
 

3. cervence 2022 č. 7+8/22 ročník XVI. 

 
Bílá věc uprostřed svíček 
 

Také nekřesťané často silně 

prožívají Ježíšovu eucharistickou 

přítomnost… Krásný příklad uvádí 

P. Dolindo Ruotolo (1882 – 1970), 

kněz z Neapole a dobrý přítel sv. 

Otce Pia. Jeho novéna odevzdanosti, 

kterou mu nadiktoval sám Pán Ježíš, 

se setkala mezi lidmi s velkým 

ohlasem. 

V květnu 1916 jsem si koupil 

Mohamedův Korán a začal jsem ho 

číst. Je to velmi nudná kniha, stálo 

mě hodně námahy ji přečíst, ale byl jsem jakoby nucen číst ji dále a cítil jsem, že Bůh tím 

něco zamýšlí. Skutečně jsem se koncem roku 1916 seznámil s jedním významným 

Arabem z kmene Zavia, který se chtěl dát poučit o víře. Byl to velice inteligentní a 

vzdělaný mladý muž, profesor arabského a tureckého jazyka na Orientálním institutu 

v Neapoli. Znalost Koránu mi teď dobře posloužila, abych s ním mohl hovořit o víře… 

Jednoho večera jsem měl vést hodinu adorace a zpívat v kostele sv. Josefa a Terezie. 

Ještě jsem s profesorem nemluvil o eucharistickém Ježíši, ale vzal jsem ho s sebou a řekl 

mu: „Zůstaňte zde v kostele a klanějte se Bohu jak nejlépe umíte, protože v této chvíli 

vám nemohu vysvětlit, co se zde při této pobožnosti děje.“ Co se mě týká, zpíval jsem tak 

dobře, jak jsem jen dovedl, a spolu se svými sestrami jsem vybíral ty nejkrásnější 

vícehlasé písně, o nichž jsem si myslel, že se jej hluboce dotkly, protože jsem jej viděl 

soustředěnějšího než kohokoliv v kostele. Avšak když adorace skončila, řekl mi: „Co to 

bylo za bílou věc, která stála úplně nahoře uprostřed svíček?“ Myslel tím monstranci 

s Pánem Ježíšem. „Nic na mne nezapůsobilo, dokonce ani písně, jen z tohoto předmětu 

jsem cítil, jak mi do srdce proudí život a dává mi velký klid.“ Ježíš mu dal pocítit svoji 

svátostnou přítomnost a tato okolnost byla o to krásnější, že šlo o muslima, který vůbec 

neznal eucharistické tajemství. Později, již o tom poučený, vyjádřil touhu přijmout křest. 

Tehdy mu však ďábel začal klást velké překážky… Vláda v Tripolisu (Libye) zabránila 

tomuto významnému Zaviovi, aby se stal křesťanem, a začalo pronásledování… Věřím 

však, že mu Pán Ježíš otevře cestu a udělá ho svým věrným služebníkem.“ 

 

/Časopis Světlo, 25/2022/ 

 



Poselství Panny Marie z Medžugorje 
z 25. června 2022 

„Drahé děti! Raduji se s vámi a děkuji vám za každou oběť a modlitbu, kterou jste 

přinesly na moje úmysly. Dítka, nezapomeňte, že jste důležití v mém plánu spasení 

lidstva. Vraťte se k Bohu a modlitbě, aby Duch Svatý působil ve vás a skrze vás. Dítka, 

já jsem s vámi i v těchto dnech, kdy satan bojuje o válku a nenávist. Rozdělení je silné 

a zlo působí v člověku jako nikdy dosud. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “ 

 

 

Noc kostelů „u Nejsvětější Trojice“ 
V pátek před Všechovskou poutí se konala celostátní akce Noc kostelů a mezi 1729 

přihlášenými kostely a modlitebnami se nacházel i ten náš, místní. I přes tento poněkud 

složitěji uchopitelný termín (zejména právě kvůli pouti) se hrstka z nás zapojila do 

organizace. 

Program nebyl složitý na přípravu, ale za to byl rozmanitý. Po úvodní mši svaté nám byl 

představen kostel z trochu jiné perspektivy, a to dokumentem od pana Josefa Hradila, který 

k němu připojil i svůj komentář. Záběry byly pořizovány převážně dronem, a tak jsme si 

mohli docela dobře představit, jak bychom naši obec i kostel vnímali, kdybychom měli 

křídla. Poté následovala krátká diskuse opírající se zejména o historii. V dobách minulých 

poté zůstali ti účastníci, kteří se zdrželi i na prohlídku chrámových obrazů a mohli se 

dozvědět něco o jejich významu nebo i o symbolice vyobrazovaných objektů. Ostatní měli 

možnost pokořit nemalý počet schodů, vystoupat až na věž a porozhlédnout se po krajině 

malebného Záhoří. Dalším bodem programu bylo malé vystoupení schóly a závěrečný zpěv 

Te Dea a ukončující modlitba. 

Byli jsme velice potěšeni za každého návštěvníka a jeho milý úsměv i vřelý zájem. Dá-li 

Pán, sejdeme se opět v příštím roce na tom samém místě a snad i v hojnějším počtu. Všem, 

kteří se na organizaci akce jakkoli zúčastnili, patří veliké „Pán Bůh zaplať“. 

Anna Šatánková 

 

Poděkování 
Tímto krátkým vzkazem bych chtěla moc poděkovat hlavně všem družičkám, které se 

zúčastnily slavnosti Těla a Krve Páně a také jejich maminkám, které zajistily jejich přípravu. 

Anna Šatánková 

 

Cross force na Arše v Rajnochovicích 
Druhý víkend v červnu se po dvouleté pauze uskutečnil v táborovém středisku TS Archa 

Rajnochovice ministrantský zážitkový víkend s vojenskou tématikou – CROSS FORCE!  

Celá akce, určená nejen pro ministranty ve věku 8 – 15 let, začala v pátek v podvečer 

příjezdem účastníků, ubytováním, rozdělením do jednotek a pořadovou přípravou – 

příslušník armády ČR seznámil účastníky s povely, kterými se celý víkend budou řídit. 

V závěru dne byly jednotky povolány do první akce – operace Lizzard. Po úspěšném 

doručení svěřených materiálů do bezpečí již byl čas na krátký spánek. 

Sobotní ráno bylo zahájeno nástupem všech jednotek a společnou rozcvičkou. Po snídani 



se jednotky vydaly plnit jednotlivé taktické úkoly – zdravotnická průprava, práce s mapou a 

průzkum terénu, fyzická zdatnost, technika boje ve skupině, maskování, střelba, duchovní 

průprava. Odpolední cyklus obsahoval ukázku zbraní využívaných v armádě, taktickou 

ukázku zásahu vojenské jednotky vůči nepříteli za účasti příslušníků armády ČR a katechezi 

od bývalého vojenského kaplana, který působil i v Afghánistánu. Odpolední bojová hra mezi 

jednotlivými jednotkami prověřila jejich taktickou přípravu, kterou od svého příjezdu 

společně nacvičovali. Do večerní akce na nepřátelském území byly povolány všechny 

jednotky, které po splnění zadaného úkolu celý den zakončily společnou modlitbou a 

krátkou adorací.  

Celý víkend byl v neděli zakončen mší svatou a slavnostním nástupem, kde byli 

jednotliví účastníci oceněni 

dle zásluh jednotlivými 

vyznamenáními. Po výborném 

obědě si rodiče vyzvedli své 

ratolesti a všichni společně se 

můžeme těšit na další ročník, 

který proběhne opět na 

začátku června roku 2023. 

Tadeáš Cícha, Velitelský tým 

 

 

Listujeme v kalendáři: 
 5. 7.    -   út  - Sv. Cyril a Metoděj, Den slovanských verozvěstů 

 6. 7.  -    st   - Sv. Marie Gorettiová,  

 16. 7.  -   so   - Panna Maria Karmelská 

 26. 7.  -   út    - Sv. Jáchym a Anna 

 29. 7.  -   pá   - Sv. Marta, Marie a Lazar 

 31. 7.  -   ne   - Sv. Ignác z Loyoly 

 4. 8.    -   čt    - Sv. Jan Maria Vianney 

 6. 8.  -   so    - Proměnění Páně 

 14. 8.  -   ne    - Sv. Maxmilián Maria Kolbe 

 15. 8.  -   po   - Nanebevzetí Panny Marie 

 22. 8   -   po   - Panna Maria Královna 

 27. 8.  -   so   - Sv. Monika 

 28. 8.  -   ne   - Sv. Augustin 

 29. 8.  -   po   - Umučení sv. Jana Křtitele 

 

FARNÍ KAVÁRNA 

Milí farníci, přijměte pozvání do farní kavárny v neděli 10. 7.  a 7. 8. Po 

mši svaté na faře. Přijďte posedět, vypít kávu, prohodit řeč. 
 

 



Ukončení prázdnin 

Sotva nám začaly prázdniny a my už plánujeme jejich konec . Takže zapište si do 

diářů: Chystá se totiž farní akce Rozloučení s prázdninami, kde se můžeme všichni farníci 

potkat. Zveme všechny generace – od dětí, přes dospívající, mládež, dospělé, rodiče, 

babičky i dědečky… a to nejen z řad farníků, ale vrata farní zahrady budou otevřeny pro 

všechny lidi z dědiny, a také pro rodiny, jejichž děti se zúčastní farního tábora. 

Akce je plánovaná na neděli 28. 8. Pro děti bude nachystána farní Olympiádka a jiné 

aktivity (včetně střelby ze vzduchovky), pro muže, chlapy, kluky i odvážné ženy a dcérky 

bude příležitost kopnout si farní fotbálek. Počítat můžeme i s drobným občerstvením (které 

si navzájem doneseme ) a pivem. Večer, po západu slunce zapálíme pořádný táborák, 

opečeme špekáček, zapějem táborákové písně a !! bude možnost využít velký dalekohled 

otce Vratislava a prohlédnout si noční oblohu!!! Těšit se můžete na milá setkání, pokec, 

úsměv, dobrou náladu prostě na pěkně strávené nedělní odpoledne a večer. 

Přesný čas začátku bude zveřejněn na plakátcích a v ohláškách. Při nepřízni počasí se 

akce konat nebude, případně bude přeložena na jiný termín.  

Všechny srdečně zveme. 

A pozor! Při mši svaté této neděle (28.8.) bude před zahájením školního roku žehnání 

aktovek. Proto všechny děti školou povinné, včetně studentů nechť si přinesou své aktovky 

s sebou do kostela ráno na mši svatou. Bude jim řádně požehnáno, ať jim to v nadcházejícím 

školním roce v té škole s Pánem Bohem pěkně šlape. 

Za skupinku organizujících Anička Šlosarová 
 

 

REK LEKCE 
 otce Dominika Chmielewského SDB 

 

12. Víra v moc Ježíše, největší intimita lásky, touha těla po něze 
- dokončení 

Během dvou tisíc let se v různých částech katolické církve po celém světě vytvořilo devět 

různých liturgií mše svaté. Například v obřadě maronickém nebo syrském ritu je takový obrat, 

že když ti kněz dá Pána Ježíše do úst na jazyk, nejprve ti Ho dá políbit. Nejprve tě Ježíš chce 

políbit na ústa, aby až potom přišel do tvého srdce. On je ten, který umírá z lásky k tobě a svaté 

přijímání je nejintimnějším sjednocením se s Tím, který tě na světě nejvíc miluje. A během celé 

mše svaté se připravuješ na tu největší intimitu, na přijetí Pána Ježíše skrze ústa, abys ho objal 

ve svém srdci, přivinul, přitulil. Přichází k tobě ten, který je Svatý, Svatý, Svatý… čistý, čistý, 

čistý.  

Proč vymyslel Eucharistii ve fyzické formě? Bůh je duch a mohli bychom Ho přijmout 

duchovně, ale On se chce svým tělem dotknout našeho těla, protože my nejsme jen duch, ale i 

tělo. Proto On chce, aby se každá buňka Jeho těla, sjednotila se všemi buňkami tvého těla 

lidského, aby Jeho Krev plynula ve tvé krvi, aby se Jeho duch sjednotil s tvým duchem, aby se 

Jeho srdce přitulilo ke tvému srdci, všechny pocity do všech tvých pocitů, všechny Jeho touhy, 

do tvých tužeb. Všechny smutky do tvých smutků. To je velmi intimní sjednocení. Je to 

intimnější sjednocení než mezi mužem a ženou, když se spolu milují. A my tuto intimitu 

prožíváme tak velmi lhostejně.  

A tato lhostejnost se stává svatokrádeží. A proč svatokrádeží? Protože ta největší láska je 

znenáviděná. Často nenávidíme Pána Ježíše ve svatém přijímání. Můžeš si říci, o čem to ten 



kněz hovoří? Já nenávidím Ježíše? Víš, od čeho pochází slovo nenávist? Například v polštině 

pochází slovo nenávist ze slova ne-vidět. Je to po slovensky taky tak? Ne? Takže v polštině 

slovo nenávist je nevidět. V takovém běžném významu slova nenávidět, to znamená být plný 

zlosti, hněvu, ale etymologicky to slovo znamená něco jiného. Stačí někoho nevidět, abychom 

ho nenáviděli. Stačí nevidět tu lásku Pána Ježíše, abychom ho začali nenávidět. On přichází 

s celou čistotou svého těla. My všichni tak toužíme po fyzické něze. Mnoho žen, které jsou teď 

kostele, se slzami v očích touží po něze muže, které se jim už několik let nedostává a něha je 

projevem lásky, která touží a má touhu. Když netoužíme po druhém člověku, tak je tím těžší 

projevovat tu něhu. Nehovořím o něze, která je předehrou k sexu, o které všichni hovoří. 

Protože každá žena vycítí, že ta gesta něhy, které jí dává muž, nejsou pro to, že ji miluje, ale 

proto, aby ji sexuálně vzrušil. A právě tehdy ta něha spíše zraňuje, než sjednocuje s manželem, 

protože je to jistý druh prostituce.  

Něhu bereme jako předmět, abychom získali sex, a každou ženu to velmi bolí. Když by ty 

manželky, když by ta děvčata, které nikdy nedostaly lásku, konkrétně lásku svého otce, a které 

potom hledaly tu lásku v náručí a sexu u mužů, kdyby aspoň na chvíli cítily tu něhu. Když by si 

ta děvčata uvědomila, že Ježíš v Eucharistii je chce fyzicky přivinout do svého Srdce. On 

přichází s celou něhou Boha do jejich těla a tvoje tělo, které touží po něze, může být přeměněno 

něhou Ježíše Krista v Eucharistii. Víte, že naše tělo je stvořeno z touhy po Bohu? Lidská něha 

je jen symbolem té touhy, kterou má Bůh vůči člověku. Žalm 53 o tom pěkně hovoří: „Tělo 

moje touží po tobě, jak suchá zem touží po vodě.“ Tu touhu tvého těla tu touhu po něze, po 

které tvé tělo touží, ti může v plnosti dát jen Ježíš Kristus v Eucharistii. Rozumíš tomu?  

Kdybys to pochopila, milovaná matko, milovaná ženo, milované děvče, nežebrala bys o 

něhu u svého chlapce, muže… protože bys dostávala tu nejkrásnější něhu fyzicky v Eucharistii, 

když Pán Ježíš přichází, aby se spojil s tvým tělem. A potom by nebylo potřebné hledat tu 

intimitu v posteli s jiným mužem, protože Ježíš by ti dal všechno.  

Věříš tomu? Kdybys tomu věřila, tak by zde byl každý den nabitý kostel. To už by ses po 

této mši svaté nemohla dočkat další mše svaté, něhy Ježíše Krista v Eucharistii. Kolik ještě 

potřebujeme věřit a uvědomit si všechno to, co nám chce Pán Ježíš dát v Eucharistii na mši 

svaté. Modleme se….  

Pokračuje adorace v čase 32:00 https://www.youtube.com/watch?v=dQ3voIp5o-Q 

13. část příště, Překlad slovenského překladu Šlosarová Anička 

 

CATALINA RIVAS - MŠE SVATÁ 
Mystickými zážitky Cataliny Rivas, bolivijské stigmatizované mystičky, nás chtějí 

Pán Ježíš a jeho Matka naučit užitečnější a plodnější účasti na velké události naší spásy, 

která se zpřítomňuje ve mši svaté. 
 

Panna Maria mi řekla: „Dnes je den, kdy se ti dostane naučení. Chci, aby ses dobře 

usebrala, aby ses o to, co prožiješ, mohla podělit s celým lidstvem.“ 

„Chceš se účastnit mše svaté bez dřívější přípravy… Proč všichni přicházíte až na 

poslední chvíli?“ 

Máte přijít dříve na mši svatou, modlit se, aby vám Pán seslal Ducha Svatého, aby 

vás obdařil pokojem a očistil vás od ducha tohoto světa, od vašich nepokojů, problémů a 

roztržitostí. Přišli jste prožít okamžik, kdy vám nejvyšší Bůh dává svůj největší dar a vy 

si toho neumíte vážit. 
 

Začíná mše svatá 
Sbor krásných hlasů, které zpívaly zdálky. Chvílemi se hudba blížila a pak vzdalovala 



jako šum větru. 
 

Úkon lítosti 
Pros Pána z hloubi duše, aby ti odpustil hříchy, kterými jsi ho urazila. 
 

Sláva na Výsostech Bohu 
Veleb a blahoslav z celé své lásky Nejsvětější Trojici a uznej, že jsi jedním z jejich 

stvoření. 
 

Liturgie slova 

„Pane, dnes chci naslouchat Tvému slovu a přinášet hodně ovoce. Prosím, aby Tvůj 

Duch očistil mé srdce, aby v něm Tvoje slovo vzrůstalo a rozvíjelo se.“ 
 

Potom Nejsvětější Panna řekla: Chci, abys rozjímala o čteních i o homilií. Pamatuj 

si, že to, co říká Písmo, se nevrací, dokud nevydá plodu. 

Budeš-li pilně naslouchat, část z toho, co uslyšíš, v tobě zůstane. Musíš se snažit, aby 

sis celý den připomínala ta slova, která na tebe zapůsobila. 

Někdy to mohou být dva verše, jindy četba celého evangelia, a někdy jen jediné slovo. 

Vychutnávej je během dne a stane se částí tebe. Život se změní, jestliže dovolíme, aby 

Boží slovo proměňovalo naši osobnost. 
 

Obětování 
Matka Boží řekla – modli se takto: „Pane, obětuji se ti taková, jaká jsem, všechno, co 

mám a co mohu. Všechno vkládám do Tvých rukou. Všemohoucí Bože, pro zásluhy Tvého 

Syna, proměň mne. Prosím Tě za svoji rodinu, za všechny lidi, kteří bojují proti nám, za 

ty, kteří se svěřili do mých modliteb.“ 

Najednou začaly z lavic vstávat postavy. Vypadalo to, jako by z každé osoby povstala 

jiná osoba. Brzy se chrám zaplnil mladými, krásnými lidmi oblečených do bělostných 

šatů. Šli směrem k hlavnímu oltáři. 

To jsou andělé strážní každé z těch osob, které jsou v kostele. Tvůj anděl strážný 

odnáší tvé dary a tvé prosby před Pánův oltář. 

Část z nich nesla jakoby zlatou misku s něčím, co zářilo čistým zlatým světlem. To 

jsou andělé těch, kteří obětují mši svatou na mnoho úmyslů a kteří jsou si vědomi, co to 

znamená slavit mši svatou. Oni mají Pánu co dát. 

Obětuj v tomto okamžiku Pánu sama sebe. (…) 

Daruj mu své bolesti, naděje a smutky, radosti a prosby. (…) 

Pamatuj, že mše svatá má nekonečnou cenu! 

Proto buď štědrá v obětování i v prosbách. (…) 

Za prvními anděly šli ti, kteří měli ruce prázdné. To jsou andělé těch, kteří jsou zde 

přítomni, ale nikdy nic neobětují. Nemají zájem na prožívání každého okamžiku mše 

svaté a nemají dar, který by chtěli přinést k oltáři. 

Na konci průvodu byli andělé, kteří byli velice smutní, měli ruce sepjaté k modlitbě, 

ale sklopený zrak. To jsou andělé strážní těch, kteří přišli jen z povinnosti, bez touhy 

účastnit se mše svaté. Andělé jsou smutní, protože nemají, co by složili k oltáři kromě 

svých modliteb. 

Nezarmucuj svého anděla strážce. Pros o mnoho, ale nejen pro sebe, pro všechny. 

Obětuj Pánu sebe sama, aby tě Pán mohl proměnit skrze své zásluhy. 

Co můžeš obětovat sama za sebe? Nicotu a hřích. Otci se líbí ty oběti, které jsou spojeny 



se zásluhami Ježíše Krista. 
 

Svatý, svatý 
Všechno za celebrantem zmizelo a po jeho levé straně se objevily tisíce andělů. Byli 

oblečeni do tunik. Všichni poklekli s rukama složenýma k modlitbě, klaněli se a vzdávali 

Pánu čest. Bylo slyšet krásnou hudbu, jako by mnoho sborů zpívalo: Svatý, svatý, 

svatý… 
 

Proměňování 

Zázrak nad zázraky! Objevil se veliký zástup, odění jako andělé. Jejich tváře zářily 

radostí. Lidé různého věku, ale tváře měli všichni šťastné. Všichni poklekli. 

To jsou všichni svatí a blahoslavení. 

Mezi nimi duše tvých příbuzných, které se už těší z patření na Boha. 

Matka Boží klečí se sepjatýma rukama napravo krok za celebrantem. 
 

„Udivuje tě, že vidíš Marii za arcibiskupem? Tak je to správné. Se vší láskou, jakou 

mi můj Syn dal, nikdy mi nedal důstojnost kněze – dar kněžství zpřítomňovat denně 

eucharistický zázrak. Proto mám hlubokou úctu ke kněžím a k zázraku, jaký Bůh 

uskutečňuje jejich službou. Proto musím klečet zde za nimi.“ 

Před oltářem se objevily stíny lidí v šedých barvách s pozdviženýma rukama. To jsou 

blahoslavené duše v očistci, které čekají na vaše modlitby, aby se naplnilo jejich očištění. 

Nepřestávejte se za ně modlit. Ony se modlí za vás, ale nemohou se modlit za sebe. 

Modlete se, aby mohly být s Bohem a těšit se věčně v jeho přítomnosti. 

Maria dodala: „Vidíš, že jsem celý čas zde. Lidé mě hledají na místech, kde jsem se 

zjevila. To je dobré pro milosti, které tam obdrží. Ale během žádného zjevení na žádném 

jiném místě nejsem více přítomná než při mši svaté. Zde mě vždy najdeš – u paty oltáře, 

kde se slaví Eucharistie. U paty svatostánku setrvávám s anděly, protože vždy setrvávám 

u Ježíše. (…)“ 

„Pomysli, že jsou lidé, kteří jsou v tomto okamžiku roztržití a baví se. S lítostí musím 

říct, že jsou lidé, kteří stojí se založenýma rukama, jako by Pán byl někdo, kdo je jim 

rovný. Řekni všem lidem, že člověk není nikdy více člověkem, než když padá před Bohem 

na kolena.“ 
 

Proměňování 
Celebrant vyslovil slova proměňování. I když byl člověkem normálního vzrůstu, 

náhle začal růst a naplnil se nadpřirozeným světlem, které nabývalo zvláštní síly kolem 

jeho tváře. 

Když pozvedl Hostii, měl na rukou znaky, které zářily světlem. 

Byl to Ježíš! Hostie začala růst a stala se velkou. 

Byla na ní tvář Ježíše, který se díval na svůj lid. 
 

Chtěla jsem sklonit hlavu, ale Maria mi řekla: Nedívej se dolů. Zahleď se na něho a 

opakuj slova z Fatimy: „Pane, věřím, klaním se Ti. Doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím 

Tě o odpuštění za ty, kteří nevěří a neklanějí se Ti, nedoufají v Tebe a nemilují Tě.“ 
Řekni mu, jak velice ho miluješ a klaněj se Králi králů. 

Zdálo se mi, jako bych byla jedinou osobou, na kterou se dívá z velké Hostie, ale 

porozuměla jsem, že se s tak bezmeznou láskou dívá na každou osobu. Když celebrant 

položil Hostii na oltář, nabyl opět normálních rozměrů. 



Když vyslovil slova proměňování vína, spatřila jsem Ježíše ukřižovaného: 

Mohla jsem nazírat na jeho tvář, zraněná ramena a rozdrásané tělo. 

Na pravé straně hrudi měl ránu, ze které vytékala krev a něco jako voda, ale bylo to něco 

zářícího. Vypadalo to jako paprsky světla, které směřovaly k věřícím. 

Matka Boží řekla: „Pán není spoután ani časem, ani prostorem. V okamžiku 

proměňování je celé společenství u paty kříže na Kalvárii ve chvíli ukřižování.“ 
 

Otčenáš 
Ježíš ke mně promluvil: Počkej, chci, aby ses modlila z nejhlubšího nitra, z jakého 

vůbec můžeš volat. Připomeň si osoby, které tě v životě nejvíce zranily a způsobily ti 

největší křivdu, abys je mohla obejmout a říct jim: 

„Ve jménu Ježíše Krista vám odpouštím a přeji vám pokoj. Ve jménu Ježíše Krista 

prosím, abyste mi odpustili a přáli pokoj.“ Jestliže ta osoba zasluhuje pokoj, obdrží ho. 

Jestliže se pro něho nedokáže otevřít, vrátí se do tvého srdce. 

Ale nechci, abys obdržela nebo nabízela pokoj, jestliže nejsi schopna odpustit a 

zakusit nejdříve pokoj ve svém srdci. Mysli na to, co děláš. Jestliže můžeš odpustit, ale 

nedokážeš zapomenout, kladeš překážky Božímu odpuštění. Říkáš: Odpouštím jen tak, jak 

jsem schopná odpouštět, nic víc. 
 

Svaté přijímání 
Když arcibiskup přijal svaté přijímání, Matka Boží mi řekla: Opakuj za mnou: „Pane, 

požehnej kněžím, očisti je, miluj je, pečuj o ně, pomáhej jim svou láskou.“ 

Když kněz položil jedné osobě, která se přede mší svatou zpovídala, svatou Hostii na 

její jazyk, tuto osobu zachvátilo světlo, které postupně zaplavilo celou její postavu. 

Pán řekl: „Hle, jak se raduji, když objímám duši, která přichází s čistým srdcem, aby mě 

přijala.“ 

„Poslední večeře byla okamžikem největší blízkosti se mnou. V té hodině jsem 

ustanovil něco, co by v lidských očích mohlo být pokládáno za největší omyl: stal jsem se 

vězněm lásky, když jsem ustanovil Eucharistii. Chtěl jsem zůstat s vámi až do konce světa, 

protože moje láska nemohla snést, abyste byli sirotci, vy, které miluji více než vlastní 

život.“ 

Pán mi řekl, abych poslouchala modlitbu ženy přede mnou, která právě přijala svaté 

přijímání. Ježíš řekl smutným hlasem: 

„Slyšela jsi její modlitbu? Ani jednou neřekla, že mě miluje. Ani jednou mi 

nepoděkovala za dar, který jsem jí dal, když jsem tak ponížil své božství, abych ji přitáhl k 

sobě. Ani jednou neřekla: - Děkuji Ti, Pane! Byla to jen samá litanie proseb. A tak to 

dělají skoro všichni, kteří mě přijímají. 

Z lásky jsem umřel a vstal z mrtvých. Z lásky čekám na každého z vás, z lásky s vámi 

zůstávám (…) Ale vy si to neuvědomujete, že potřebuji vaši lásku. V této pro duši tak 

vznešené chvíli jsem žebrákem lásky.“ 
 

Požehnání 
Panna Maria řekla: Pamatuj, že toto požehnání může být tím posledním, které 

dostáváš z kněžských rukou. Když vyjdeš z kostela, nevíš, jestli budeš mít ještě příležitost 

obdržet požehnání od jiného kněze. 

Tyto posvěcené ruce udělují požehnání ve jménu Nejsvětější Trojice. 

Dělej proto znamení kříže s úctou, jako by to mělo být poslední ve tvém životě. 
 



Po mši svaté 

Ježíš mě prosil, abych s ním po mši svaté několik minut zůstala. „Nevycházej spěšně, 

když mše svatá skončí. Zůstaň na chvíli v mé společnosti, raduj se z ní a dopřej mi, abych 

se mohl radovat z tvé společnosti.“ 

Zeptala jsem se Ježíše: „Jak dlouho zůstáváš s námi po svatém přijímání?“ 

Odpověděl mi: „Tak dlouho, dokud ty chceš zůstat se mnou. Budeš-li ke mně promlouvat 

celý den, budeš se na mě obracet při plnění svých povinností, budu ti naslouchat. Já jsem 

s tebou vždy, to jen ty mě opouštíš. Vycházíš po mši ven a myslíš, že povinnost skončila. 

Nemyslíš na to, že bych chtěl sdílet tvůj rodinný život alespoň v den Páně.(…)“ 

„Vím vše, čtu nejskrytější tajemství lidských srdcí a úmyslů. Ale raduji se, když mluvíš 

se mnou o svém životě, když mi dovoluješ, abych se ho účastnil jako člen rodiny nebo 

jako nejbližší přítel. Kolik milostí člověk ztrácí, že mi nedopřává místo ve svém 

životě!“ Měli byste v ctnostech převyšovat anděly a archanděly, protože oni nemají to 

potěšení přijímat mě jako pokrm. Oni mají jen kapky milosti a vy máte celý oceán. 

Převzato z www.fatym.com 

 

 

 

atechismus 
 

ŽIVOT V KRISTU 

Desatero Božích přikázání 
 
„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ 

Ježíš shrnul povinnosti člověka k Bohu těmito slovy: „Miluj Pána, svého Boha, celým 

svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ (Mt 22,37. Je to bezprostřední ozvěna 

slavnostní výzvy: „Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný“ (Dt 6,4) 

Bůh nás miloval jako první. Láska jediného Boha se připomíná v prvním z „deseti slov“. 

Přikázání pak rozvádějí odpověď lásky; k tomu, aby ji dal Bohu, je člověk vyzván. 

PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ 

1. „Budeš se klanět Pánu, svému Bohu, a jemu sloužit“ 
Bůh se dává poznat tím, že připomíná svou všemohoucí, laskavou a osvobozující činnost 

v dějinách toho, k němuž se obrací slovy: „Vyvedl jsem tě z egyptské země, z domu 

otroctví“. První slovo obsahuje první přikázání Zákona: „Budeš se klanět Hospodinu, svému 

Bohu, jemu budeš sloužit … Nesmíte chodit za jinými bohy“. První výzva a spravedlivý 

požadavek Boha je, aby ho člověk přijal a klaněl se mu. 

První přikázání zahrnuje víru, naději a lásku. Neboť vyslovíme-li slovo Bůh, uznáváme 

tím bytost stálou a neměnnou, která zůstává stále táž, věrná a dokonale spravedlivá. Z toho 

vyplývá povinnost přijímat jeho slova, věřit mu a mít v něho naprostou důvěru. On je 

všemohoucí, milostivý, ochotný a nakloněný konat dobro. Kdo by v něho nekladl své 

naděje? Kdo by ho mohl nemilovat, když nazírá poklady jeho dobroty a něhy, kterými nás 

zahrnuje? Proto Bůh v Písmu začíná a neměnně končí svá přikázání formulí ´Já jsem Pán´. 

K 



VÍRA 

Náš mravní život nachází svůj pramen ve víře v Boha, který nám zjevuje svou lásku. 

Svatý Pavel mluví o „poslušnosti víry“ jako o první povinnosti. Dává nahlédnout, že 

počátkem a výkladem všech mravních selhání je „neznalost Boha“. Naší povinností vůči 

Bohu je věřit v něho a vydávat mu svědectví. První přikázání od nás žádá, abychom svou 

víru rozvážně a bděle živili a chránili a abychom odmítali všechno, co je proti ní. Proti víře 

lze hřešit různými způsoby: 

Dobrovolné pochybování o víře opomíjí nebo odmítá považovat za pravdivé, co Bůh 

zjevil a co církev předkládá k věření. 

Nedobrovolné pochybování označuje váhání věřit, obtíže při překonávání námitek 

spojených s vírou, nebo také úzkost způsobenou její nejasností. Je-li vědomě pěstováno, 

může vést k zaslepení ducha. 

Nevěra je nedbalost o zjevenou pravdu nebo vědomé odmítání dát jí svůj souhlas. 

„Bludem se nazývá tvrdošíjné popírání některé pravdy, kterou je nutno věřit vírou božskou a 

katolickou, nebo tvrdošíjné pochybování o ní po přijetí křtu; odpad od víry je odmítnutí 

křesťanské víry jako celku; rozkol (schizma) je odmítnutí podřízenosti papeži nebo 

odmítnutí společenství s členy církve papeži podřízenými. 
 

NADĚJE 

Člověk nemůže plně odpovědět na božskou lásku svými vlastními silami, když se mu 

Bůh zjevuje a volá ho. Musí doufat, že mu Bůh dá schopnost oplácet jeho lásku a jednat 

podle přikázání lásky. Naděje je důvěrné očekávání Božího požehnání a blaženého patření 

na Boha; je také bázní urazit Boží lásku a přivolat trest. 

První přikázání se týká také hříchů proti naději, jimiž jsou zoufalství a opovážlivost: 

Ze zoufalství člověk přestává doufat, že ho Bůh spasí, že mu pomůže, aby dosáhl spásy 

nebo odpuštění svých hříchů. Protiví se Boží dobrotě, jeho spravedlnosti – Pán je totiž věrný 

tomu, co slíbil – a jeho milosrdenství. 

Jsou dva druhy opovážlivosti. Buď člověk spoléhá na své schopnosti (v naději, že se 

může spasit bez pomoci shůry), nebo příliš spoléhat na Boží všemohoucnost a milosrdenství 

(v očekávání, že dosáhne Božího odpuštění bez obrácení a slávy bez zásluh). 
 

LÁSKA 

Víra v Boží lásku zahrnuje výzvu a povinnost odpovědět na Boží lásku upřímnou láskou. 

První přikázání nám přikazuje milovat Boha nade vše a všechny tvory pro něho a kvůli 

němu. 

Proti lásce k Bohu lze hřešit různými způsoby: Lhostejnost nedbá o Boží lásku nebo ji 

odmítá vzít v úvahu; zneuznává její iniciativu a popírá její sílu. Nevděčnost opomíjí nebo 

odmítá uznat Boží lásku a oplácet Bohu lásku láskou. Vlažnost je váhání nebo nedbalost při 

odpovědi na Boží lásku; může zahrnovat odmítání odevzdat se dynamice lásky. Omrzelost 

nebo duchovní lenost jde až k odmítání radosti, jež pochází od Boha, a pocitů, odporu vůči 

Božímu dobru. Nenávist vůči Bohu se rodí z pýchy. Protiví se lásce k Bohu, jehož dobrotu 

popírá, a odvažuje se ho proklínat za to, že zakazuje hříchy a ukládá tresty. 

(Výtažky z KKC  2083 –2095) 

Sbírky v našich farnostech  
 Všechovice Horní Újezd Paršovice Opatovice 

5.6. 10 431,- 1 669,- 2 542,- 780,- 

12.6. 15 396,- 1 025,- 3 025,- 700,- 

19.6. 16 018,- 4 086,- - 550,- 

25.6. -  8 300,- (sjezd rodáků) - - 

26.6. - 1 410- - - 



Pastýřský list k ukončení diecézní etapy synody o synodalitě 
Milé sestry a bratři, především chci v této chvíli upřímně poděkovat všem, kteří přijali 

výzvu papeže Františka a zapojili se do práce synodních kroužků. Zvláštní poděkování patří 

diecéznímu týmu za velkou práci, kterou odvedli ve skvělé kvalitě. 

Mám radost, že se do práce v synodálních kroužcích zapojilo tolik lidí, kteří udělali 

zkušenost synodality, která je duchovní skutečností, protože jde o společnou modlitbu a 

společné naslouchání Božímu hlasu, o společné hledání Boží vůle. Mnozí jste udělali 

zkušenost s působením Ducha Svatého, který vytváří církevní společenství z těch, kteří se 

jím nechají vést. Za tento veliký dar děkuji Pánu Bohu a právě v něm vidím velikou naději 

pro naši diecézi.  

Chladné statistiky ukazují poměrně smutná čísla, například za poslední léta klesl v 

diecézi počet účastníků na bohoslužbách ze 115 tisíc v roce 2000 na 75 tisíc v roce 2017, 

klesl počet pokřtěných i počet dětí u prvního sv. přijímání. Počet biřmovanců klesl z 2 tisíc 

na 1 tisíc. Kněžský seminář je téměř prázdný. Vidím únavu mnoha kněží, kteří často přes 

všechnu svou námahu nevidí plody své práce, které by přinášely radost. Vedle toho vidíme 

mnoho plodné námahy v řadě farností, které se krásně rozrůstají, úžasnou práci církevních 

škol a obdivuhodný rozvoj církevní Charity.  

Do synodální práce se zapojilo přes pět tisíc lidí a potěšitelné je, že největší věková 

skupina účastníků byla od 30 do 60 let. V tom vidím velkou naději.  

Syntéza jednotlivých výstupů z kroužků poukázala kriticky na řadu skutečností, ale taky 

ukázala velkou sílu touhy a ochoty nasadit se pro obnovu církve, či se aspoň připojit. Pro 

správné přijetí syntézy je zásadně důležitý postoj lásky, která se nebojí kritiky, ale dívá se do 

textu jako do zrcadla diecéze. Ne všechno se týká konkrétní farnosti nebo konkrétního 

kněze. Nesmíme všechnu kritiku vztahovat na sebe, ale ani nesmíme říkat, že všechno se 

týká jen jiných, nýbrž v pokoře se ptát, jestli se něco z řečeného netýká aspoň z části také 

mě. Nejednou se ukáže, že kněží i laici volají po stejné věci, ale chyba je někde v 

komunikaci či způsobu vidění. Zásadní je otázka: Co ode mě žádá Bůh? Co bych z mé 

strany mohl udělat pro zlepšení? Musím trpělivě počítat s postupnými kroky a hledat 

spojence. Musíme rozlišit, co je řešitelné ve farnosti, co v diecézi, co patří na světovou 

úroveň. Některé věci můžeme začít ve farnosti řešit hned. Na společném setkání synodních 

kroužků, nebo jejich zástupců, s duchovním správcem a farní radou projevit ochotu ke 

společné otevřenosti vedení Duchem Svatým a ke spolupráci na jeho díle. Nesmíme při tom 

zapomenout, že metodou synodality se chceme řídit při všech dalších krocích, že nejde o 

demokracii, o názor většiny či vlivných lidí, ale o společné, stálé a pokorné hledání Boží 

vůle.  

Jednotlivé farnosti se od sebe někdy hodně liší, proto se budou lišit i jejich priority. 

Společným cílem je pro všechny živé společenství, které vydává svědectví o živém Kristu. 

Někde už na cestě k takovému cíli urazili kus cesty a krásně rostou. Jinde se ukazuje, že 

kvůli objektivním příčinám, například velkému vystěhovalectví z obce, nemohou být 

plnohodnotným farním společenstvím, protože nemají žádné děti ani rodiny, a v budoucnu 

bude třeba hledat řešení ve spojení farností. Přesto už dnes, i když tam jde jen o několik 

starých lidí, mohou vytvářet živé společenství lásky, modlitby a spolupráce. Pán Ježíš řekl: 

„Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ Neřekl, kde jich bude sto 

či tisíc, ani neřekl, že musí jít o mladé a schopné lidi. On počítá s každým. Vedle toho 

musíme počítat s lidskými předpoklady jako například, že děti a mládež k zdravému rozvoji 

své víry nutně potřebují společenství vrstevníků. Podobně je důležité pro křesťanskou 

rodinu mít společenství věřících rodin. Nemálo farností však má podmínky pro vytvoření 



živého společenství, a přesto tam není. Tam je třeba se dívat na současnou situaci jako na 

velkou výzvu a hledat odpovědi.  

Vzhledem k rozdílnosti situace bude třeba v různých farnostech začít z jiného konce, ale 

všude může jít o stejnou povznášející zkušenost spolupráce s Duchem Svatým na budování 

živé církve.  

Některými tématy se už zabývám s kněžími. Nejprve já s děkany, pak děkani s kněžími v 

děkanátech. Zabývali jsme se například návrhem zavést povinné pastorační rady ve 

farnostech. Zatím jsme udělali rozhodnutí, že v příštím roce se při vizitaci farnosti vizitátor 

setká s farními radami.  

Některé úvahy ukazují, že při hledání správných řešení budeme muset jít do daleko větší 

hloubky. Mnozí volají po radostnější bohoslužbě, což je dobře, ale k velikonoční radosti se 

jde přes Kalvárii, a o oběti se nedá mlčet. Kristus bez kříže by nebyl Spasitel. Někteří chtějí 

snížit mravní nároky, ale ty nestanovili lidé, nýbrž Kristus. Mnozí kritizují kněze, ale nikdo 

rodiny, a přitom kněží jsou takoví, jak je vychovaly rodiny. Někteří myslí, že svěcení 

ženatých mužů na kněze vyřeší nedostatek kněží. Hlubší rozbor však ukazuje, že základním 

problémem není celibát, ale nedostatek chuti žít pro druhé, či chybějící smysl pro službu a 

oběť, že mládež vyrůstající v blahobytu a hledající kariéru se těžko rozhoduje pro povolání, 

které není atraktivní ani oceňované. Smysl pro službu druhým či schopnost vycházet s 

druhými se pěstuje od dětství v rodině. Bez zkušenosti s dobrým otcem v rodině se mladík 

těžko učí být duchovním otcem a budovatelem farního společenství. Teď není prostor k 

hlubšímu studiu tohoto tématu. Uvádím ho jen jako příklad problému, jehož řešení bude 

vyžadovat mnoho odvahy a široké spolupráce, abychom nezůstali jako bezradní v 

začarovaném kruhu.  

Velké zapojení věřících středního věku i mladých lidí do práce synodálních kroužků mi 

dává velkou naději, protože dobré výsledky se mohou ukázat jen tehdy, když začnou všichni 

najednou. Když totiž mladí rodiče přijmou více dětí a dobře je vychovají, když mladí muži 

ukáží velkorysost a odvahu nabídnout se Bohu do kněžské služby, když kritici raději 

pomohou a farníci převezmou svůj díl odpovědnosti za služby ve farnosti či údržbu kostela, 

když kněží s pokorným vědomím svých chyb a nedostatků budou ukazovat trpělivost a 

vyzařovat radost z Boha. Když se všichni rozhodnou začít u sebe. 

Některé návrhy prozrazují, že ne všichni věřící vědí o některých věcech, které dávno v 

diecézi fungují. To volá po vysvětlující informaci. Navrhuji lépe využít diecézního časopisu 

Oldin, udělat z něj hlavní informační kanál ke sněmovním kroužkům a všem, kteří mají 

zájem o život místní církve. Budou se v něm podávat žádané informace ve větší míře, 

odpovídat na dotazy a taky sdělovat zkušenosti dobré praxe z farností. Tak úsilí jedněch 

může povzbudit druhé. Povzbuzení a dobrých příkladů není nikdy dost. Stručné zpracování 

písemných výstupů z kroužků najdete v Oldinu i na webových stránkách arcidiecéze.                 

S vděčností žehná každému z Vás arcibiskup Jan   

Psáno o Neděli Dobrého pastýře 2022.  
 

 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. srpna – pište, ať máme co psát 
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