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PROČ KAŽDOU NEDĚLI SE MÁ KŘESŤAN
ZÚČASTNIT NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY?
ilý čtenáři, možná se
Vám tento příspěvek jeví
jako naprosto banální až
triviální. Důvod sepsání tohoto článku
pro náš měsíčník je však prostý. Osobně
jsem potkal mnoho lidí, kteří nedělní návštěvu mše svaté berou jako břemeno,
často pro ně natolik náročné, že na mši svatou raději
ani nejdou.
Morální teologie nám
však mluví jasně: Jestliže
má být mezi mnou a Bohem živý vztah, potom
z něho vyplývají určité
závazky. Každé ráno a večer se krátce pomodlit,
každou neděli, pokud mi
nebrání opravdu vážná
překážka, být na mši svaté,
alespoň jednou za rok jít
ke svaté zpovědi a o velikonocích přijmout tělo Páně. Pokud tato přikázání
křesťan neplní, jeho vztah k Bohu je
mrtvý, nebo v klinickém stavu blízko
smrti.

M

Vztah k Bohu je totiž podobný ke
vztahu k člověku. Když někoho ze svých
přátel dlouho nevidím, ani s ním neudržuji jiný způsob komunikace, vztah mezi
námi pomalu začíná chátrat, až se téměř
vytrácí. Jinak řečeno: Vztah k Bohu se
nejvíce podobá manželskému životu.
Jestliže manželé spolu
nekomunikují a netráví
společně volný čas, jejich
vztah spěje ke svému zániku.
Proč je vůbec tak
důležité utvářet pevný
vztah k Bohu? Aristoteles
– pohanský filosof, který
žil v 5. stol. př. Kr., měl
jedno zajímavé tvrzení:
Být šťastný, to chce každý člověk, ale je otázkou,
v čem spočívá pravé štěstí a jestli je nějaká hierarchie hodnot,
které nás činí šťastnými. Nejprve Aristoteles zkoumá, jestli nás činí šťastné
hmotné věci, a zjišťuje, že ne, protože
jakmile člověk získá nějaké hmotné bla-
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ho, velmi rychle touží po jiném. Na příklad: Jestliže si někdo pořídí dům svých
snů, většinou velmi rychle v něm začne
dělat nějakou rekonstrukci, protože již
při dokončování je jeho představa jiná.
Aristoteles tedy tvrdí, že hmotné věci nás
trvale šťastnými neučiní. Dále se zabývá
otázkou, jestli nás dokonale šťastnými
činí naše vztahy s ostatními lidmi, zvláště pak vztahy partnerské, ale i zde Aristoteles tvrdí že ne, přestože každý z nás
je nositelem mnoha dobrých vlastností,
ale máme i své chyby. Co nás tedy činí
opravdu šťastnými? Aristoteles došel k
přesvědčení, že nazírání a kontemplace
stvořitele, protože jediný stvořitel je naprosto dokonalý. Pouze naprosto dokonalá bytost může stvořit věci a jsoucna
méně dokonalé než je on sám. Tedy jen
absolutní dokonalost může stvořit něco
méně dokonalého. K tomu Tomáš
Akvinský říká: tato dokonalost je bytost,
které říkáme Bůh a stvoření je zde proto,
že Bůh ho udělal z lásky k celému stvoření. Z lásky, která je pro nás vzorem a
má být i cílem.
Jak se pravá láska projevuje?

Za prvé: Láska chce dobro sama pro
sebe, ale především dobro pro milovanou
bytost, tedy druhého.
Za druhé: Láska se realizuje i skrze
povinnost; jak tomu rozumět?
Uvedu příklad: Představte si domácnost, kde jsou rozděleny úlohy, muž
chodí do práce a vydělává peníze, žena
se stará o domácnost. Jestliže však jeden
nebo druhý neplní úkol, ke kterému byl
určen, začne v takové rodině brzy vznikat napětí, které má velký vliv i na vztah
obou partnerů.
Jestliže si toto uvědomuji, potom
plním svoje povinnosti, protože i ony
jsou projevem lásky. Tento princip platí
jak ve vztahu k člověku, tak ve vztahu
k Bohu. Pokud chci žít v plném vztahu
s Bohem a tím dosáhnout i pravého štěstí, tj. opravdového a upřímného vztahu
s Bohem, musím si zákonitě plnit i své
povinnosti, protože skrze ně svůj vztah
s Bohem buduji. To by měl být dle mého
názoru hlavní důvod, proč máme každou
neděli s radostí navštěvovat bohoslužbu.
Jáhen Pavel Kuchyňa.

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
Požehnání ve vestibulu hotelu
ěkdy nám Bůh zčistajasna pošle trošku své radosti. Možná
proto, abychom zase jednou pocítili, že
náš nebeský Otec není rozmrzelý počtář sčítající naše
hříchy, ale že nás přijímá
jako své děti takové, jací
jsme ...
Rád bych to ilustroval
na malé příhodě z Chile.

N

Na konci svého posledního pobytu
v Jižní Americe jsem se právě v hotelu
chystal zaplatit účet, když mě majitelka
spontánně požádala, abych
jí dal požehnání: „Padre,
una benedición, por favor.“
Udělal jsem tedy pravou
rukou znamení kříže a řekl:
„Kéž Bůh požehná vám,
všem přítomným i celému
2
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hotelu,“ a majitelka se s radostí spokojeně pokřižovala. V tom vestibulu jsme
vlastně nebyli sami, ale do recepce se
právě tlačila skupina Američanů, kteří se
v hotelu chtěli ubytovat. Po pravici jsem
spatřil jejich vedoucího: malého, kulaťoučkého muže s poživačným výrazem. Inu, labužník, jak se krásně říká.
Spontánně jsem i na něho vztáhl své požehnání tím, že jsem s úsměvem dodal: „
... a Bůh žehnej i hříšníkům!“ S úsměvem poděkoval a šelmovsky dodal: "Padre, sice jsme všichni hříšníci, ale přesto
uděláme občas i něco dobrého, takže věřím, že to Bůh vidí a vezme nás za to do
nebe.“ A míru těch dobrých skutků uká-

zal na malé skulince mezi palcem a ukazovákem. Mezitím už začali náš rozhovor v recepci sledovat i další lidé. Slyšeli, jak jsem řekl: „To je sice pravda, ale
do nebe se dostaneme hlavně proto, že
nás Bůh miluje i přes naše hříchy. Proto
si Ježíš obzvláště rád sedal k hříšníkům.“
Všichni se smáli a zářili. Ostatně
byla právě neděle. Ráno. Nevím, zda měli čas zajít na mši, ale aniž by s tím počítali, měli alespoň malé nedělní kázání, na
které asi hnedle nezapomenou.
Bůh žehnej i vám!
Z knihy N. Wolfy: Prokletý mobil

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
Jindřich Suso
Socha bl. Jindřicha Suso OP se nachází v kostele sv. Kříže u dominikánů
v první kapli na levé straně při vstupu do
kostela. Je na levé straně obrazu (v současné době je střed oltáře zahalen modrým plátnem)
Jindřich Suso, jeden z nejvýznamnějších německých mystiků, jehož
„Knížka o Věčné Moudrosti“ a „Knížka
o pravdě“ jsou všeobecně známé, se narodil 21. března 1295 jako syn rytíře z
Bergu na Bodamském jezeře. Ještě jako
hoch přijal jméno své matky, která měla
na něho velký vliv. Ve věku 13 let
vstoupil Jindřich v Kostnici do dominikánského řádu. Po pěti letech měl první
vidění. Až do svého 40. roku pak se Jindřich Suso co nejpřísněji bičoval, vypálil
si na prsa rozžhaveným železem jméno

Ježíš Kristus,
nosil na těle
železné řetězy
a odpíral si
jídlo, pití a
spánek. Vidění a extáze,
kterých se mu
dostávalo, pokládal
Jindřich za největší odměnu.
Na
řádové
vysoké škole
v Kolíně nad
Rýnem
byl
žákem mistra
Eckeharta a
po celý život
ho ctil. Asi od
3
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r. 1335 působil Suso jako duchovní
správce především v dominikánských
klášterech. Charisma, které z něho vycházelo, bylo všude obdivováno.
A přece měl Jindřich také mnoho
nepřátel. Po četných pomluvách byl nakonec přeložen do Ulmu, kde zemřel 25.
ledna 1366. Byl pochován v tamějším
dominikánském kostele. Papež Řehoř

XVI. dovolil r. 1831 uctívat Jindřicha
Suso jako blahoslaveného.
Jeho atributy jsou zpravidla monogram jména Ježíš a věnec růží jako symbol bolestné lásky. Mnohdy se objevuje
Jindřich též se psem, který drží v tlamě
šátek nebo lilii.
Z knihy Schauber-Schindler:
Rok se svatými

CHARITA
Postní almužna 2013
Dovolte, abychom vám všem, kteří
jste se zapojili do Postní almužny 2013,
upřímně a ze srdce poděkovali za váš
finanční dar spojený s postní obětí. Vaše
odhodlání zapojit se do této postní starobylé křesťanské tradice je projev největší
lásky k bližnímu. Děkujeme také všem
kněžím za jejich podporu této postní akce ve svých farnostech a mezi věřícími.
Celkový výtěžek Postní almužny 2013

činí 105 891,- Kč a 14,13€ z 414 ks almužen. Tyto peníze použijeme na financování operací a léčebných výdajů vážně
nemocných a umírajících chudých dětí
na Ukrajině. Děkujeme také vám všem
za vaše modlitby a nejrůznější formy
pomoci Charitní činnosti.
Mgr. Ludvík Mihola,
koordinátor Postní almužny

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Uzdravení Petrovy tchýně- Ježíš se ujímá iniciativy
(Mk 1, 29-31; Lk 4,38-39)
Na příbězích o uzdravení můžeme
pozorovat Ježíšovy různé přístupy
k nemocným. Ježíš neuzdravuje jen jako
lékař, který odstraňuje nemoci. On se
setkává s člověkem, konfrontuje ho
s jeho ranami a ukazuje mu cestu, jak se
i dnes s ním může uzdravit.

V některých biblických příbězích o
uzdravení jsou to nemocní sami, kteří
přicházejí za Ježíšem, zatímco v jiných
je vyhledává sám Ježíš. Někdy za ním
přivádějí své nemocné i příbuzní nebo
přátelé.
4
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Také způsob, jakým Ježíš uzdravuje, je podáván rozmanitým způsobem.
Někdy léčí jemným a něžným způsobem
a sklání se nad člověkem. Jindy zase
uzdravuje drsnou a konfrontační metodou.
Uzdravení Petrovy tchýně je prvním
příběhem o uzdravení, ve kterém Ježíš
přichází za nemocným. Ježíš následuje
svého učedníka do svého domu. Šimonova tchýně leží s horečkou v posteli.
Učedníci mezi sebou hovoří o nemoci
staré paní. Evangelista Marek však nepíše nic o tom, že by učedníci poprosili
Ježíše, aby ji uzdravil. Ježíš vyslechne
jejich hovor. „Přistoupil, vzal ji za ruku a
pozvedl ji“ (Mk 1,31).
V tomto případě se Ježíš sám ujímá
iniciativy. Přistoupí k nemocné a uchopí
ji za ruku. Navazuje s ní kontakt, zakládá
vztah. Dává jí účast na své síle. A ona,

naplněna jeho silou, se dokáže zvednout.
Horečka zmizí.
Lukáš vykládá ve svém evangeliu
tentýž příběh trochu jinak. V jeho evangeliu učedníci prosí Ježíše, aby nemocné
ženě pomohl. „On se nad ní sklonil, pohrozil horečce, a ta přestala. Nemocná
hned vstala a obsluhovala je“ (Lk 4,39).
Ježíš se skloní v něžném gestu nad nemocnou a láskyplně se jí věnuje. Spojí
své laskavé gesto se slovem, jež platí na
horečku. Přímo ji osloví a přikáže jí, aby
ženu opustila. Horečka poslechne. Žena
je okamžitě uzdravena. Nemocná by sama nedokázala přijít za Ježíšem. Ležela
v posteli. A tak přichází on za ní, ať už
na prosbu učedníků, jak líčí Lukáš, nebo,
jak píše Marek, že se o ní doslechl a že
ho její nemoc nenechala lhostejným.
Z knihy A. Grüna:
Uzdravení skrze podobenství

JUBILEJNÍ ROK 2013 – Sv. Cyrila a Metoděje
Z knižního rozhovoru J. Paulase s kardinálem T. Špidlíkem v knize Duše
poutníka

J. P.: Co je
podle vás z cyrilometodějské ideje dodnes nosné a
inspirativní? Svatí Cyril a Metoděj
jsou patroni Evropy. Jak by asi vnímali dnešní Evropu?
T. Š.: Cyrilometodějská otázka mi
byla vždycky velmi blízká a často jsem
měl také příležitost o tom mluvit. Napří-

klad na kongresech v Římě, Soluni či
Ochridu jsem rozvinul téma, které bylo
do té doby opomenuté: duchovní příbuznost Cyrila a Řehoře Naziánského. Cyril
si ho totiž už od mládí zvolil za osobního
patrona a jeho autobiografickou báseň
znal zřejmě zpaměti. Jaký byl osobní postoj Řehoře? Jako básník si byl dobře
vědom, že má zvláštní dar jazyka. Zasvěcuje jej tedy Bohu - chce, aby skrze
jeho ústa mluvil Kristus řecky. Přítel
svatý Basil ho proto nazval „ústy Kristovými“.
5
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Svatý Cyril si byl vědom, že jeho
znalost slovanské řeči je podobný dar.
Vzal si tedy za úkol, aby jeho ústy mluvil Kristus zase slovansky, aby se vyjadřoval v řeči a mentalitě našich předků.
Základní problém náboženské literatury
bývá u národů většinou tento: Jak dát
duchovní výraz slovům vzatým z profánního prostředí? U nás je to v jistém
slova smyslu vyřešené už od počátku,
protože naše první literatura byla posvátná, ta světská přišla ke slovu až později.
Možná si to ani neuvědomujeme, jak některá obecná slova stále ještě zavánějí
svým posvátným původem.
O aktuálnosti cyrilometodějské tradice jsem nedávno mluvil na poměrně
vysoké úrovni. Bylo to při setkání ruského viceministra kultury a italského ministra kulturních památek, kdy jsem řekl
víceméně následující: Starověký kulturní
svět se po rozdělení na dvojí říši, západní
a východní, začínal také dělit – jednota
kulturního světa se začala rozpadat. V 8.
století už bylo schizma na spadnutí, ale
vznikla nečekaně nová situace. Mezi obě
části starého impéria se vsunula masa
nových slovanských národů. Vyvstala
tedy otázka, kam budou patřit, zda na

Východ, nebo na Západ. Obě strany si je
snažily přisvojit a posílaly k nim své misionáře. Moravský kníže Rostislav totiž
udělal odvážný politický krok – do země,
kterou si už přisvojil Západ, povolal misii z východního Cařihradu. To se nemohlo obejít bez konfliktů na církevním
poli, které bylo tehdy od státního řízení
neodlučitelné. Cyril a Metoděj byli prozíraví, věděli, že se konflikt bez rostoucí
papežské autority nevyřeší. Vydali se
tedy na cestu do Říma a tam se stalo něco, co bylo zřejmě z vnuknutí Ducha
svatého. Papež pochopil, že by se Slované mohli stát třetí mocností světa, jakýmsi mostem mezi znepřátelenými bloky. Naši věrozvěsti dostali tedy zvláštní
privilegia k vytvoření nezávislé slovanské církevní provincie. Dnes už víme,
jak to skončilo. Nebudeme hledat, kdo
všechno na tom nesl vinu, ale faktem
zůstává, že svět byl v té době už tak rozdělen, že i Slované, kteří se měli stát
středovým mostem, se rozpadli na Slovany západní a východní.
A jaká je situace dnes? I dnes jsou
ve světě velké znepřátelené bloky...

ROK VÍRY
ZJEVENÍ BOŽÍ PRAVDY
Málokdo z nás asi zakusil, že by k nám osobně
Bůh mluvil přímo. On to
opravdu mnohokrát neudělal. Několikrát
ovšem ano. Mluvil s patriarchy a proroky
a skrze ně učil vyvolený národ. A nejvíce, když se stal člověkem a chodil po

Judsku a Galileji a učil zástupy, a především když svěřoval Boží pravdy svým
učedníkům a apoštolům.
Autor listu Židům shrnuje tuto skutečnost slovy: Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Pán v minulosti k našim
předkům skrze proroky. V této poslední
6
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době však promluvil k nám skrze svého
Syna (Žid 1,1–2).
Ve skutečnosti nemůžeme říkat, že
nemáme jak poznat Boha, když ho nejen
nevidíme, ale ani neslyšíme. Byli totiž
lidé, kteří ho slyšeli a v jistém smyslu i
viděli – totiž především Krista v jeho
lidství. Můžeme namítat, že jsme u toho
nebyli a všichni tito lidé jsou už dávno
mrtví. Jejich svědectví ovšem žije dál.
Mnozí patriarchové a proroci zapsali to, co jim Bůh zjevil. Stejně tak i
učedníci a apoštolové Krista. A sám
Kristus, Boží Syn, ustanovil Církev, založil ji na apoštolech, které si vybral, a
zvlášť na Petrovi, jemuž svěřil prvenství
ve své Církvi. A své Církvi svěřil, aby
věrně a nezměněně uchovávala vše, co
Bůh zjevil, a předávala to dál. Proto to
byla Církev, která z moci jí svěřené rozhodla, které texty věrně zachycují Boží
zjevení, a tvoří tak seznam knih Písma
svatého. A je to Církev, která předává i
ty zjevené pravdy, které nebyly zapsány
nebo zařazeny do Písma svatého. Už sám
apoštol Jan zmiňuje tuto skutečnost, že
zdaleka ne všechno Boží zjevení je zapsáno, a nedostane se tedy nikdy do Bible: Je však ještě mnoho jiných věcí, které
Ježíš vykonal. Kdyby měla být vypsána
každá zvlášť, myslím, že by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané (Jan 21,25).
Dnes je nám tedy přístupné vše, co
Bůh zjevil. A nemůžeme se spokojit
pouze s Písmem svatým, přestože obsahuje značnou část Božího zjevení. Cír-

kev uchovává a předává pravdu o Bohu i
o člověku a jeho cestě k Bohu.
Na koho se obrátit, když se ke Kristu hlásí tolik lidí? Kristova Církev je
jedna. Jako je jeden ženich – Kristus, je
také pouze jedna nevěsta – Církev. Ona
je ustanovena svatým Bohem k našemu
posvěcení, proto je svatá. Ona je určena
pro všechny lidi na celém světě bez
ohledu na rasu nebo národ. Ona je určena pro všechny časy, bez ohledu na letopočet nebo politický režim. Je prostě katolická – všeobecná. A je apoštolská.
Smrtí apoštolů nezemřela. Je na nich postavena a žije a roste dál. Proto apoštolové ustanovili své nástupce biskupy a jejich pomocníky kněze.
Proč věřit Církvi, že skutečně
dodnes uchovává nezměněné pravdy
Bohem zjevené a věrně je předává dál,
zvlášť když vidíme hříšnost mnoha jejích
členů a svatost mnoha jiných nejde tak
snadno vidět? Sám Kristus přikázal své
mladé Církvi, aby šla a učila všechny
národy, křtila všechny lidi a učila je zachovávat všechno, co jí sám přikázal. A
tehdy jí výslovně slíbil: Hle, já jsem s
vámi po všechny dny až do konce světa!
(Mt 28,20) Neschází jí ani autorita, ani
moc. Obojí má od Krista. Proto právě
skrze ni můžeme s jistotou jakožto od
spolehlivého svědka poznávat všechny
pravdy Bohem zjevené.
fr. Cyprián Suchánek OP
Res Claritatis MONITOR č.
21/2012

MÁJOVÁ POUŤ FARNOSTI DO SEPEKOVA, MILEVSKA A KLOKOT
V JIŽNÍCH ČECHÁCH.
V sobotu 11. května 2013 jsme uskutečnili pouť do jižních Čech. Farnost organizovala farnost Znojmo-Louka, pozváni byli a přidali se i účastníci z okolních farností. Autobus se naplnil, někteří účastníci (rodina s malými dětmi) jeli vlastním au7
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tem a připojili se k nám na místě. S autobusem jel nám známý a spolehlivý soukromý
dopravce pan Holoubek, který ovšem tentokrát přijel ráno téměř o půl hodiny později. Spletl si čas odjezdu. Nebo zaspal? Měl s sebou ještě kamaráda řidiče, s kterým se
za volantem střídal.
Vyjeli jsme tedy zhruba o půl osmé ráno, ale řidiči se opravdu snažili, aby ztracený čas dohnali celkem svižnou, ale stále bezpečnou jízdou. Po cestě jsme se pomodlili, zazpívali, posvačili a z výkladu otce Mariana něco dozvěděli o projížděných
místech a také o cíli pouti. Zajímavé bylo, že otec Marian přišel k autobusu pouze
s kancionálem v kapse, přesto pak měl dostatečné zásoby ke svačině. Svědčí to o příkladné péči farníků .
Zhruba v 10 h jsme přijeli k cíli cesty, na poutní místo Sepekov. Je to krásný
malý kostelík s okolními ambity, kde nás uvítal místní farář otec Mikuláš z milevské
komunity premonstrátů. Prožili jsme zde mši svatou s otcem Marianem, poté byl
prostor pro oběd v blízké restauraci či z vlastních zásob. Když nás pak jedna obětavá
místní farnice provedla celým areálem s podrobným výkladem, dostali jsme požehnání a přejeli do nedalekého premonstrátského kláštera v Milevsku.
Kdo zde ještě nebyl, tak byl určitě uchvácen krásou a velebností celého zdejšího
klášterního komplexu, kde je možné vnímat historii a zbožnost jdoucí skrze staletí až
do současnosti, která je zde stále živá. Byli jsme zde uvítání místním farářem otcem
Jakubem, který zrovna v místní bazilice skončil svatbu. Pak jsme byli provedeni prostorem baziliky, blízkým kostelem sv. Jiljí a latinskou školou s historickou knihovnou. Poznáváme, že klášter a místní komunita premonstrátů se opět staly duchovním
a kulturním centrem celého kraje.
V plánu byla potom návštěva hradu Zvíkov. Společně jsme ale usoudili, že deštivé počasí této návštěvě moc nesvědčí a zvolili jsme jako náhradní program návštěvu
dalšího poutního místa v Klokotech u nedalekého města Tábor. Přijeli jsme na místo,
byli přivítání místním knězem z řádu oblátů Panny Marie a spolu s jinou skupinou
poutníků byli provedeni zdejším poutním areálem. Mohli jsme sledovat částečnou
podobnost s předcházejícím poutním místem v Sepekově či se známým poutním kostelem na Svaté Hoře u Příbrami. Hlavně jsme ale mohli opět procítit posvátnost tohoto místa a sílu modlitby mnohých generací.
Zpáteční cesta autobusem domů trvala zhruba dvě a půl hodiny, byl zde prostor
pro modlitbu i rozmluvu, v pořádku jsme se dostali domů zhruba v 20 h. Plni dojmů,
spokojeni a s odhodláním brzy opět se nějaké společné podobné pouti zúčastnit.
-om-

INFORMACE – bude vás zajímat
KEFASFEST 2013
Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu, mnoho cest, jedno ohnisko, křižovatka setkání. Druhý ročník letního křesťan-

ského hudebního festivalu Kefasfest se
bude pod záštitou brněnského biskupa
Vojtěcha Cikrleho konat v přírodním
areálu kláštera v Dolních Kounicích o
8
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víkendu od 28. června do 30. června
2013. V různorodosti hudebních a divadelních žánrů chtějí organizátoři představit moderní křesťanskou kulturu a její
radostné poselství.
Festival je otevřen pro všechny, kdo
chtějí prožít na zajímavém místě první prázdninové dny. Pátek večer bude na
hlavní scéně patřit divadelnímu Příběhu
o Zuzaně, a poté světelnému průvodu z
kláštera Rosa Coeli na poutní místo ke
kapli svatého Antonína. V sobotu dopoledne vystoupí scholy a skupiny z farností brněnské diecéze. Ve večerním
programu se představí skupiny Win XP,
Obzzor, Prague Cello Quartet, Timotej a
jako hlavní host skupina Out of Control
ze Slovenska.
Kromě hudby mohou účastníci vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu, obdivovat výtvarné inspirace Jitky Musilové na biblické žalmy, prohlédnout si výstavu kostel365.cz – dvanáct příběhů o
kostelích a jejich obnově. Výstava představuje také osud kostela v Dolních
Kounicích.
Vstupenky lze zakoupit se slevou v
předprodeji do konce května 2013 na
internetových stránkách festivalu. Program a více informací na
http://www.kefasfest.cz
Ing. Martina Jandlová, tisková
mluvčí
Setkání v Čenstochové
Komunita Emmanuel zve všechny
mladé na MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
MLÁDEŽE v Čenstochové – v Polsku.
Pořádá se v půlce prázdnin, paralelně se
světovými dny mládeže v Rio de Janeiru,
a je určeno pro mladé ve věku 16 – 30

let. Informace na
www.mladi.emmanuel.cz.
Taizé
O prázdninách do TAIZÉ? S evangelickou komunitou v termínu 27. 7. – 5.
8. Cena 3800,- za cestu a pobyt. Přihlašovat se můžete do 30. 6. 2013 na stránkách:
https://prihlasky.evangnet.cz/
Více informací:
http://mladez.evangnet.cz/2013/03/cestado-taize/
Dobrovolnictví – tábor
Občanské sdružení Archa community hledá dobrovolné asistenty pro komunitní tábor s tělesně postiženými lidmi. V termínu 13.—21. července, uprostřed krásné přírody jižních Čech nabízíme zamyšlení nad vztahem k Ježíši
Kristu i ke svému tělu a jeho možnostem. Dobrodružství i výzvy jsou každodenním bonusem. Více informací
na www.archa-community.cz nebo
u
Laďky na telefonu 728 120 498.
Putování
Tři dny v korsických horách Punta
La Marmora – nejvyšší hora Sardinie,
piniové lesy pohoří Gennargent, pouť na
Santuario di Bonaria – nejslavnější poutní místo námořníků. Denně duchovní
program, táboření, turistika, koupání,
přednášky…
Taková bude letošní DIECÉZNÍ
EXPEDICE s otcem Šagim, která proběhne 17.—27. 7. Přihlašovat se může
mládež od 16 let. Cena: cca 6.000,- Kč.
Přihláška:
www.diecezniexpedice.cz, zalesky@biskupstvi.cz.
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VÝROČÍ
Století P. AMBROŽE M. Svatoše
OP
Je to již 6 let, co
otec Ambrož Svatoš
nežehná ze svého okna
celému městu Znojmu!
Ale jistě mu žehná ještě
účinněji ze svého okna
v nebi! Tím víc, že si jeho znojemští přátelé a mnišky, kterým byl opravdovým
duchovním otcem, nyní 7. června připomínají 100 let od jeho příchodu na tento
svět a s vděčností vzpomínají na všechno
dobré, co od něj získali.
Otec Ambrož se zapsal do naší paměti zvláště celoživotním úsilím o svatořečení paní Zdislavy, patronky rodin. Ve
svém úsilí o její kanonizaci, byl neúnavný a nadmíru trpělivý. Jakou blažeností
bylo naplněno jeho srdce, když byl přítomen její kanonizaci. Vždyť dobro rodin bylo jeho životní starostí.
Určitě si znojemští farníci vzpomenou na radu, kterou předával. Říkával:
„Jsou tři M. Tři pilíře, na kterých všechno stojí: MODLIT SE, MILOVAT, MLČET.“ Můžeme to vnímat jako odkaz pro
nás, jako krátký, ale účinný recept na
štěstí a opravdový život. Na život, který
má smysl. On sám byl důkazem, že je
tento recept „účinný“.
S láskou a vděčností na něho vzpomínají znojemské mnišky z kláštera svatého Kříže.
Vzpomeňme i my všichni, co jsme
otce Ambrože znali!

o. TVARŮŽEK Stanislav
Narodil se 18. 6. 1953 v Třebíči
takže letos slaví 60. narozeniny. Ve Znojmě působil v letech 1987 – 1990 u sv.
Kříže jako kooperátor. Od r. 2012 je farářem v Chlumu u Třebíče.
o. BARNÍK Quirin Jan OPraem
Oslaví 20 let kněžství. Pochází
z Levoče (SK); na kněze byl vysvěcen
19. 6. 1993 v Spišské kapitule (SK);
věčné sliby složil v klášteře premonstrátů
v Praze v r. 1994. V letech 2010 – 2011
působil v rámci komunity Cenacolo na
misii v Brazílii. Od 1. 9. 2011 byl ustanoven farním vikářem ve Znojmě-Louce.
o. KODEDA Alvaréz Petr OP
Oslaví 15 let kněžství. Narodil se r.
1961 v Plzni; na kněze byl vysvěcen 20.
6. 1998 v Olomouci. 1. 11. 2008 byl
ustanoven administrátorem ve Znojmě u
sv. Kříže. Přišel z Uherského Brodu, kde
byl rektorem dominikánského kláštera.
o. MOLNÁR Cyril OP
Oslaví 15 let kněžství. Narodil se r.
1966 v Nitře (SK); na kněze byl vysvěcen 20. 6. 1998 v Olomouci. Do znojma
přišel 1. 11. 2008 jako duchovní správce
sester dominikánek. Od r 2011 je převorem konventu dominikánů v Olomouci.
o. SADÍLEK František
Otec František zemřel 11. 8. 2011
v Brně. V letošním roce by se dožil 13.
8. 65 let a 25. 6. 35let kněžství. Narodil
se v Rozseči nad Kunštátem a na kněze
byl vysvěcen v Brně. V letech 1987 –
1988 byl farářem ve Znojmě u sv. Mikuláše.
10
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o. ŘIČICA Savio Pavel OP
Otec Savio oslaví 30 let kněžství;
na kněze byl vysvěcen 25. 6. 1983. Do
Znojma přišel 1. 8. 1993, kde byl ustanoven kooperátorem u sv. Kříže a navíc
jmenován převorem konventu dominikánů ve Znojmě. Dnes působí v Uherském
Brodě.
o. KAZÍK Miroslav
Otec Kazík oslaví 15 let kněžství.
Na kněze byl vysvěcen 27. 6. 1998
v Brně. V roce 1999 byl ustanoven administrátorem v Hrádku u Znojma.
o. VAVRO Milan
Otec Vavro oslaví 50 let života. Narodil se 24. 7. 1963 v Hustopečích u Brna; na kněze byl vysvěcen v r. 1991
v Brně; v r. 1993 byl ustanoven administrátorem v Příměticích a v r. 1994 přešel
do Louky jako administrátor. V r. 2007
při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze mu biskup brněnský V.
Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla. Dnes je děkanem Slavkovským.
o. ZBOŽÍNEK Rudolf
Otec Zbožínek oslaví 30 let kněžství. Na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1983.
V letech 1986 – 1987 působil jako kap-

lan ve Znojmě u sv. Kříže. V r. 2007 při
příležitosti 230. výročí založení brněnské
diecéze mu biskup brněnský V. Cikrle
udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.
o. HUDEC Josef O.Cr.
Otec Hudec oslaví 55 let života. Narodil se 13. 8. 1958 v Brně. Na kněze byl
vysvěcen v r. 1985 v Brně. Od r. 1988
působil na Znojemsku v Olbramkostele,
Citonicích, Štítarech, Horním Břečkově
a Lukově a od r. 1991 ve Znojmě na
Hradišti. V r. 1995 odchází do arcidiecéze pražské jako převor kláštera křížovníků. V r. 2002 je ustanoven farářem
v Mašovicích a exc. adm. v Popicích a
ve Znojmě-Hradišti. V r. 2002 je jmenován 60. proboštem a komendátorem na
Hradišti u sv. Hippolyta.
o. DUBEC Tadeáš Juraj OPraem
Otec Tadeáš oslaví 55 narozeniny.
Narodil se 16. 8. 1958 v Kežmaroku
(SK); na kněze byl vysvěcen tajně v r.
1988. V r. 2001 složil slavné sliby a přijat ke strahovským premonstrátům. V r.
2007 ustanoven farním vikářem ve Znojmě-Louce. Po půl roce je ustanoven farním vikářem ve Křtinách. Od r. 2010 je
v arcidiecézi pražské.

CARITAS IN VERITAS
Láska v pravdě – encyklika Benedikta XVI. Třetí kapitola (Pokračování)

Třetí kapitola: Bratrství, ekonomický rozvoj a občanská společnost
34. Láska v pravdě staví člověka
před úžasnou skutečnost daru: lidská bytost je stvořena jako dar. Moderní člověk
se někdy mylně domnívá, že je původ-

cem sama sebe, svého života i společnosti. Tato domýšlivost vyrůstá ze sobecké
uzavřenosti do sebe sama, která pochází
z prvotního hříchu.
11
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Popírat, že člověk má poraněnou
přirozenost, přirozenost náchylnou ke
zlu, je příčinou velkých omylů v oblasti
výchovy, politiky, společenské angažovanosti i v oblasti mravní: přesvědčení o
vlastní soběstačnosti a schopnosti odstranit v dějinách zlo jen vlastním přičiněním vedlo člověka k tomu, že zaměňuje štěstí a spásu za materiální blahobyt a
společenské aktivity. Přesvědčení, že
hospodářství nesmí přijímat žádné morální „vlivy“ přivedlo člověka dokonce
až k ničivému zneužívání ekonomických
nástrojů.

Tímto způsobem jsou lidé zbavováni křesťanské naděje, která je mocnou
silou podporující všestranný lidský rozvoj, který spočívá ve svobodě a spravedlnosti. Naděje povzbuzuje rozum a dává
mu sílu vést vůli. Je to Boží dar daný
absolutně zdarma a často vstupuje do
našeho života jako něco nezaslouženého,
co přesahuje jakýkoliv zákon spravedlnosti. Stejně jako naděje je i láska v
pravdě je darem, který obdrželi všichni:
je silou, která sjednocuje lidi způsobem,
v němž neexistují žádné přehrady či hranice.
Zpracoval Ing. Simek

MODLITBA NA PRSTECH RUKY
Papež František:

1. Palec je prst směrem k vám.
Proto se začínáme modlit za ty, kteří jsou vám nejblíže. Jsou to lidé, které si
pamatujeme nejlépe. Modlitba za naše
milované je "sladká povinnost."
2. Další prst je ukazováček.
Modlete se za ty, kdo učí, vzdělávají a léčí.
Do této kategorie patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu
a moudrost, aby určovali ostatním správný směr. Vždy na ně pamatujte ve svých
modlitbách.
3. Další prst je nejvyšší.
Připomíná naše vůdce. Modlete se
za prezidenta, poslance, podnikatelé a
vedoucí pracovníky. Jsou to lidé, kteří
řídí osud našeho národa a ovlivňují veřejné mínění ... právě oni potřebují Boží
vedení.

4. Čtvrtý prst je prsteníček.
Mnozí se budou divit, ale je to náš
nejslabší prst, každý učitel klavíru, to
může potvrdit. Ten je tam, aby nám připomněl modlitbu za slabé, za ty, kteří se
potýkají s problémy a za nemocné. Oni
potřebují vaše modlitby ve dne i v noci.
Modliteb pro ně nebude nikdy příliš
mnoho. A je to pozvání i k modlitbě za
manželské páry.
5. A konečně je tu náš malý prst,
nejmenší ze všech.
Musíte se vnímat malými před Bohem a bližními. Jak říká Bible, "poslední
budou první." Malíček nám připomíná,
abychom se modlili za sebe ... Poté, co
jste se modlili za všechny ostatní, oni
budou moci lépe pochopit, jaké jsou vaše
potřeby a jak se na ně dívat z pravého
pohledu.
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FARNÍ ŽIVOT
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.
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 úterý v 19 h na faře u sv.
Kříže zkouška chrámového sboru.
Každé druhé úterý v měsíci od 16.
h do 17. h v kostele sv. Kříže adorace za
ochranu nenarozeného života, (v zimních měsících ve farní kapli)
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.
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.: 736 523 600.
PŘIPRAVUJE SE
30. 5. Slavnost Těla a Krve Páně:
u sv. Kříže budou mše sv. v 7 a v 18 h;
v Louce u sv. Václava v 18 h; u sv. Jana
Kř. u kapucínů v 8 a v 17 h.
1. 6. v 15 h v kostele v Louce u sv.
Václava děkovná mše za dosavadní léta
loucké rodačky Bedřišky Znojemské při
příležitosti jejího životního jubilea.
1. 6. v Hl. Mašůvkách měsíční
pouť v 18 h, autobus ze Znojma v 17 h;
P. Gerhard Walder oslaví 50 let kněžství;
průvod Božího Těla; autobus ze Znojma
v 17 h.
2. 6. v 9 h oslava Božího Těla ve
Znojmě: mše sv. v 9 hod v horním parku
pak Eucharistický průvod do kostela sv.
Kříže (obvyklá mše sv. v 9 a v 10 h nebude, mše sv. v 8 a v 11 h bude)
4. 6. v 17 h v Městské knihovně
přednáška o Znojemských parcích a zahradách včetně prezentace starých snímků - Bc. Valenta a učni z učiliště na ul.
Dvořákova.
13
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6. 6. ve 20 h u sv. Mikuláše adorace před 1. pátkem.
7. 6. první pátek - od 15 hod adorace a sv. zpověď v kostele sv. Jana Kř.
9. 6. v 9 h u sv. Mikuláše 1. sv.
přijímání dětí.
9. 6. v 15 h bude na loucké faře
tradiční Dětský den; přijměte pozvání!
14. 6. v 17 h u sv. Jana Kř. mše sv.
pro děti na ukončení školního roku.
13. 6. -15. 6. v 18 h v kostele sv.
Antonína modlitba sv. růžence, v 18,30
mše sv. a po ní pobožnost ke cti sv. Antonína.
15. 6. ve 14:30 h v Břežany u
Znojma (Emauzy – zahrada sester sv.
Hedviky) zahraje Divadelní společnost
DEBŘA reprízu hry Zacheus (komedie
na motivy biblického příběhu). Po skončení divadelní hry zahraje skupina Kytaráci (písně moravské lidové aj.).
16. 6. ve 14 hod Cyrilometodějská
pouť u sv. Antonína na Hradišti;
v 15,30 h odhalení sochy knížete Rostislava; kulturní program; v 19 h Hradišťan (obvyklá pouť do Popic bude až
23.6.)
23. 6. nedělní sbírka na kněžský
seminář.
23. 6. v 15 h měsíční modlitba
v popické kapli, pěší ve 14 h z Kraví
hory.
26. 6. v 19 h modlitební setkání
s rakouskými věřícími u Svatého Kamene za Hnanicemi; autobus v 17,30 h
Přímětice, lázně, Palackého, Vídeňská.
29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla –
mše sv. v 8 h u sv. Jana Kř., u sv. Kříže
v 7 a v 18 h.
29. 6. v 9 h kněžské svěcení
v Brně na Petrově.
28. – 30. 6. hudební festival Kefafest pod záštitou o. biskupa V. Cikrleho
v Dolních Kounicích.

30. 6. v 15 h primice novokněze
Pavla Kuchyni ve Velkém Meziříčí.
červenec
2. 7. v 16,30 h primice novokněze
Michala Cvingráfa v Běhařovicích.
3. 7. v 17 h děkovná mše sv. novokněze P. Kuchyni u sv. Mikuláše.
4. 7. ve 20 h adorace u sv. Mikuláše před 1. pátkem.
5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – mše sv. v 9 h u sv. Mikuláše (obvyklý program l. pátku nebude); u sv.
Kříže v 7, v 10 a v 18 h.
5. 7. v 17 h poutní mše sv. v kapli
sv. Cyrila a Metoděje v Oleksovičkách.
před tím v 16 h růženec ve Slupi, v 16,30
h průvod do Oleksoviček.
6. 7. v 10 h mše sv. u pramene
řeky Dyje u Třeště (autobus nepojede).
6. 7. první sobota, hlavní pouť
v Hl.Mašůvkách v 18 h, autobus ze
Znojma v 17 h.
7. 7. Hlavní pouť v Hl. Mašůvkách, mše sv. v 6.00; 7.30; 9.00; 10.30
7. 7. v Havraníkách pouť ke cti
sv. Cyrila a Metoděje. Mše sv. v 10 h
před kostelem. V Konicích, Šatově a
Hnanicích mše sv. nebudou, všechny srdečně zveme do Havraníků.
7. 7. 14. neděle v mezidobí - slavnost Posvěcení kostela sv. Kříže
14. 7. v 15 h měsíční modlitba
v popické kapli; pěší odchází ve 14 h
z Kraví hory, autobus nepojede.
21. 7. v 10.30 h poutní mše sv.
v kapli sv. Eliáše.
28. 7. v Konicích pouť ke cti sv.
Jakuba. Mše sv. bude v 15 h
s následným přátelským posezením
s hudbou, vínem a občerstvením. Srdečně zveme.
28. 7. v 18 h výroční mše sv. na
hradě Cornštejně u Bítova.
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srpen
1. 8. předvečer slavnosti Porciunkule u sv. Jana Kř. u kapucínů, sv. zpověď od 16 h, v 17 h mše sv.
1. 8. ve 20 h u sv. Mikuláše adorace před 1. pátkem.
2. 8. slavnost Porciunkule v kostele sv. Jana Kř. u kapucínů: mše sv. v 8
a v 17 h; celý den výstav Nejsv. svátosti,
sv. zpověď od 9 do 12 h, od 14 do 17 h;
3. 8. v 18 h v Hlubokých Mašůvkách měsíční pouť; autobus ze Znojma
odjíždí v 17 h.
4. 8. v 18 h mše sv. na Novém
Hrádku u Lukova v Národním parku;
parkování nejblíže u bunkru mezi Podmolím a Lukovem a pak 3 km pěšky.
8. 8. Slavnost sv. otce Dominika,
zakladatele Řádu kazatelů, mše sv. budou v 7 a v 18 hodin.
11. 8. v 10.30 h v proboštském
kostele poutní mše sv. ke cti sv. Hippolyta.

11. 8. v 17 h mše sv. v kapli P.
Marie Bolestné v Čížově.
14. 8. v 17 h u sv. Mikuláše německá mše sv. při setkání rodáků.
15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie – u sv. Jana Kř. mše sv. v 8 a
v 17 h; v Louce v kostele mše sv. v 18 h,
u sv. Kříže v 7 a v 18 h.
18. 8. v 11 h poutní mše sv. na
hradě Bítově; v 10.45 h průvod od studánky.
18. 8. v 15 h mše sv. v popické
kapli při 20. výročí obnovení kaple,
pěší půjdou z Kraví hory ve 14 h, autobus pojede ve 14 h z Přímětic, lázně, Palackého, Vídeňská.
20. – 24. 8. XIII. pěší pouť ze
Znojma na Velehrad.
24. 8. ve 11.30 h na Velehradě
poutní mše sv., Autobus na Velehrad
pojede ze Znojma v 5.30 h Vídeňská u
mostu, Palackého, lázně, Přímětice; Je
třeba se přihlásit na faře u sv. Mikuláše.
Cena 200 Kč

HLAVNÍ POUŤ U PANNY MARIE MATKY VÍRY V HLUBOKÝCH
MAŠŮVKÁCH 6. a 7. ČERVENCE 2013
POŘAD POUTI:
Sobota 6. července
15.00 mše sv. v německém jazyce v
kostele
16.00 křížová cesta v kostele
16.30 procesí od rybníka v Hl. Mašůvkách
17.00 přivítání poutníků, mariánská
pobožnost
17.30 modlitba sv. růžence u Lurdské jeskyně
18.00 mše sv. u Lurdské jeskyně .P. Marian Rudolf Kosík, OPraem.

- Světelný průvod na Kalvárii (svíce
vzít s sebou)
- svátostné požehnání u pomníku
před kostelem
- rozloučení s poutníky
Neděle 7. července
6.00 mše sv. v kostele – P. Stanislav
Váša, farář
7.30 mše sv. v kostele – Mons. Jindřich Bartoš, děkan
8.30 sv. růženec u Lurdské jeskyně
15
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9.00 mše sv. u Lurdské jeskyně – P.
Tomáš Koumal
10.30 mše sv. u Lurdské jeskyně –
P. Josef Hudec, probošt

12.00 hudební koncert v kostele –
hraje Voces Veimelcorum
13.00 křížová cesta na Kalvárii
14.00 svátostné požehnání v kostele, rozloučení s poutníky

Příležitost ke svaté zpovědi po oba dva dny.
Autobus v sobotu ze Znojma – Vídeňská u mostu 17.00 hod.,
Palackého, Lázně, Přímětická, Přímětice 17.15 hod.
Zpět po skončení celé večerní pobožnosti.

Modlitba za kněze
Nejmilejší Ježíši, příteli kněží, sešli každodenně všem kněžím sedmero darů Ducha Svatého, aby byli všem všechno v životě i ve smrti. Uděl jim dar trpělivosti
k malým, soustrasti k nemocným, pokory k chudým, odvahy proti nepřátelům své
svaté Církve. Učiň je neúnavnými v učení, ochotnými k udělování svátostí pokání,
štědrými v rozdávání sv. Přijímání. Nechť jsou neohroženi proti peklu a všem jeho
stoupencům, zato však posly míru všem, kteří jsou dobré vůle. Kam se ubírají, doprovázej je tvé požehnání, kde dlí, zavítej mír. Komu žehnají, ten budiž i tebou žehnán. Učiň je apoštoly, učiň je světci. Amen. Pane Ježíši, rozmnož počet kněží své
Církve.
Pius X., 1912
„Přijďte a uvidíte“

ŽIVOT FARNOSTÍ ZNOJMA vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Dolní Česká 3.
Kontakt. adr. redakce Ing. Kania Jindřich, Pražská-Sídl. 6/F, 669 02 Znojmo. Mail kaniajindrich@volny.cz
Registrováno OÚ Znojmo pod č. 37102291. Pro vnitřní potřebu farností Znojma. Za obsah článku odpovídá autor; příspěvky nejsou stylisticky upravovány; Názory autorů nemusí být totožné s názory redakce.
Vychází 10× ročně (mimo prázdniny). Uzávěrka 20. předcházejícího měsíce. Doporučená cena 5.- Kč.
Tisk Tiskárna Wega, Znojmo

16

