu; vchod
kostelem.
● Kaţdé pondělí od 15.45 h na faře u
sv. Kříţe u dominikánů ve Znojmě se koná setkání aktivních členů Mariiny legie.
●

Kaţdé pondělí před večerní mší svatou u sv. Kříţe u dominikánů je modlitba
růţence za mír.
● Kaţdé pondělí v 18 h v Únanově
dětská mše.
● Kaţdé úterý v 19.00 h na faře u sv.
Kříţe je zkouška chrámového sboru.
● Kaţdou středu v 18. h na faře
v Louce je mše sv. pro děti a mládeţ.
● Kaţdou středu po večerní latinské
mši sv. u sv. Kříţe u dominikánů je do 19
h adorace.
● Kaţdý čtvrtek v 18 h (v zimním období v 17 h) v Kuchařovicích dětská mše.
● Kaţdý pátek v 17 h u sv. Jana Kř. u
kapucínů mše sv. po celý školní rok.
● Kaţdý pátek v 17 h je v Příměticích
dětská mše
● Kaţdý první pátek v měsíci v kostele
sv. Markéty v Příměticích příleţitost ke
krátké adoraci po mši sv. v 18 h. Během
adorace je moţnost přistoupit ke svátosti
smíření.
●
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Kaţdý pátek v Louce na faře v 19.30
h mše sv. s mládeţnickými zpěvy a katechezí; po mši sv. volné povídání ve společenství; jsou zváni všichni, zvláště mladí
lidé.
● Kaţdou sobotu ve 14.30 h v Nové
nemocnici mše sv. v prostorách odd. 130,
vedle prodejny novin v 1. poschodí; vchod
do nemocnice pro návštěvy; příleţitost ke
sv. zpovědi; moţnost přinést sv. přijímání
na pokoj; tel.: 515 227 723; 736 523 600.
● V letním období budou mše sv. ve
všední dny v Příměticích, Kuchařovicích,
a Mramoticích v 18.00 h.
●

PŘIPRAVUJE SE
2.4. ve 20 h adorace u sv. Mikuláše
před 1. pátkem
● 3.4. první pátek – u sv. Jana Kř. u
kapucínů mše sv. v 8 a 17 h; výstav Nejsvětější Svátosti do 10 h, pak od 14 h; sv.
zpověď od 15 h
●

4.4. První sobota v Hl.Mašůvkách;
v 15 h německá mše sv., v 17.30 h kříţová
cesta, v 18 h měsíční poutní mši sv. celebruje P. Dr. Karel Simandl; autobus ze
Znojma ojíţdí v 17 h.
● 19.4. v 15 h měsíční modlitba
v popické kapli za víru v pohraničí; pěší
odchází ve 14 h z Kraví hory; autobus nepojede
● 22.4. den modliteb Mikulášské farnosti za kněţský seminář.
● 30.4. ve 20 h adorace u sv. Mikuláše
před 1. pátkem
● 1.5. První pátek v kostele sv. Jana
Kř. výstav Nejsvětější svátosti.
● 1.5. Památka sv. Josefa Dělníka –
pouť muţů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic k sv. Josefu, patrona muţů; sraz v 8,30
hod ve Vranově na faře, pořádají Soluňáci
a Poutní bratrstvo
● 2.5.První sobota v Hl.Mašůvkách
v 18. h měsíční potní mši sv.
●

POŘAD BOHOSLUŢEB VE ZNOJMĚ O VELIKONOCÍCH

sv. Mikuláš
Sv. Jan Kř.
sv. Kříţ
sv. Václav
sv. Hippolyt
Šatov – pro Šatov,
Hnanice, Havraníky
Konice
Přímětice
Kuchařovice
Mramotice

Zelený
čtvrtek

Velký
pátek

9.4.
16.00

10.4.
16.00

18.00
18.00
19.00
19.00

18.00
18.00
19.00
19.00

17.00
18.00

17.00
18.00

Bohosluţba
v Příměticích
Bohosluţba
v Příměticích

15.00
Kř. cesta
15.00
Kř. cesta
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Velikonoční
Neděle
vigilie
Zmrtvýchvstání
Bílá sobota
Páně
11.4.
12.4.
18.00
9.00
11.00
20.00
8.00; 10.00; 18.00
20.00
8.00
20.00
10.30
20.00
9.45 Šatov a Hnanice
11.15 Havraníky
8.00
19
9.30
8.00
11.00
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Květná neděle: pořad bohosluţeb jako v neděli; svěcení ratolestí.
6.-8.4. (pondělí – středa) u sv. Kříţe budou ranní mše sv. v 6.45 h.
Zelený čtvrtek: u sv. Kříţe po večerní mši sv. adorace do 21 h. U sv. Mikuláše
20-21 h adorace; kostel otevřen do 22 h.
Velký pátek: u sv. Kříţe v 7 h ranní chvály; v 15 h poboţnost Kříţové cesty; po
večerních obřadech u Boţího hrobu adorace do 20 h. U sv. Mikuláše v 15 h Kříţová
cesta; 21.00 h Kříţová cesta v Gránicích.
Bílá sobota: u sv. Kříţe v 7 h ranní chvály; u sv. Mikuláše od 8 hodin soukromá
adorace u Boţího hrobu (dary u Boţího hrobu jsou na podporu kostelů ve Svaté zemi).
Boţí hod velikonoční: při dopolední mši sv. svěcení pokrmů;
KŘÍŢOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ:
-

u sv. Mikuláše
u sv. Kříţe
u sv. Jana Kř.
u sv. Václava
v Mramoticích
v Kuchařovicích
v Příměticích
v Gránicích

kaţdou postní neděli v 15 h a v 16 h přednáška
v pátek v 17.20 h a v neděli ve 14 h
kaţdou středu a pátek ráno v 7.30 (přede mší sv.)
kaţdou neděli v 17 h
v neděli ve 13.30 h a ve středu přede mší sv.
v neděli ve 13.30 h a ve čtvrtek přede mší sv.
v neděli ve 13.30 h a v pátek přede mší sv.
na Květnou neděli 5.4. ve 14.30 h
na Velký pátek 10.4. ve 21 h

PŘÍLEŢITOST K VELIKONOČNÍ ZPOVĚDI VE SVATÉM TÝDNU

sv. Jan Kř.
sv. Kříţ
sv. Václav
Přímětice
Kuchařovice
Mramotice

6.4.
pondělí
15 – 17 h
od 6.00 h
od 15.00 h

7.4.
úterý
15 – 17 h
od 6.00 h
od 15.00 h

8.4.
středa
15 – 17 h
od 6.00 h
od 15.00 h
17 – 18 h
Termíny budou oznámeny v ohláškách při nedělních bohosluţbách
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