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Vánoce dnes
Můžeme  si  představovat  Josefa,  Marii  a  Ježíška  jako  takové  skoro  pohádkové

postavy, které žily tam a tehdy, někde daleko před dvěma tisíci lety. Můžeme si myslet,
že tenhle příběh je vlastně docela milý a to malé děťátko mezi kravičkou a oslíkem je
moc pěkné, ale s námi tady a teď nemá nic společného. 

Co když ale má?
Když jsem si tyhle vánoční biblické příběhy pročítal, přemýšlel jsem, komu bych je v

dnešní  době mohl  přečíst.  Kdo by je  v  dnešní  době měl uslyšet.  Vybíral  jsem podle
postav, které se v příběhu objevují:

Tenhle vánoční příběh bych tak letos přečetl všem Josefům, všem otcům, kteří vůbec
nepočítali s tím, že se jim narodí dítě a teď neví, jak se rozhodnout. Mají zůstat, nebo
odejít? Jsou muži, kteří se vylekají, že se najednou mají stát otci, že na to ještě nejsou
připraveni a utečou. 

Jsou tu i muži, kteří by rádi byli otci, ale nejde to a kladou si to za vinu. Ani Josef s
nějakým malým Ježíškem nepočítal. Přece jenom s Marií byli jen zasnoubení a rodinu
plánovali  později.  I  Josef  chtěl  utéct  od  těhotné  Marie  a  zbavit  se  tak  ostudy  a
celoživotnímu posměchu, že je paroháč. 

Přál bych všem takovým mužům, aby se jim stalo to stejné co Josefovi. Ve snu za ním
totiž  přišel  anděl  a  dodal  mu  odvahu  a  řekl  mu,  ať  Marii  důvěřuje  a  ať  ji  hlavně
neopouští,  že  právě  teď  ho  nejvíc  potřebuje.  Tohle  pomohlo  Josefovi  se  správně
rozhodnout. Spousta mladých mužů stejně jako Josef potřebuje dodat odvahu. 

Tenhle  příběh  bych  přečetl  i  všem mladým dívkám,  které  jsou  nečekaně  těhotné.
Všem, které si při pohledu na pozitivní těhotenský test pomyslí: Máma mě určitě zabije!
Mariino těhotenství byl průšvih. Můžeme se na Marii dívat jako na zbožnou dívku, jak se
oddaně tváří a odevzdává svůj život Bohu. Ale ono to zas tak nádherné nebylo. 

Tohle rozhodnutí Marii uvedlo do velké nejistoty a nebezpečí. A že by ji někdo zabil,
tehdy platilo téměř do slova. Kdyby se jí Josef neujal, tak by ji mohli lidé z její vesnice
ukamenovat. To už nezní zas tak zbožně. Tenhle příběh je pro všechny mladé těhotné
dívky, které neví kudy kam a hledají někoho, o koho se mohou ve své složité situaci
opřít. Přál bych těmto dívkám jistotu, že na to nejsou samy.

To byl Josef s Marií ve stáji a teď se trochu vzdálíme na pastviny za Betlémem, kde
právě  nocují  pastýři.  Je  tma,  zima,  chrápání  mužů  se  mísí  s  funěním ovcí.  Tančící
plameny se odráží v očích jednoho z pastýřů, který nespí,  protože má zrovna hlídku.
Tenhle příběh bych přečetl i všem lidem, kteří se cítí na okraji společnosti. 

Pastýř nebyla úplně vysněná práce. Není vysněná, ale je potřebná. Bez nich by se
ovce rozutekly a lidé by neměli maso, mléko a vlnu. Pastýři museli dlouhé dny trávit na



pastvinách  daleko  od  rodiny.  Jedinou  společností  jim byly  ovce,  se  kterými si  úplně
nepopovídali. Byla to špinavá nevděčná práce. 

Ale právě za  nimi  přicházejí  andělé.  Přicházejí  za  lidmi  na okraji  a  mají  pro ně
zprávu,  že  se  na  světě  něco  změnilo,  že  přichází  naděje.  Tenhle  příběh  je  také  pro
všechny, kteří necítí, že by se v jejich životech mohlo obrátit něco k lepšímu. Nějak bylo,
nějak bude a nic se nezmění. 

Jenže přítomnost andělů pastýři otřásla. Tito andělé, poslové Boží, jim sdělili, že se
mají radovat – Radujte se pastýři, protože teď se něco dalo do pohybu. Výsledek bude
vidět až časem, ale právě teď přichází změna k lepšímu. 

A oni tomu uvěří a jdou se podívat do Betléma na malé miminko, které jim tu dobrou
změnu má přinést. V pastýřích se objevilo světlo naděje. Přál bych všem lidem, kteří se
nacházejí  v  ubíjejícím stereotypu,  aby  v  sobě  objevili  takovou  naději  jako  přišla  za
pastýři.

A teď se přesuneme za jedním mužem, který si v žádném případně žádnou změnu
nepřeje  –  za  králem  Herodem.  Tenhle  příběh  bych  přečetl  všem  panovníkům,  kteří
rozsévají smrt a šíří zlo po celé zemi. 

Herodes stejně jako jiní i současní vládci se chce za každou cenu udržet na svém
trůnu.  Nechal  si  stavět  veliké  paláce,  měl  moc  a  peníze,  dokonce  i  nechal  rozšířit
Jeruzalémský chrám. Chtěl, aby se na něj vzpomínalo jako na velkého a mocného krále.
Ta všechna pompa a touha po uznání byla ale jen falešná fasáda, za kterou skrýval svůj
strach. 

Tak moc se bál o svůj trůn, že nechal zabít svou ženu a své dva syny. A to nebyly
jediné děti,  které měl na svědomí.  V Bibli  se dokonce píše,  že nechal  zabít  všechny
kojence v Betlémě, protože se bál, že se tam narodil nový král. Král, který není z jeho
linie a který by měl moc ho sesadit. 

Jak  absurdně  vypadá  boj  dospělého  muže  s  malým  bezbranným  kojencem.  Jak
absurdně vypadá každá válka, při kterých se bombardují nemocnice a dětské domovy.
Kolik takových ustrašených králů žije v naší době a působí tolik zla. Všem těmto králům
bych přál spravedlivý lidský a Boží soud. 

Tento příběh bych  přečetl  také všem dětem, které  se narodily  ve špatné době na
špatném místě. Josef marně hledal po celém
Betlémě  místo,  kde  by  mohla  v  klidu  a
bezpečí Marie porodit.  Porodní stahy jsou
každou chvíli silnější a silnější. Dítě každou
chvíli přijde na svět. Zkouší různé hospody,
hotely,  ubytovny,  ale  nikde  není  místo.
Snad jen někde ve stáji mezi zvířaty. 

Asi si dovedete představit, že tohle není
ideální místo pro porod. Ale přesto to nějak
zvládnou. Marie je vysílená, Josef je rád, že
to všechno zvládli a že jsou oba zdraví. Ale
tohle  bezpečí  je  jen  na  chvíli.  Herodes
přikázal,  že  musí  všichni  kojenci  zemřít.
Jen co se Marie trochu zotaví, tak musí opět
všichni na cestu. Tentokrát do Egypta. 



Když čtu tenhle příběh, tak mám před očima všechny ty matky, které musely rodit
během války někde ve sklepě nebo v protileteckých krytech. Vidím všechny ty malé
nevinné děti, kterým někdo usiluje o život jenom proto, že se narodily ve špatné době a
na špatném místě. Všem bych moc přál bezpečí a pokoj.

Tohle není pohádka na dobrou noc. Je to silný příběh o příchodu světla do tmy. Je to
světlo naděje, které přichází v okamžiku, kdy si třeba říkáme, že už dobře být nemůže. A
tahle naděje mi dává sílu.

Převzato z facebooku, Pastoral brothers

Vánoční balíček na Ukrajinu
Každoroční jednorázová akce Vánoční balíček je, jak mezi obdarovanými, tak mezi

dárci, velmi oblíbená již od roku 2008, kdy se datuje její počátek.
Její princip spočívá v obdarovávání konkrétních ukrajinských dětí konkrétními český-

mi dárci.  Díky dlouholeté  spolupráci s ukrajinskými partnery,  kteří  zabezpečují  výběr
dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin, se mohou čeští dárci rozhodnout, komu
by rádi udělali radost. Pro řadu dětí a jejich rodiny představuje balíček výraznou materi-
ální pomoc, díky které mohou ušetřit peníze a koupit tak jídlo nebo uhradit poplatky za
energie či nájem. Pro jiné děti, zejména ty, které nežijí se svými rodiči, je balíček symbo-
lickým gestem, že v jiné části světa existují lidé dobré vůle, kteří na ně myslí. Pro všech-
ny děti je takový dárek velkou radostí, kterou mohou sdílet se svými blízkými.

Dárky Chariťáci předají dětem osobně v první půlce ledna v Berežanech, Bortnykách,
Lopatynu, Kolomyji a Ternopilu. V letošním roce do databáze bylo zařazeno 370 dětí a
všechny  našly  svého  dárce.  Jen  z Hranické  Charity  odešlo  41  balíčků,  z toho  ze
Všechovic, Horního Újezdu, Rouského, Opatovic a Paršovic 24 ks. Jedná se o balíčky,
které byly odevzdány otci Kozubovi, paní Kývalové nebo paní Hanákové. Dárci měli
letos podruhé možnost si zaregistrovat dítě sami a odevzdat balíček přímo na Charitě
Hranice. Většinou si rodina zvolila jedno konkrétní dítě, dárcem vánočního balíčku byly
také skupiny přátel, různá společenství, zájmové skupiny nebo pracovní kolektivy.

Hodnota balíčku se pohybuje mezi 1.200,- až 2.000,- Kč a převážně obsahují oble-
čení, boty, školní potřeby, hračky apod. Záznamy z předávání dárků za minulé roky mů-
žete sledovat na www.darek.charitaproukrajinu.cz. Jak je výše uvedeno, dárky putují i do
Dětského domova v Bortnýkách. Chlapci z tohoto domova našli v letošním roce azyl po
dobu sedmi měsíců na Moravě. Od března byli ubytováni v kulturním domě v Loukově u
Bystřice pod Hostýnem. Na Svatém Kopečku v budově olomouckých Arcibiskupských
lesů a statků byli chlapci z dětského domova od června, v místě navštěvovali i školu a
chodili k lékařce. V současné době jsou již opět ve své rodné zemi Ukrajině.

Chtěla bych poděkovat všem, kdo se do sbírky zapojili a vykouzlili úsměv na tváři
obdarovaného, protože funkce dárečku nespočívá jen v materiální pomoci, ale má velký
význam pro ty, kteří strádají hlavně emociálně.



V případě, že chcete dopravu a zajištění akce Vánoční balíček podpořit také finančně,
můžete stále zasílat své příspěvky na účet 4030207/0100 VS 2512.  Děkujeme!

Přeji Vám krásné, požehnané a pokojné prožití vánočních svátků. V novém roce 2023
ať jsou Vaše dny naplněny radostí, láskou, nadějí a hlavně zdravím. 

Irena Kývalová

Listujeme v kalendáři:
 1. 1.      -   ne   - Slavnost Matky Boží, Panny Marie
 3. 1.      -   út   - Nejsvětější Jméno Ježíš
 6. 1.      -   pá   - Slavnost Zjevení Páně, Tři králové
 8. 1.      -   ne   - Svátek Křtu Páně
 18. 1.    -   st    - Panna Maria, Matka jednoty křesťanů (týden modliteb za jednotu  

       křesťanů)
 25. 1.    -   st   - Svátek obrácení svatého Pavla
 31. 1.    -   út   - Sv. Jan Bosco
 2. 2.      -   čt   - Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

Tříkrálová sbírka 2023
Bratři  a  sestry,  prožíváme

nejkrásnější  roční  období  –  čas
vánočních  svátků.  Je  za  námi
bilancování a rozloučení s rokem 2022
a  oslavili  jsme  příchod  Nového  roku
2023. Mezi nejbližší svátky patří svátek
6. ledna - Zjevení Páně, kdy je svátek
Třech  králů.  Stalo  se  již  tradicí,  že
Charita  při  příležitosti  této  události
vyhlašuje  Tříkrálovou  sbírku.  Také
farnost Všechovice a Horní Újezd se k této tradici připojuje a v sobotu 7. ledna 2023
vyjdou naši koledníci ze Všechovic, Horního Újezdu, Býškovic, Malhotic, Provodovic a
Rouského k vašim domovům a s písní na rtech Vám popřejí zdraví, štěstí a spokojenost
do nového roku, s prosbou o finanční podporu, modlitbu. Sbírka je určena pro sociálně
znevýhodněné rodiny, stacionáře apod. Celá částka bude odvedena na účet Charity Praha
a na základě individuálních potřeb může být určitá část  využita i  v místě koledování.
Dříve než koledníci vyrazí do ulic, přijdou si v pátek, přímo na slavnost Zjevení Páně, do
farního kostela ve Všechovicích v 17 hodin pro požehnání, které jim udělí P. Vratislav.
Na  tuto  mši  svatou  jste  srdečně  zváni.  Po  mši  svaté  bude  v  kostele  pro  tříkrálové
koledníky  minikoncert  pana  Romana  Studeného.  Jako  poděkování  se  pak  pět  našich



koledníků zúčastní  8.  1.  2023 tříkrálového koncertu  v Brně.  Tento  koncert  bude živě
přenášet  ČT. Na závěr  bych Vám chtěla  poděkovat za finanční  i  modlitební podporu
sbírky. Přijměte naše koledníčky a odměňte je čajem, popř. drobným občerstvením. Do
nového roku Vám přeji hodně spokojenosti, lásky, Božího požehnání a zdraví.    

Irena Kývalová –  farní středisko Charita Všechovice

FARNÍ KAVÁRNA
Milí  farníci,  přijměte pozvání do farní  kavárny v neděli  8. 1.  po mši
svaté na faře ve Všechovicích. Přijďte posedět, vypít kávu, prohodit řeč.

Podvečer chval
V neděli 29. 1. v 17 hodin v kostele Nejsvětější Trojice

ve Všechovicích

„Dobrořeč má duše Hospodinu! Hospodine, Bože můj, jsi
neskonale velký, oděl ses velebnou důstojnos .“

Ž 104,1

V božím stvoření nejsou žádné chyby
Nevím, kdo ty slova „V božím stvoření nejsou žádné chyby.“ napsal, ale určitě je to

silné!

V roku 1979 jsem byl šéfem Wendy’s v Port Richey na Floridě. Na rozdíl ode dneška,
s personálním zabezpečením nikdy nebyl velký problém, ale hledal jsem někoho, kdo by
pracoval tři  hodiny denně jen přes oběd. Přešel  jsem všechny svoje žádosti  a většina
z nich hledala plný úvazek nebo aspoň 20 hodin týdně. Jednu jsem však našel zahrabanou
na  spodku  čtyřpalcového  stohu;  někdo,  kdo  hledal  jen  částečný  úvazek  přes  oběd.
Jmenoval se Nicky. Neviděl jsem ho, ale myslel jsem, že mu zavolám a uvidím, jestli by
se mohl zastavit na rozhovor. Když jsem mu zavolal, nebyl tam, ale jeho máma říkala, že
si  můžu  být  jistý,  že  na  schůzku
přijde.

V domluveném čase přišel Nicky.
Jeden z těch momentů, kdy mi tlukot
srdce  svíral  hrdlo.  Nicky  měl
Downův  syndrom.  Jeho  fyzický
vzhled  to  prozradil  a  jeho  řeč  jen
utvrdila to, co bylo zřejmé. Byl mladý
a  nevinný  a  já  jsem  nikdy
nekomunikoval  na  profesionální
úrovni  s osobou  s mentálním
postižením. Neměl jsem tušení co mám dělat, tak jsem šel do toho a vyzpovídal jsem ho.



Byl to úžasný mladý muž. Skvělé vyhlídky, úkol vysvětlený, Nicky nadšený.
Jen  z důvodů,  které  Bůh už  tehdy  věděl,  jsem ho  přijal.  3  hodiny  denně,  3  dny

v týdnu provozoval gril. Dal jsem personálu vědět, co může očekávat. Tak jak se dalo
předpokládat,  dostal  jsem zprávu:  „Nikdo  nechce  pracovat  s retardem.“  Dodnes  toto
slovo považuji za urážlivé. Měli jsem setkání personálu, vyčistili vzduch a připravili se
na jeho příchod.  Nicky přišel do práce přesně na čas.

Byl tak nadšený, že bude pracovat! Sledoval pohledem ručičky na hodinách, přesně
řečeno, chvěl se očekáváním. Postavil se a začal trénovat. Nemohl mít více úkolů, ale
stačilo přece být u grilu. Teď k té fascinující části…

V té době neexistovaly žádné obrazovky počítačů, ze kterých by se dalo pracovat.
Každou objednávku volala pokladní. Vyžadovalo to velké soustředění ze strany všech
výrobních zaměstnanců, aby byla objednávka v pořádku.

Zatímco Nicky trénoval během své první směny, sendvičář vedle se zeptal grilmana,
co je na dalším sendviči. Nicky odpověděl: „Single, bez okurky, bez cibule.“ Za  pár
minut se to zopakovalo. Tehdy jsme zjistili,  že Nicky má skrytou a cennou vlastnost.
Zapamatoval si všechno, co slyšel! Fotografický neomylný sluch! Jaký nádherný dar! 

Trvalo  to  tři  dny  a  každý  výrobce  sendvičů  požadoval  spolupráci  s Nickym.
Okamžitě  ho  přijali  všichni  ve  výrobně.  Po  této  změně  se  připojí  ke  zbytku  svého
kolektivu  a začne pít colu, jako by to byla voda!

Tehdy  objevili  další  vlastnost  podobnou  Rainmanovi.  Nicky  byl  chodící/hovořící
věčný kalendář! S věčným kalendářem seděli celé hodiny a ptali se ho, který den v týdnu
byl 22. prosinec 1847. Nikdy se nespletl. Tato neskutečná vlastnost kolektiv fascinovala.

Jeho máma ho přišla vyzvednout vždy ve dvě hodiny odpoledne. Vícekrát se stalo, že
ho  kolegové  nechtěli  pustit,  že  ještě  nemůže  odejít.  Jednou  pro  něho  přišla  zadním
vchodem a řekla něco, na co nikdy nezapomenu: „Ať tam zůstane,  jak dlouho chce.
Nikdy ho nikde nepřijali tak, jako tady.“

Omluvil jsem se, utřel si oči, pokorný a s dojatým srdcem, s díkem za tuto životní
lekci. 

Nicky měl na tento obchod hluboký vliv. Jeho přítomnost změnila mnoho lidí. Dnes
každým coulem svého těla věřím, že Nickyho přijetí nebyla náhoda.

Boží načasování a vůle jsou dokonalé. 
Tyto  Vánoce  doufám,  že  všichni  pochopíme,  co  oslavujeme.  Všichni  jsme  jako

Nicky. Každý máme své nedostatky. Každý máme své silné stránky. Ale všichni máme
svoji hodnotu. Bůh nás tak stvořil a Bůh nedělá chyby. Nicky určitě neměl chybu. Byl to
cenný dar, za který jsem navždy vděčný. Oslavujeme narození TOHO, který nám všem
dal  stejné  podmínky.  Bohu  je  jedno,  jestli  jsi  bohatý  nebo  chudý,  republikán  nebo
demokrat, černý nebo bílý. Je mu jedno, jestli je vaše chromozómová struktura dokonalá.
Je mu jedno, jaké vzdělání jste dosáhli.

Záleží mu na tvém srdci. Chce, abychom všichni  milovali a vážili si daru, který nám
ON dal na Vánoce, svého Syna, Spasitele, naši spásu. Jeho Syn, který se narodil, aby
zemřel za naše hříchy. Abychom zaplatili náš dluh. Aby nám poskytl cestu do věčnosti.
Takže tyto Vánoce nahlédněme do svého srdce. V každém z nás je kousek Nickyho, a
mám podezření, že někdo ve vašem životě je Nicky, který hledá příležitost, aby vás objal.

Díky Bohu za to. Díky Bohu za jeho dokonalý dar, Ježíše Krista.
Zdroj: Modlitba.sk, redakčně přeloženo a upraveno



REK LEKCE
 otce Dominika Chmielewského SDB

14. Pokání: čtyři etapy pokání
- dokončení

Třetí etapa pokání je obětovat oběti a odříkání. To je pro nás velmi těžké, protože
jsme pokolením, které je závislé od příjemností, od rozkoše. Stále dáváme volnost své
přirozenosti. Trošku se cítíme hladoví a už jdeme jíst, když máme žízeň, tak hned jdeme
do obchodu a vypijeme dva litry vody. Chce se nám spát, tak jdeme do postele a hned
spíme. Malé děti už od dětství mají uspokojené všechny své potřeby. Jsme závislí na tom,
abychom stále zažívali rozkoš, příjemnosti. Stále má být příjemně. 

Jsou  hříchy,  které  nás  vedou  do  závislostí  na  rozkoši  a  jsou  velmi  destruktivní.
Například mimomanželský sex, pornografie, masturbace, alkohol, drogy. Ve skutečnosti
každý z nás musí bojovat s nějakou závislostí. Mnoho z nás, když posuzujeme nějakého
alkoholika či narkomana, nevidíme to, že jsme sami závislí například na internetu nebo
televizi. A někdy ta závislost na internetu a televizi je horší než závislost na alkoholu,
protože tato závislost zabíjí  lásku, jelikož nemám čas milovat.  Když jsem závislý  na
internetu a televizi to znamená, že se mi ani nechce věnovat čas druhému člověku. 

Panna Maria v Medžugoriji říká „Drahé děti, po několika hodinách, když se díváte na
televizi, už nejste schopni se modlit.“ 

Jednou ke mně přišli manželé ve veliké krizi. On měl
právnickou  kancelář  ve  velkém  městě.  Mají  dvě  děti,
překrásný dům s velkou zahradou. Mají všechno, co je
potřebné, aby se cítili šťastnými. Vše si mohou dovolit.
Ale  postupem  času  práce  způsobila  to,  že  se  sobě
navzájem začali vzdalovat. Ona vychovávala doma dvě
děti a on byl dvanáct nebo čtrnáct hodin v práci. Když
přišel  domů okolo deváté,  tak potom zapnul televizi  a
díval se do jedné, do druhé v noci. Když za mnou přišli,
tak prosili,  abych jim pomohl vrátit se k sobě. Mluvím
už od začátku rekolekcí o tom, že láska to je čas, který věnuji tomu, koho miluji. Někdo
říká, čas jsou peníze… čas je láska. 

Ptal jsem se toho muže, čeho se může vzdát, aby věnoval více času manželce. On
říká, že má tolik práce, že pracovní čas nemůže zkrátit. Po práci by mohl věnovat čas, ale
každý večer se dívá do druhé do rána na televizi. Ptal jsem se toho muže, zda je schopný
vzdát se na tři měsíce každého večera dívání se na televizi, aby se vrátil celým srdcem ke
své manželce. Říkal, že zkusí. A tak opravdu začal postupovat, že při příjezdu z práce, se
nedíval na televizi. Tehdy ale vyvstal problém, který do té doby neviděli. Když je ticho v
domácnosti a televize nehraje, nemají si o čem povídat. Samozřejmě v manželství jsou
důležité  takové  ty  povrchní  dialogy:  co je  třeba koupit,  co zaplatit,  tam dovést  děti,
vyzvednout ze školy a tak dále... tamto fotbalové družstvo vyhrálo, to prohrálo, nebo ten
politik říkal to a ten tamto. Takové dialogy jsou mezi všemi. Ale rozhovory mezi manželi
musí být o mnoho hlubší, aby komunikovaly jejich srdce. 



Ukázalo se, že když byl vypnutý televizor, tak si nemají o čem povídat. Tolik už se od
sebe vzdálili. Zjistili, že si jsou cizí. On mi zavolal: „Nevím, jak využít ten čas, protože si
s ní neumím  povídat.“  Tak jsem jim řekl, aby se spolu začali modlit růženec. Velmi se
potěšili, protože když se modlili růženec, nemuseli si spolu povídat. Tak každý večer po
večeři, dávali spát jejich dvě děti, vytáhli růženec a začali se modlit růženec. Zjistili, že je
to  velmi dobrá uspávanka pro děti.  Po několika hodinách spaly jako zabité,  takže se
každý večer pomodlili  tři  části růžence. A po těch třech částech růžence se vrátili  do
pokoje a nechtělo se jim vůbec spát. Televizi nezapínali. Co tedy mají dělat? Postupně se
začali otevírat a nanovo se poznávat. Potom už byly pěkné večery, každý večer manželka
připravila večeři, prožili společné procházky v jejich zahradě o půlnoci. Vrátili se k sobě
a jejich láska se krásně obnovila. Ptal jsem se co s televizi? Po měsíci vyletěla oknem a
už se pro ni nevrátili. 

Můžeme soudit alkoholiky a narkomany, a sami nevidíme jak zabíjíme lásku, když
jsme závislí od masmédií, takže jsme závislí od rozkoše, od příjemností. Omlouvám se že
to povím, možná někoho urazím, není to mým úmyslem, ale mnozí z nás jsou závislí od
jídla, přejídání se, obžerství. Kněží v církvi v kostelech o tom málo mluví, že to je jeden
ze sedmi hlavních hříchů - obžerství. Osmdesát procent civilizačních chorob pochází z
přejídání. My se neposilňujeme, my žereme :) Jako kdyby na tom obžerství byla závislá
naše spása. Závislost na jídle velmi oslabuje našeho ducha. Matka Boží v Medžugoriji
přichází  a hovoří  o půstu o chlebě a  vodě. V čase,  ve kterém církev na celém světě
ustupuje  od  toho  půstu.  Dokonce  i  ten  páteční  půst  se  už  nenazývá  půstem,  ale
zdrženlivostí od masitých pokrmů. Půst má bolet, má bolet celé tělo a co to je za půst,
když  si  v  pátek  sním  velmi  chutnou  rybičku.  Musíme  začít  prosit  Boha  o  milost
takzvaného asketického života. Žití malých umrtvování se, obětmi, zříkáním se. Vstát o
hodinu dříve. Když ti  něco nechutná, přesto to sníst. Nemusíš se tolik hodin dívat na
televizi.  Dívat  se  o  hodinu méně každý den a ten čas věnovat modlitbě.  Nemusíš  se
každou chvíli dívat v telefonu na facebook. Jednou nebo dvakrát denně ti stačí se tam
podívat a ten čas věnuj na budování vztahů s tvými nejbližšími. Nic se nestane, když
nebudeš vidět každý den svůj oblíbený seriál a v ten čas vezmeš růženec a půjdeš na
pěknou procházku s Pannou Marií.

Když  lidé,  kteří  ke  mně  přichází,  říkají,  že  nemají  čas  na  modlitbu,  vůbec  jim
nevěřím. Na všechno máme čas, jen ne na modlitbu. Kdybychom spočítali čas strávený
před televizí, internetem a telefonem a na jiné věci, které jsou velmi prázdné a máme na
ně čas, zjistili bychom, že bychom měli mnoho hodin času během dne na modlitbu, ale
jsme závislí od rozkoše. Stále musí být příjemně, pohoda. 

Proč je tolik rozvodů? Protože manželství  uzavírají dva lidé, kteří jsou závislí  od
rozkoše. A když už není příjemně, není pohoda, začínáme se hádat, už není příjemně a
přichází rozvod. Pak hledáme dalšího člověka, se kterým nám bude příjemně a tak do
nekonečna. Kde je problém? Nemiluji? Jsem závislý od příjemnosti, rozkoše ve vztahu.
Proto Panna Maria volá k umrtvování, abychom každý den něco obětovali, abychom se
naučili milovat tehdy, když máme diskomfort, abychom zachovali vysoký standart naší
lásky i tehdy, když není příjemně. A půst nás učí tomu, že máme milovat, když není
příjemně s naším tělem, ale tehdy se velmi posilňuje náš duch a silou lásky přemáháme
nepohodlí  našeho  těla  a  ukazuje  se,  že  když  obětuji  ty  malé  umrtvování,  zříkání  se
každého dne z lásky k Ježíši, dělám obrovské kroky v lásce k Bohu i druhému člověku.



A čtvrtá etapa pokání je vynahrazování za všechny naše hříchy. Mluvili jsme o tom v
prvních dnech cvičení o odčinění našich hříchů. Jen krátce připomenu, že za každý hřích
jsme povinni  odčinit  Bohu a lidem. Jdu  na  zpověď a  říkám: „Pane  Ježíši  prosím tě
odpusť mi, že jsem neměl čas na modlitbu, nebyl jsem s tebou, protože jsem věnoval
mnoho času televizi.“ A co může být zadostiučinění za tento hřích? Čili vynáhrada Pánu
Bohu? Například teď můžu chodit do kostela, kde je vystavená eucharistie a můžu se
dívat Pánu Ježíši do očí a říkat mu, že ho velmi miluji. Manželé a muži, kteří jsou třeba
závislí  na masturbaci a pornografii,  takže pokaždé zrazuji  svoji  manželku s nějakými
děvčaty na internetu. Moje manželka o tom ani nemusí vědět. Účinky a následky těchto
hřích jsou pro lásku vražedné. Jak můžu  ty hříchy s jinými děvčaty na internetu odčinit?
Pán Ježíš říká, když se někdo podívá žádostivě na ženu, už se s ní dopustil cizoložství.
Zradil manželku, takže účinky a důsledky toho hříchu v našem srdci jsou strašné a pro
naši  lásku jsou zničující.  Jak může tento muž po vyzpovídání  toho hříchu odčinit  ty
hříchy manželce, když zradil svoji manželku s děvčaty na internetu? To jsou konkrétní
otázky, které si každý z nás musí klást po svaté zpovědi. Nestačí říct: „Pane Ježíši, už to
nebudu dělat.“, a za týden, dva už s tím zase přijdu. Nestačí ani z celého srdce toho
litovat. Je potřeba odčinit, udělat vynahrazení. Hříchy proti čistotě zveličují náš egoismu.
Takže  když  chci  odčinit  svoje  hříchy,  tak  věnuji  čas  své  manželce.  Pornografie  a
masturbace směřuje ke mně, prožívání příjemností samého se sebou. Vynahrazení je, že
věnuji  svůj  čas  tomu  člověku,  kterému jsem ublížil.  Takže  třeba  manžel,  který  chce
vynahradit své manželce tu zradu ve svém srdci, se vrátí domů, zapomíná na sebe a chce
být celý pro svoji manželku. Projevuje svoji něhu dotykem při objetí. Zapomíná na to, že
si může před televizí odpočinout a ptá se manželky, s čím jí může pomoct v domácnosti.
V čem jí může odlehčit například s dětmi, objedná v restauraci pěknou večeři, na kterou
půjdou. Zapomíná na sebe, chce teď vynahradit manželce to, co se stalo v jeho srdci.
Nechci  teď  říci,  že  pokud to  tvůj  manžel  dělá,  že  odčiňuje  pornografii.  To  má  být
přirozené v každém manželství. A když si tvůj manžel s tebou začíná večer povídat, to si
nemysli, že se asi díval na pornografii a teď mi to chce odčinit :) Jde o samou podstatu
vynáhrady tam, kde jsem zhřešil a došlo ke zničení lásky. V tom místě chci vynahradit a
znovu  vybudovat  lásku.  Čím  více  budete  odčiňovat,  tím  méně  vás  to  bude  tahat  k
destruktivním hříchům. Pokaždé když ke mně přijde někdo, kdo říká, že stále bojuje se
stejnými hříchy,  tak se ptám jen jedno:  „Řekni  mi,  jak  odčiňuješ  za každý hřích? A
ukazuje se, že 99% lidí po zpovědi to odčinění nekoná. Jde jen na zpověď a neodčiňuje
ty  hříchy:  To  neznamená,  že  by  ta  zpověď nefungovala.  Problém je  na  naší  straně,
nevykonáváme všechny podmínky svaté zpovědi. 

To je asi nejdelší kázání z celých rekolekcí, končím už… Udělejme shrnutí jednou
větou. Pokání se skládá ze čtyř etap, které se navzájem ovlivňují. První etapa: změna
smýšlení  z  lidského  na  boží.  Druhá  etapa:  vzývání  Ducha  svatého  –  přesvědčení,
usvědčení z hříchu a lítost z celého srdce nad hříchy. Třetí etapa: malé oběti každý den,
umrtvování, zříkání se něčeho, abychom posilnili svého ducha. A čtvrtá etapa: neustálé
vynahrazování za hříchy které jsme udělali, vynahrazování Bohu a člověku. Amen.

15. část příště
https://www.youtube.com/watch?v=infUec-1QdY
Překlad slovenského překladu Šlosarová Anička



Katechismus
ŽIVOT V KRISTU

Desatero Božích přikázání
AGNOSTICISMUS
Agnosticismus má několik podob. V některých případech agnostik  nechce popírat

Boha; připouští dokonce existenci jakési transcendentní bytosti, která se nemůže jevit a o
které nikdo není s to nic říci. V jiných případech se agnostik nevysloví o existenci Boha a
prohlásí,  že  není  možné  ji  dokázat,  stejně  jako  není  možné ani  tvrdit  ani  popřít,  že
existuje.

Agnosticismus  může  někdy  zahrnovat  jisté  hledání  Boha,  avšak  může  také
představovat  lhostejnost,  útěk  před  otázkami  konečného  bytí  a  jakousi  netečnost
mravního svědomí. Příliš často se agnosticismus rovná praktickému ateismus.

IV. „Nezobrazíš si Boha“
Výslovné Boží nařízení vyžadovalo zákaz jakéhokoliv zobrazení Boha lidskou rukou.

Deuteronomium vysvětluje: „V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprostředku
ohně, jste neviděli žádnou podobu; velice se tedy střezte, abyste se nezvrhli a neudělali si
tesanou sochu…“ (Dt 4,15-16). Je to naprosto transcendentní (přesažný) Bůh, který se
zjevil Izraeli. „On je všechno“, ale zároveň je „větší než celé tvorstvo“ (Sir 43,27-28). On
samotný je „původce krásy“ (Mdr 13,3).

Nicméně  již  ve  Starém  zákoně  Bůh  nařídil  nebo  dovolil  udělat  obrazy,  které
symbolicky  vedly  ke  spáse  skrze  vtělené  Slovo:  měděný  had,  archa  Smlouvy  a
cherubové.

Sedmý ekumenický koncil v Niceji (v roce 787) na základě tajemství vtěleného Slova
prohlásil za oprávněnou – proti obrazoborcům – úctu obrazů: a to Krista, ale i  Matky
Boží, andělů a všech svatých. Tím, že se Boží Syn vtělil, zahájil novou „éru“ obrazů.

Křesťanská úcta obrazů neodporuje prvnímu přikázání, které zakazuje modly. Vždyť
„úcta prokazovaná  obrazu patří  tomu,  koho obraz představuje“,  a  „kdo uctívá obraz,
uctívá v něm osobu, která je na něm namalována“. Čest vzdávána posvátným obrazům je
„zbožná úcta“, a nikoliv klanění, které přísluší Bohu.

„Kultovní úkony se neobracejí  k  obrazům jako takovým, nýbrž nakolik slouží ke
zpodobnění vtěleného Slova. A tak hnutí mysli, které se obrací k obrazu jako obrazu, se
nestaví u něho, nýbrž směřuje ke skutečnosti, kterou představuje.

DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
„Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha“ (Ex 20,7)

I. Jméno Pána je svaté
Druhé přikázání  předpisuje respektovat jméno Pána. Je odvozeno, stejně jako první

přikázání, ze ctnosti zbožnosti a dává řád především našemu mluvení o svatých věcech.
Mezi slovy zjevení má jedno zvláštní význam, je to slovo zjevující Boží jméno. Bůh

je svěřuje těm, kdo v něho věří. Zjevuje se jim ve svém osobním tajemství. Dar jména



náleží  do  řádu  důvěrnosti  a  intimity.  „Jméno Pána  je  svaté.“  Proto  je  člověk  nesmí
zneužívat. Má je uchovávat v paměti v tichém klanění plném lásky. Nezařadí je mezi svá
slova, pokud by jím nechtěl chválit, velebit a oslavovat.

Úcta k Božímu jménu vyjadřuje uctivý postoj, jak se sluší mít k tajemství samého
Boha a k celé posvátné skutečnosti,  kterou vyvolává.  Smysl  pro posvátno je  součástí
ctnosti zbožnosti.

Věřící  má  vydávat  svědectví  jménu  Pána  tím,  že  neohroženě  vyznává  svou víru.
Kázání a katecheze mají být proniknuty klaněním a úctou ke jménu našeho Pána Ježíše
Krista.

Druhé přikázání  zakazuje zneužívání  Božího jména,  to je  každé nevhodné užívání
jména Boha, Ježíše Krista, Panny Marie a všech svatých.

Slíbit něco jiným ve jménu Boha, to znamená závazně se odvolávat na Boží čest,
věrnost, pravdivost a autoritu. Takový slib se má dodržet jako požadavek spravedlnosti.
Zpronevěřit  se takovému slibu se rovná zneužití  Božího jména a jistým způsobem to
znamená dělat z Boha lháře.

Rouhání se staví přímo proti druhému přikázání. Spočívá v tom, že člověk pronáší
vnitřně nebo navenek nenávistná, vyčítavá, vyzývavá slova proti Bohu, že zle mluví o
Bohu, že zneužívá Boha, že zneužívá Boží jméno. Svatý Jakub kárá ty,  kteří  „mluví
pohrdavě proti vznešenému jménu (Ježíš), podle kterého byli nazváni“ (Jak 2,7). Zákaz
rouhání se vztahuje i na slova proti Kristově církvi, proti svatým a posvátným věcem.
Rouhání je také dovolávat se Boha, aby se zamaskovaly zločinecké metody, zotročování
národů, mučení nebo popravování. Zneužití Božího jména ke spáchání zločinu vede k
odmítání náboženství.

Rouhání odporuje úctě, kterou jsme povinni Bohu a jeho svatému jménu. Samo o
sobě je těžkým hříchem.

 (Výtažky z KKC  2127 –2149)

Rozhovor Boha s člověkem 
Já: Bože, můžu se tě na něco zeptat?
BŮH: No jasně!
Já: Slib mi, že se nebudeš zlobit...
BŮH: Slibuji!
Já: Proč jsi na mě dneska udělal tolik věcí...?
BŮH: Co tím myslíš?
Já: No ráno jsem zaspal.
BŮH: Ano!
Já: Trvalo to věčnost, než jsem nastartoval auto
BŮH: Podívej...
Já: Dostal jsem k obědu sendvič, který jsem neobjednal - a musel jsem počkat!
BŮH: A co?
Já: Cestou domů se mi vybil telefon, zrovna když mi někdo zavolal...
BŮH: Chápu.
Já: A jako by to nebylo málo, přijdu domů a chci si dát nohy do nového masážního stroje a 
relaxovat a přestalo to fungovat! Dnes se nic nepovedlo!!! Proč jsi to dopustil?!



BŮH: Dovol mi to vysvětlit: Anděl smrti stál ráno u tvé postele a já poslal jednoho svého 
anděla, aby bojoval o tvůj život. Nechal jsem tě při tom spát.
Já: (pokorně) Á...
BŮH: Nenechal jsem tvé auto nastartovat, protože se na silnici ukázal opilý řidič, který by 
do tebe narazil, kdybys jel po té silnici.
Já: (trapně)...
BŮH: Osoba, která připravovala oběd, byla nemocná a nechtěl jsem, abys dostal nemoc, 
kterou měla. Věděl jsem, že nemůžeš přijít pozdě do práce.
Já: (trapně) Hele...
BŮH: Vybil se ti telefon, protože osoba, která ti právě volala, chtěla lhát ostatním o tom, o 
čem jste chtěli po telefonu mluvit. Ani jsem tě s ním nenechal mluvit.
Já: (jemně) Chápu, Bože.
BŮH: Jo, a ten masážní stroj měl chybu a ten večer by vám vyhodil elektřinu v celém domě.
Já: Moc mě to mrzí, Bože...
BŮH: Nelituj, jen se nauč důvěřovat Mne..., ve všech věcech..., v dobrém i zlém...!
Já: Budu ti věřit!
BŮH: A nepochybuj, že můj plán na váš den je VŽDY lepší než tvůj plán.
Já: Nechci pochybovat. Dovol mi jen, Bože říct: děkuji Ti dnes za vše.
BŮH: Nemáš zač, dítě. Byl to jen další den, kdy jsem byl tvůj Bůh a rád se starám o své děti

Autor textu: neznámý

Poselství Panny Marie z Medžugorje
z 25. prosince 2022

„Drahé děti! Dnes vám přináším svého Syna Ježíše, abyste byly jeho mírem a
odleskem jasu a radosti nebe. Modlete se, dítka, abyste byli otevřeni přijmout mír,
protože mnohá srdce jsou uzavřená volání světla, které mění srdce. Jsem s vámi a

modlím se za vás, abyste byli otevřeni přijmout Krále Míru, který plní vaše srdce teplem 
a požehnáním. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “ 

Zjevení pro Jakova Čolo, 25. prosince 2022
„Drahé děti! Dnes, když světlo Ježíšova narození osvěcuje celý svět, zvláštním

způsobem s Ježíšem na svých rukou, prosím, aby se každé srdce stalo betlémským
chlévem ve kterém se narodí můj Syn a tak, aby se vaše životy staly světlem jeho

narození. Dítka, žijete v nepokoji a strachu. Zato, dítka, dnes, v tento milostiplný den,
proste Ježíše, aby posílil vaši víru a stal se vládcem vašeho života, protože, děti moje,

jenom s Ježíšem ve svém životě nebudete vidět nepokoj, ale modlit se za mír a žít v míru
a nebudete vidět strach, ale Ježíše, který nás osvobozuje od všeho strachu. Já jsem vaše

matka, která nad vámi neustále bdí a žehnám vám svým mateřským požehnáním. “

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