V čem pro nás může být smysl postní doby
Čím můţeme naplnit zbývající část postní
doby? V čem pro nás můţe být její smysl?
Ţivot křesťana obsahuje tři základní vztahy: vůči Bohu, vůči bližnímu a k sobě
samému. A tyto vztahy stále potřebují
ozdravění. To ale asi nezačne tím, ţe si
pouze něco odřeknu a budu stále myslet
na to, jak mi to chybí. Začátek ozdravování, obnovy, můţe být v tom, ţe se pokusím
v postě svůj ţivot zjednodušit, oprostit od
přítěţí. Budu jej oprošťovat od toho, co je
zbytečné, i kdyţ to jinak povaţuji za normální. Měl bych se tak stát volnějším. Ale
to nestačí.
Mluvili jsme o třech základních vztazích,
které je třeba ozdravovat. A kvůli tomu je
třeba nejprve vzít Boha, bliţního i sebe
váţně. Opustit mnohá zaběhnutá schémata
a automatismy ţivota a lépe pochopit, kdo
je Bůh, kdo je bliţní, kdo jsem já a zamyslet
se nad tím, jaké jsou (před Bohem a podle
Boha) oprávněné poţadavky kaţdého
z těchto tří jmenovaných. To vlastně znamená znovu odkrývat Boţí řád, v němţ má
Bůh, bliţní i já sám své místo. Hřích totiţ
tento řád zatemňuje a převrací a já se mám
pokoušet skrze Krista znovu „správně vidět“. To „správně“ se zřejmě bude krýt se
základním Boţím postojem vůči člověku

a současně s největší lidskou schopností –
s láskou. S láskou vůči člověku i Bohu.
Můţeme tedy říci, ţe půst má být nejen
dobou oprošťování se od zbytečného, ale
i dobou pravdy a lásky. Rozhodně ne dobou agrese – ani vůči bliţnímu, kterého
bychom trestali místo sebe, ani vůči sobě
samotnému. Agrese roste z pocitu nesnesitelnosti, a to buď nesnesitelnosti bliţního
pro nás, nebo z nesnesitelnosti sebe sama.
Ale Bůh nás snáší, nás osobně i kaţdého
z bliţních, a tak je jisté, ţe i my se máme
pokusit o totéţ.
Modlitba, půst a almuţna jsou prastaré
křesťanské postní praktiky. I pro nás mohou být vhodnými nástroji – ale ne cíli!
Modlitba jako bytí s Otcem a cesta k přeorganizování našeho ţivota podle Boha. Tedy modlitba, která nás s Otcem spojuje
a která dává moţnost vše důleţité v našem
ţivotě s Ním probrat, přezkoumat před
jeho tváří. A v neposlední řadě je modlitba,
tedy modlitba za vlastní i cizí, známé
i neznámé lidi projevem lásky k bliţním,
kterým tato sluţba můţe prospět.
Půst zdaleka není jen odepření si jídla.
Půst můţeme chápat jako zřeknutí se čehokoliv, co je v mém ţivotě postradatelné,

zbytečné nebo překáţející nebo odřeknutí
se toho, co je pro mne postradatelné a co
můţe obohatit bliţního.
A to jsme u třetího bodu – u almuţny.
Dnes je to slovo cizí. Ale stále existuje nerovnost mezi lidmi. Je to jak nerovnost
ekonomická (nemocní, důchodci, lidé s
niţším vzděláním, rodiny s dětmi), tak nerovnost co do pocitu štěstí, uţitečnosti a
lidských kontaktů. Dávat sebe, svůj čas,
zájem i trpělivost těm, kteří to potřebují,
počínaje od vlastních dětí, manţelů, rodičů, aţ po lidi osamělé, nešťastné, trpící,
unavené, to je také almuţna.

Postní doba není dobou chmurného odříkání, ani dobou neustálého přemítání nad
utrpením Páně, i kdyţ to mnohdy kříţové
cesty a postní písně navozují. Přečteme-li si
v misálu liturgické texty postních nedělí,
uvidíme, ţe jde spíš o dobu prohloubení,
obnovy, přibliţování se k Otci skrze Krista,
který k nám v Písmu mluví. Je to doba vytrvalé, ale radostné práce, která by měla
vyústit naším smířením s Bohem a obnovou křestního slibu v liturgii Velké noci.
(P. Aleš Opatrný, Stůl slova B, + komentáře
k jednotlivým nedělím, vydalo Karmelitánské
nakladatelství)

Za společenství podávajících svaté přijímání Michal Ballarin

Skutky duchovního milosrdenství
Dnešním tématem se dostáváme k druhé části skutků milosrdenství, a to ke skutkům duchovního milosrdenství: napomínat hřešící, učit nevědomé, dobře radit pochybujícím, těšit
zarmoucené, trpělivě snášet křivdy, ochotně odpouštět ubliţujícím, modlit se za ţivé i mrtvé.
Dnes se zaměříme na první tři, které spolu souvisí, tedy napomínat hřešící, učit nevědomé
a dobře radit pochybujícím. Moţná nám jsou bliţší skutky tělesného milosrdenství, které
jsou „víc vidět“, ale uvidíme, jak důleţité jsou pro náš ţivot a pro naši věčnost právě tyto
skutky milosrdenství duchovního.
Bohuţel často nepociťujeme, jak důleţité je vést druhé k Pánu Bohu, mnohem větší důraz
klademe na pozemský prospěch. Mnohem naléhavěji se dovedeme modlit a prosit Boha
o uzdravení, kdyţ někdo blízký a známý těţce onemocní, neţ kdyţ někdo hřeší a vzdaluje
se od Pána. Snadno se smíříme, kdyţ dospělé děti nechodí do kostela a ţijí světským duchem. Na jejich omluvu říkáme, ţe jsou hodné, ţe nás mají rády a jsou přece dobře vychovány. To, ţe se odcizily Bohu a církvi nás také trápí, ale ne tolik, jako kdyby se jim něco stalo tady ve světě – váţná nemoc, neukončená škola, rozvod, finanční nesnáze a jiné podobné nepříjemné události.
Skutky tělesného milosrdenství se nám jeví i významnější neţ to, čemu říkáme skutky duchovního milosrdenství. Zdá se nám, ţe se lidé obejdou bez našeho napomínání, poučování
a rad. A přitom jim tím můţeme pomoci najít cestu do Boţího království. Vţdyť k napomínání a poučování je také třeba hodně statečnosti a trpělivosti.

Napomínat hřešící
„Když Tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima, dá-li si říci, získal jsi svého bratra.“
(Mt 18, 15)

Je nevděčné napomínat hřešící, vţdyť člověk, který druhému vytýká jeho chyby, musí očekávat reakci toho, koho napomíná. Snad nejlépe to dovedou přijmout děti. Horší je upozorňovat na chyby lidi významné, mocné a slavné. Jeţíš napomíná farizeje a zákoníky, stává se pro ně nepříjemným a nepohodlným. Rádi by se ho zbavili. Jen málokterý z farizeů se
váţně zamýšlí nad tím, co jim Pán radí.
Napomínat hřešící je tedy mnohem nesnadnější úkol neţ třeba dát hladovému najíst. Při
napomínání bychom se měli řídit určitými pravidly:
 Nejprve je potřeba hříšníka svěřit Pánu Bohu a aţ to promodlíme, měli bychom hledat
vhodnou příleţitost (nebo i vhodnou osobu), která by s ním promluvila.
 Neměli bychom dávat najevo, ţe jsme lepší neţ hříšník a povyšovat se nad něj. Člověk
naše napomínání přijme spíš tehdy, kdyţ přiznáme, ţe i my máme své nedostatky.
 Hříšníka nemáme svým napomínáním zahanbovat ve společnosti lidí, ale říci mu to
v soukromí.
 Snaţit se posoudit, zda je naděje, ţe má napomenutí šanci na úspěch. Někteří lidé reagují zcela opačně, protoţe jsme je podráţdili. Ti pak schválně ještě více hřeší.

Učit nevědomé
„Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6, 32–33)
Kdo je to nevědomý? Nevědomý – to neznamená bez kultury a bez vzdělání. Neznat smysl
našeho vlastního ţivota; neznat, jaký je osud, který nás na konci čeká; nevědět, ţe kaţdý
tady má své místo, ţe tady na zemi nejsme náhodou, ale bylo to v Boţím plánu, toto je ta
nevědomost, kterou bychom měli pomáhat odstraňovat.
Učit nevědomé je tedy důleţitá činnost, je to milosrdný skutek. Vzděláváním nepomáháme
jen člověku samotnému, ale celé společnosti. Ve vzdělanosti je poklad, který pomáhá proměňovat její ţivot. Abychom však mohli poučovat nevědomé, také my sami se musíme stále vzdělávat a měli bychom pravidelně číst Písmo svaté.
V tom také spočívá smysl našeho společenství La vie Montante – Za radostný, povznášející
křesťanský ţivot – podporovat věřící, aby se i ve vyšším věku aktivně podíleli na poslání
církve a společnosti a vzdělávali se ve víře.

Dobře radit pochybujícím
„Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“
(Mt 5, 16)
Dnes ţijeme v pluralitní společnosti, v níţ mají lidé velké mnoţství různých názorů a pohledů na ţivot, existuje mnoho filosofií a velká různost náboţenství. I v naší diecézi se objevují mylné křesťanské názory, které nabývají charakteru sekty a kterým někteří věřící lidé
naslouchají, přičemţ opomíjejí učení Církve. Je nutné křesťanskou víru nejen přijmout, ale
také ji promýšlet, meditovat a v modlitbě proţívat. Své křesťanské přesvědčení nemůţeme
mít postavené na písku, ale na skále, kterou je církev. Dnes také vidíme, ţe se ve společnosti u nás stáváme menšinou. Mnohým můţe dělat potíţe se ke křesťanství v kolektivu ateistů přihlásit a přiznávat. Proto je tak zásluţné dobře radit těm, kdo se dostali do pochybností. To však předpokládá, abychom sami byli v Bohu zakotveni, s Pánem se setkávali v mod-

litbě a nepřestávali se vzdělávat. Přestoţe v té věci pracují především kněţí, řeholníci, katecheti a jiní lidé, v jistém smyslu bychom se měli zapojit všichni.

Co může každý
Svět potřebuje naše srdce. K tomu musí všichni přispět. Jedná se o prosté věci, které kaţdý
potřebuje a kaţdý je můţe dát.
Pozdravit
Koho to nepotěší, zvláště kdyţ je oslovován
třeba i jménem. Člověk má pocit, ţe ho ten
druhý bere váţně. Pozdrav to je dar – a nic
nestojí.
Naslouchat
Nechme svůj protějšek vymluvit - a právě ty
neobratné, nesympatické, nesmělé a bojácné. Tak se dozvědí, co je dobrota. A mimo to
se dostanou tak snadněji ze svých duševních nesnází!
Poradit
Mlčení není vţdy zlato. Často musíme mluvit a radit, kdyţ se nechceme stát viníky

před Bohem a svým svědomím. Dobrá rada,
jedno jediné slovo, můţe zabránit katastrofám.
Pochválit a povzbudit
Není třeba, aby to byla dlouhá chvalořeč,
stačí jedno slovo – „skvěle“, „dobře“, „prima“, a kdyţ to není slovo, pak tedy přátelský výraz, milé gesto rukou. Pochvala a uznání dodávají odvahu!
Dobrou věc povědět dál
Většinou se jen zlé věci šíří dál. To je chyba.
Také dobrota je nakaţlivá a vytváří důvěru.
(Z knihy Reinharda Abelna a Antona Knera,
Co člověka dělá člověkem)

Za společenství seniorů La vie Montante Magda Jurášková

Zbraň
O ohni se říká, ţe je to dobrý sluha, ale zlý pán. Stejně tak jako nůţ. Dokáţe nám dobře poslouţit, pokud s ním umíme zacházet. Nůţ však umí i stejně hodně ublíţit, pracujeme-li
s ním neopatrně. Existuje ještě nějaká jiná zbraň nebo nástroj, který nám umí pomoci
uzdravit nebo i zranit duši člověka? Ano. Tou zbraní je slovo.
Slovem dokáţeme dodat sílu, pomoci, povzbudit druhého. Stejně tak i ublíţit, bodnout,
píchnout. Jen si vzpomeňme na hádky, kdyţ se emoce rozjedou na nejvyšší obrátky. Ten
řekne to, druhý, aby to vrátil, pouţije ještě silnější argument, jen aby zaútočil na slabá místa
a způsobil bolest.
Pravda, ve většině případů ihned svých slov, která ranila, litujeme. Přesto jsme je „museli“
říct. Museli, abychom dokázali, ţe my máme navrch. Ovšem tak, jako jsme dokázali ublíţit
my, mohl i někdo ublíţit nám, kdyţ se strefil do naší bolavé rány a hluboko nás zasáhl.
Třeba do oblastí, se kterými jsme se ještě ani my sami nestihli vyrovnat nebo je přijmout.
Jistě, časem dokáţeme odpustit. Ale to, ţe jsme odpustili, neznamená, ţe jsme zapomněli. A
stačí nějaký nepodařený den a lavina slov, která nám někdy ublíţila, se objeví ve své plné
síle. Neustále se nám přehrává onen „film záţitků“, který bychom nejraději zcela vytěsnili.
Otázka zní: Proč odpouštíme těm, kteří nám ublíţili a dáváme jim novou šanci, často s vědomím, ţe nás zase jednou raní? Protoţe je máme rádi…

Farník z Bolatic

Sjednoceny v modlitbě ochráníme naše děti
Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské,
nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi. (Lk 23, 27)
Maminky při svých modlitbách pamatují na své děti, ať uţ
jsou malé nebo dospělé, neboť v náruči je sice nosí jen chvíli,
ale ve svém srdci celý ţivot. Ţeny, které si uvědomovaly svou
velkou zodpovědnost za děti a zároveň cítily své omezené
moţnosti při jejich výchově a ochraně, svěřovaly své pocity
Bohu v modlitbě. Jejich počet rostl a dnes jsou po celém světě
spojeny v hnutí Modlitby matek.
Cílem modliteb ale není vynucení si zázraku. Jde především o upevnění vlastní víry, i kdyţ
cítíme strach a bezmoc, kdyţ se nám zdají naše problémy beznadějné. U Boha není nic nemoţné, Bůh dává našim dětem vše, co potřebují. Někdy se změní těţká situace, jindy se
změní náš pohled na ni. Bůh nám pomáhá, ale nesmíme zapomenout na náš podíl – modlitba je síla, která můţe změnit svět, ale nedoprovázejme ji svými představami, jak by ta
změna měla vypadat. Pán Jeţíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby
On mohl působit v jejich ţivotech a zmírnit tak jejich bolesti.
„Odevzdat se znamená klidně zavřít oči své duše a dovolit Ježíšovi,
aby nás přenesl v náručí na druhý břeh; jako dítě, které spí v matčině náručí. “
(Novéna odevzdanosti)
Pokud se někdo ostýchá připojit k současné modlitební skupince, můţe vytvořit další. Doporučený počet maminek ve skupince je 2 aţ 8. Důleţité je, aby si vzájemně důvěřovaly.
Modlení podle spirituality hnutí Modlitby matek je jednotné pro všechny skupinky. Podklady a informace lze získat u koordinátorky (katerinakucerkova@centrum.cz), na webových stránkách (www.modlitbymatek.cz) nebo u jiţ existující skupinky.
Přeji všem dětem, aby na ně měli rodiče vţdycky čas. Aby ţily v úplných rodinách, kde vítězí láska a odpuštění. Maminkám a tatínkům zas přeji, aby se denně snaţili tuto představu
uskutečňovat a nikdy to nevzdali. A nám všem přeji, abychom se dovedli radovat z toho,
ţe máme jeden druhého.

Podle materiálů Modlitby matek Alžběta Kramářová

Kniha Ezechiel
Kniha Ezechiel hebrejsky (Sefer Jechezkeél) je starozákonní prorocká kniha, která obsahuje výroky a několik vyprávění
ze života a působení judského proroka
Ezechiela.

Ezechiel byl synem kněze Buzího z rodu
Sádochova (Ez 1, 3) a v době zničení Jeruzaléma ţil uţ několik let v babylonském
zajetí. Knihu Ezechiel lze rozdělit na tři
části.

V první (kap. 1–24) hlásá prorok Judsku
a Jeruzalému odsouzení, zpochybňuje nedotknutelnost města a pohřbívá naděje
odvedených na brzký návrat. Druhá část je
napsána proti cizím národům (kap. 25–33).
Ve třetí části (kap. 33–48) se dovídáme
o prorokově poslání, aby pozvedal a utěšoval sklíčené, aby je připravoval na novou
záchranu a obnovení ţivota ve vlasti.
Stejně jako Izaiáš a Jeremiáš, má i Ezechiel
na začátku své knihy zprávu o povolání za
proroka. Kdybychom chtěli ty tři příklady
navzájem srovnávat, viděli bychom jejich
odlišnost. Ale vţdy je v příběhu tentýţ Bůh
a vţdy jde o povolání k sluţbě
Hospodinu, ale i lidem. V podstatě je to tatáţ mocná zkušenost Boţího zjevení a prorockého poslání. Mění se jen
vnější okolnosti, podmínky
a výrazové prostředky.
Zkusme se společně zamyslet nad Ezechielovým povoláním za proroka v Ez 1, 1–3,
27 a odpovězme si na otázky: Proč mu
Bůh dává titul „syn člověka“? Jaký úkol
dostává? Jak jej Bůh vybavuje?
Výraz syn člověka má svůj původ v izraelském prostředí a ve Starém zákoně. Slovo
„syn“ pouţívali ţidé ve více významech
neţ my. Mohlo označovat i jiné vztahy neţ
synovství a často se objevovalo v ustálených výrazech. Tak například mluví-li se
o synech Áronových, míní se tím nejen jeho vlastní synové, ale i další potomci a vůbec příslušníci jeho rodu. Hebrejština toho
však se slovem syn dokáţe mnohem více,
výraz se mohl například pouţít při udávání věku. Kdyţ Abraham, tehdy ještě pod
jménem Abram, vycházel z Uru Chaldejského, říká se, ţe byl „synem sedmdesáti
pěti let“, tedy patřil mezi pětasedmdesátileté.

Na druhou stranu slovo člověk, „adam“,
označuje spíše lidstvo neţ jedince. Mluví-li
se tedy ve Starém zákoně o synu člověka,
znamená to „člen lidské rodiny“ nebo „jeden z lidí“. Toto spojení často nalezneme
u proroka Ezechiela. Bůh tak oslovuje proroka, aby se zdůraznil veliký rozdíl mezi
majestátním Bohem a pouhým člověkem.
Příkladem můţe být vyprávění o povolání
proroka, při kterém po vidění Hospodinovy slávy slyší Ezechiel Boţí hlas: „Lidský
synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit.“
(Ez 2, 1) Obrat „syn člověka“ se vyskytuje
také často v paralelních vyjádřeních. Izraelité si v paralelách libovali a pouţívali je zvláště v poezii. Cílem bylo zastavit se u důleţité
věci a podívat se na ni z různých stran tím, ţe se o ní
říká totéţ různými slovy.
Ezechielovo povolání do
prorockých sluţeb nás přenáší do babylonského světa. Stalo se to za situace, kdy „byla ruka Hospodinova nad ním.“ V tomto
stavu prorockého vytrţení mysli byl nad
ním otevřen Boţí svět a Ezechiel v té chvíli
dostal vidění, které je plné podivuhodné
symboliky. Ezechiel je naplněn údivem,
úctou, pokorou a bázní, pocitem vlastní
lidské nicoty a padá k zemi.
Cílem nebylo vidění Boha, nýbrţ slyšení
a naslouchání. Hospodin mluví a člověk
slyší a poslouchá. Slyší hlas mluvícího, ale
nevidí Ho – Bůh zůstává skrytým. Slyší
hlas, aby povstal, a teprve pak se dovídá
účel Boţího zjevení. Hospodin ho povolává za proroka. Posílá ho k Boţímu lidu,
aby vyřizoval poselství Boţího Slova. Nemá mluvit svá slova, své myšlenky, nápady, domněnky, úvahy, ale má zvěstovat
slovo Hospodinovo, Boţí vůli. Ezechiel je
povolán, aby se stal stráţným pro Izraelův
dům a hlásil nebezpečí všem okolním oby-

vatelům. Duch Svatý dal prorokovi sílu,
aby daný úkol mohl splnit. To stejné platí
i pro nás, jestliţe nás Bůh povolá k nějakému poslání, vţdy nám dává dostatek sil
toto poslání vykonat! „Lidský synu, ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z
mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování.“
(Ez 3, 17) Ezechiel dostává úkol varovat,
v původním hebrejském textu dokonce
před samotným Hospodinem. Projevuje se
zde nepochopitelnost Boţího jednání. Hospodin tasí meč proti svému lidu, aby jej
pro neposlušnost zahubil. Zároveň však
ustanovuje svému lidu stráţného, aby před
mečem, s nímţ sám přichází, varoval a pokusil se tak tragické důsledky napadení
vyloučit. Takové jednání je vysvětlitelné
jedině v duchu výroku z Ezechiela 18, 23.
Bůh slibuje ţivot člověku, který ho vyznává dodrţováním jeho ustanovení. Výrok
„zemřeš“ je odpovědí na neposlušnost
k plnění konkrétního příkazu, neustále přitom jde o jednotlivce. Být stráţným spočí-

vá v napomínání, aby lid dodrţoval přikázání, jejichţ přestoupení vede ke smrti.
Znamená to, ţe prvotním prorokovým
úkolem je starat se o ţivot adresátů poselství. Za tento ţivot nese odpovědnost. Má
svůj úkol vykonávat věrně, protoţe jinak
mu hrozí trest smrti. Prorokovy zvláštní
proţitky, vidění a oslovení pokračují dál
v úkolech a v jeho poslání. Všechny tyto
symbolické úkony mu mají naznačit prorocké poslání, ke kterému byl povolán.
Vybaven Boţím slovem můţe prorok bez
rozpaků jít a mluvit k lidu. Dostane od Boha zbraň proti vzdorovitosti a zatvrzelosti
lidu. Obdrţí osobní pevnost a neohroţenost, jeţ bude stát jako skála proti útočné
odbojnosti vůči Bohu. Všechna vidění,
o nichţ vypravují první tři kapitoly, mohou být chápána jako předzvěst pro celou
knihu proroctví Ezechiel.
S přáním číst Boţí slovo a zamýšlet se nad
ním

Andrea Pavlíková

Přístupové cesty Zlého
Chci se s Vámi podělit o pár moudrých myšlenek, které zazněly v přednášce P. Antonína
Marka Příkaského O. Carm., na téma Přístupové cesty Zlého.
Taktikou Zlého je, ţe nás obviňuje, chce, abychom si něco vyčítali, neváţili si sami sebe
a abychom se báli. Zneuţívá naší netrpělivosti i strachu z budoucnosti či z nemoci. Zlý nám
bere svobodu k dělání dobra a nabízí nám snazší cestu, hlavně kdyţ nejsme v pohodě, kdyţ
jsme zraněni. Zraněný člověk, který otevřel cestu Zlému, se chová neadekvátně, křičí, je
ironický, cynický, ubliţuje druhým. Zlý chce, abychom svá obdarování proměnili v závislost (ze sluţby druhým se můţe stát vlivem Zlého seberealizace, chceme být viděni, obdivováni). Nabízí také slávu, úspěch, vládu a moc nad druhými, nad událostmi a bere pokoj. Hřích se můţe stát zvyklostí.
Bůh nás nechává projít zkouškami, abychom dozrávali ve víře. Zlého můţeme odhánět jedině ve jménu Jeţíše Krista, řešení problému často najdeme v modlitbě. Máme hlídat své
svědomí, vnímat, ţe se děje něco nesprávného. Zlý nás totiţ odhání od Boha. Kdyţ člověk
nevěří Bohu, je schopen věřit čemukoli (jasnovidectví, věštění, horoskopům, kartám, kyvadélku).

Protikladem působení Zlého je důvěra v Boţí dobrotu, odevzdanost, modlitba, četba Písma,
přání dobrého druhým, svátost smíření, přijímání eucharistie a ţehnání druhým. K posílení
vědomé ochrany nitra před Zlým pomáhá i hledání pravdy a pouţívání zdravého rozumu.
P. Antonín Marek Příkaský O. Carm., je exorcistou praţské arcidiecéze. Přednášku obohatil
skutečnými příběhy ze své praxe. Na svých záţitcích při vyhánění Zlého z lidí nám ukázal
jak rozpoznat posedlost Zlem. Zdůraznil, ţe je nutné dívat se, jak se člověk projevuje, v jaké
společnosti se pohybuje, jaké má priority ve svém ţivotě, koho uznává za autoritu, co uţ
proţil, jak se chová k blízkým i to, jak se obléká. Také hodně napoví, zda se v rodině vyskytly sebevraţdy, potraty či psychické poruchy. Zlého lze vyhánět jedině modlitbou ve
jménu Jeţíše Krista.
V dnešní době má Zlý poměrně jednoduchou cestu do nitra člověka, protoţe spousta lidí
nevěří, ţe existuje. Lidé si vůbec nedávají pozor, spíše si dělají legraci, mluví o čertících, ďáblících a kosmické energii. V závěru zmínil o nebezpečný zájem mladých lidí o okultismus,
spiritismus, esoteriku, černou a bílou magii, o NEW AGE, o satanismus, coţ jim nesmírně
komplikuje ţivot.
Edita Moravcová

Nejsem někomu křížem? Kalvárií?
Když se lidé shromáždili, zeptal se jich Pilát:
„Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše,
anebo Ježíše, kterému říkají Mesiáš?“ Věděl
totiž, že ho vydali z nenávisti. (Mt 27, 17–18).
Velekněží a starší však přemluvili lid, aby si
vyžádali Barabáše a Ježíše aby dali popravit.
Vladař se jich zeptal: „Kterého vám z těchto
dvou mám propustit?“ Začali volat: „Barabáše!“ Pilát jim řekl: „Co tedy mám udělat
s Ježíšem, zvaným Mesiáš?“ Všichni volali:
„Na kříž s ním!“ On však namítl: „Ale co udělal špatného?“ Oni však křičeli ještě víc: „Na
kříž s ním!“ (Mt 27, 20–23).
Tento příběh z Matoušova evangelia všichni důvěrně známe. Jde o situaci, v níţ se
můţe i dnes ocitnout kaţdý z nás. Často si
při pročítání této části evangelia kladu několik otázek: Znali Ježíše všichni lidé, kteří se
před Pilátem shromáždili? Znali všichni Barabáše? A jak dobře oba znali? Lid přece věděl,
ţe Jeţíš neudělal nic, zač by si zasluhoval
zemřít! Ba naopak – uzdravoval nemocné,
vyháněl zlé duchy, zprostředkovával ţivého Boha na zemi, kázal o Boţím království

a věčnosti. Barabáš byl vrah, ţidovský povstalec a bojovník za politickou svobodu,
moţná i lupič.

Vybočit, nebo nevybočit z davu
V perspektivě našich měřítek spravedlnosti
je volba naprosto jasná. A přece – kolik
z nás by zvedlo ruku ve prospěch Barabáše, kdyby nám někdo našeptal, ţe to z nějakého důvodu máme udělat? Mnozí by
tak moţná učinili ne pod vlivem manipulativního nátlaku, ale davové psychózy, která můţe v takovém prostředí velmi snadno
vzniknout, a kdy emoce silně zatlačí do
pozadí rozum. Dělají to přece všichni, musím
to tak udělat i já! Přece nebudu jediný, kdo bude vyčnívat z davu?! Vždyť na to mohu doplatit! To jsou silné argumenty! …a proč nemohu vybočit z davu? Co mi v tom brání?
V ţivotě mnohdy stojíme před dilematem,
pro co se rozhodnout, přičemţ ani jedna
z nabízených moţností není optimální.
V tom případě – jak říkáváme – se vydáváme cestou nejmenšího odporu. Bylo ces-

tou nejmenšího odporu propustit nebezpečného vraha? Které jméno bych vyslovil
já? Tehdy i dnes! A jak hlasitě bych vyslovil jméno Jeţíš (kdybych ho tedy vyslovil)?
Jak hlasitě jméno Barabáš?

Srdce volá, člověk neslyší
„Ale co udělal špatného?“ – tato Pilátova
otázka můţe být vyjádřením našeho svědomí. Objevila se v ní moţná lítost, touha
po omilostnění, špetka empatie. To, co tyto
záblesky v srdci zastínilo, byl strach, zbabělost a pýcha. Pocity, z nichţ má největší
uţitek Boţí nepřítel. Poncius Pilát se bál
o svou pozici u římského císaře, bál se ţidů, bál se nepokojů, které by Jeţíšovo omilostnění mohlo vyvolat. Rozhodně mu šlo
o sebe, o svůj prospěch a uţitek. Toto
všechno mu zastínilo mysl. A vrcholem
jeho pýchy, arogance a pokrytectví bylo
umytí rukou před zraky lidu se slovy, ţe
nemá vinu na krvi tohoto člověka, ţe je to
věc ţidů (srov. Mt 27, 24). Kdo zažil tuto
netečnost na vlastní kůži, tento bodavý
lidský chlad, ví, jak bolí, když se druzí
k němu otáčejí zády, když potřebuje pomoc. Jak bolí, když „dávají ruce od něho
pryč“.

Mít zcela jasno a nevědět nic
Někdy potřebujeme jen klid a pokoj, které
se nám kvůli odsudkům lidí nedostávají.
Naší velikou neřestí je v kaţdé situaci vyslovit názor, zaujmout postoj, přiklonit se
k té či oné straně s obavou, abychom nezůstali někde „trčet“ a nestali se předmětem
posměchu druhých. Pokud dobře neznáme
člověka, danou situaci, vlivy, podněty
a tlaky, nemáme dostatek informací o problému, nejsou nám známy pohnutky, které
člověka k jeho jednání vedly, nemusíme
přece mít názor a zastávat postoj! My to
máme opačně. Napřed vyřkneme názor,
zaujmeme postoj a pak zjistíme, že věci
se mají i jinak! Z kontextu, který zná jen

dotyčný, něco vytrhneme a schází nám
souvislost. Tím se dopouštíme řady omylů
a působíme utrpení druhým. A vůbec nám
nedochází, ţe je to špatně! Velmi často posuzujeme to, čemu vůbec nerozumíme, do
čeho nevidíme a co se nás netýká, místo
toho, abychom si čas od času „zametli
před svým prahem“! Jeţíš sám říká: „Jak to,
že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve
svém oku nepozoruješ? Napřed vyndej ze svého
oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět,
abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.“
(Mt 7, 3–5) Jenomţe to je právě to, co je pro
nás tak těţké – začít u sebe! Když začneme
s veškerou upřímností u sebe, může se
stát, že budeme tak zaměstnáni, že se „k
nápravě druhého“ ani nedostaneme!

Mnoho pýchy, málo pokory
A co farizeové a zákoníci? I s těmi se dnes
můţeme setkat a setkáváme. V druhých
lidech, ale i v nás samých. Především skrze
povrchní dokonalost. Vyţadujeme po lidech, aby se chovali a jednali způsobem,
jakým bychom se chovali a jednali my sami, protoţe si myslíme, ţe takhle je to
správně. A kdyţ se druzí zachovají jinak,
neţ od nich očekáváme, tak je bez zaváhání kritizujeme, zavrhujeme, odsuzujeme,
pohrdáme jimi, zaškatulkujeme je, přidělíme jim „nálepku“, jíţ se těţce zbavují,
kaţdopádně je umístíme hluboko pod
svou vlastní dokonalost. Proč? Vţdyť to, ţe
mi někdo ukáţe i jinou cestu, můţe být pro
mne přece přínosem, obohacením, inspirací, ponaučením!
Každý jsme milovaným dítětem Božím,
Jeho ojedinělým a nenapodobitelným
originálem! Jeţíš nechce naši dokonalost!
On ví lépe neţ my, ţe dokonalost jde ruku
v ruce s pýchou a že člověka jen svazuje
a dusí. Chce, abychom skrze naši nedokonalost byli shovívaví k nedokonalostem
svých bliţních. Zajímavé je, ţe Jeţíšovi na-

še nedokonalost nevadí. Těmi, komu vadí,
jsme my sami. Nevíme, jak ji uchopit, jak
se k ní postavit, co si s ní počít. A čím více
potlačujeme vědomí své nedokonalosti
a navenek přiznáváme pouze svou dokonalost, tím více se nám nedokonalosti druhých příčí. Vadí nám především proto, ţe
nám připomínají naše vlastní nedokonalosti, slabosti a hranice. Přitom mnohdy stačí
svá omezení pouze přijmout!

Miluj bližního, miluj sebe
Farizejský přístup nemůţe dlouhodobě
přinést nic dobrého. Působí bolest tomu, ke
komu uplatňován, ať uţ jsou to naši bliţní
nebo my sami. Ve výsledku dokáţe váţně
narušit, ale také zničit vztahy i ţivoty. Koneckonců, nejsou naše nezdravé a přehnané nároky na druhé jen projevem našeho nedostatku sebedůvěry, lásky a úcty
k sobě? Bez lásky a úcty k sobě samému
nelze milovat a ctít druhého člověka!
Ostatně toto nám Jeţíš jasně řekl ve svém
přikázání lásky: „Miluj svého bližního jako
sebe.“ (Mt 22, 39). Proč často vnitřně zápasíme právě s tímto přikázáním?

„Na kříž s ním!“ křičel lid a několika slovy
nevinného odsoudil. Hrozné, řekne cosi
v našem nitru. A přitom i já sám tolikrát
myšlenkami, slovy, postoji, činy nebo odsudky zasazuji rány druhému člověku!
Kladu mu na bedra kříţ, který by třeba
nést vůbec nemusel. Nejsem druhému
soudcem? Nejsem trnem v koruně na jeho
hlavě? Nejsem hřebem v jeho rukou? Kopím v jeho boku? Nejsem nakonec i jeho
kříţem? Jeho Kalvárií?

Bůh čeká, člověk otálí
Celý Jeţíšův příběh je ţivý, neboť Ježíš je
živý! Proto jsou jeho slova v kaţdé době
aktuální. Jedním z největších paradoxů
v dějinách spásy je to, ţe člověk tolikrát
před tou nekonečnou a milosrdnou Láskou
utíká. Láskou, která pro nás na kříţi obětuje sama sebe. Láskou, která se dává a nic
nechce jako satisfakci. Láskou, která čeká.
Čeká, zda člověk na ni odpoví přijetím.
Zda na lásku odpoví láskou.

Pavlína Řehánková

Rozšířená možnost sv. zpovědi
před Velikonocemi
Pá 18.3.

14:00-17:00

P. Lesław Mazurowski

P. Jacek Domański

So 19.3.

14:00-17:00

P. Lesław Mazurowski

P. Alfréd Volný

Ne 20.3.

8:00-8:30 | 14:00-14:30

P. Lesław Mazurowski

-

14:00-15:00

P. Lesław Mazurowski

-

15:00-17:00

P. Lesław Mazurowski

P. Kazimír Buba

7:15-10:00

P. Lesław Mazurowski

-

Po 21.3.
Út 22.3.

Informace
Setkání farních společenství:
Schola
Ministranti
Podávající sv. přijímání
Společenství matek
Společenství seniorů
Farní klubko dětí

kaţdá neděle v 13:30
11.3. v 15:30
12.3. v 18:15
7. a 21.3. v 18:00
16.3. v 15:00
19.3. ve 14:00

Návštěva nemocných:
Pá 4.3.

Příkopní, Luční, Slunečná,
Lesní, Sadová, Polní, Svobody,
Hlučínská, Ratibořská

Pá 1.4.

Druţstevní, Sokolovská, Nádraţní, Zahradní, Jasanová,
1. Máje, Hornická

Adorace, pobožnosti:
1. čtvrtek v měsíci

3.3. po večerní mši svaté adorace vedená za nová kněţská, řeholní
a misijní povolání

1. pátek v měsíci

4.3. a 1.4. tichá adorace a moţnost sv. zpovědi od 16:00 do 16:45, společná
modlitba Litanií k Nejsvětějšímu Srdci Jeţíšovu a svátostné poţehnání;
po mši svaté moţnost tiché adorace 4.3. do 19:00, 1.4. do 20:00

18.3. po večerní mši svaté Korunka k Boţímu Milosrdenství
a svátostné poţehnání
19.3. po večerní mši svaté adorace, ve které budeme odprošovat,
3. sobota v měsíci
děkovat a chválit Hospodina
3. pátek v měsíci

Mše svaté:
Dětská mše svatá
Mše sv. na Borové

Sbírky:
13.3. ve 14:30
31.3. v 17:00, po ní návštěva
borovských nemocných

Na podporu
SO 5.3. a NE 6.3.
SDM Krakov
Měsíční na opravy
SO 19.3. a NE 20.3.
Na kněţský seminář SO 26.3. a NE 27.3.

V březnu bude při návštěvě nemocných udílena svátost pomazání nemocných.
Pobožnosti Křížové cesty jsou v našem kostele po celou dobu postní kaţdý pátek v 16:30
hod. a kaţdou neděli ve 13:45 hod.
4. března proběhne po celém světě i v naší farnosti akce 24 hodin pro Pána. V našem kostele začne páteční večerní mší svatou a kostel zůstane otevřen aţ do sobotní večerní mše svaté. Po celou dobu bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci.
12. března se uskuteční diecézní setkání mládeţe, tentokrát v Českém Těšíně. Více informací na nástěnce v kostele.
18. března budeme slavit vigilijní slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. V 16:30 bude křížová cesta vedená muţi naší farnosti, v 17:00 slavná mše svatá za muţe naší farnosti.
20. března je Květná neděle. Poţehnání ratolestí bude na všech mších svatých (včetně soboty večer), ratolesti si doneste své. Nedělní mše svatá v 8:30 začne u kříţe na starém hřbitově a bude pokračovat průvodem do kostela.
V noci ze soboty 26. března na neděli 27. března se mění zimní čas na letní. Hodinky posuneme z 02:00 na 03:00 a vyspíme se o hodinu méně.

Úmysly mší svatých
Po

29.2.

17:00

Út
Čt
Pá
So
Ne

1.3.
3.3.
4.3.
5.3.
6.3.

Po
Út
Čt
Pá
So
Ne

7.3.
8.3.
10.3.
11.3.
12.3.
13.3.

Po
Út
Čt
Pá
So
Ne

14.3.
15.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.

Po
Út
Čt
Pá
So

21.3.
22.3.
24.3.
25.3.
26.3.

06:30
17:00
17:00
17:00
08:30
14:30
17:00
06:30
17:00
17:00
17:00
08:30
14:30
17:00
06:30
17:00
17:00
17:00
08:30
14:30
17:00
06:30
17:00
17:00
20:00

Ne

27.3.

08:30

Po
Út
Čt
Pá
So
Ne

28.3.
29.3.
31.3.
1.4.
2.4.
3.4.

14:30

Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti, za dar víry
a vyslyšení prosby
Za naše farní společenství
Za + Annu Frňkovou k 1. výročí úmrtí
Za bolatický fotbal a ţivé a zemřelé členy fotbalového klubu Bolatice
Za + Helenu Otlíkovou k nedoţitým 80. narozeninám a + manţela
Za + Marii Juráškovou, manţela a duše v očistci
Za + rodiče a prarodiče Kotzianovy, Laborovy a 3 syny
Za + Martu Jiříkovou k 1. výročí úmrtí
Za naše farní společenství
Za + Františka Kramáře a rodiče z obou stran
Za + Františka Hluchníka, manţelku a děti a vnuka a 4 zetě, za ţivé rodiny
Za + Teodora Harasima, rodiče a sestru
Za + Richarda Rataje, 2 bratry a rodiče
Za + Jana Nováka, rodiče a sourozence
Za + Jitku Chřibkovou k 1. výročí úmrtí
Za naše farní společenství
Za + Annu Harasimovou, manţela, 3 + syny a za prarodiče z obou stran
Za muţe naší farnosti
Za + Aloise a Kristýnu Kurkovy a rodiče z obou stran
Za + Ursulu Heisigovou, rodiče z obou stran a za duše v očistci
Za + Ludmilu Bočkovou, + manţela a 3 syny
Za + Helenu Thiemelovou k 1. výročí úmrtí
Za naše farní společenství
Za kněze, kteří působili v naší farnosti
Velkopáteční obřady
Za + Janu Vybíralovou, manţela, rodiče z obou stran, příbuzenstvo
a za ţivé rodiny
Za + Matyldu Ratajovou k nedoţitým 80. narozeninám, zemřelého
manţela a sourozence
Za nemocnou osobu a ţivou rodinu

08:30
06:30
18:00
18:00
18:00
08:30
14:30

Za + Urzulu Paškovou, manţela, rodiče z obou stran a za ţivé rodiny
Za naše farní společenství
Borová: Za + Adolfa Mrovce a rodiče
Za + Ursulu Hluchníkovou, manţela a ţivou rodinu
Za + Emila Bohuše k 1. výročí úmrtí
Za + Maxmiliána Balarina, manţelku, rodiče z obou stran a za ţivé rodiny
Za + Martu Hanakovou, + manţela a zetě

Omlouváme se za případné chyby ve jménech a úmyslech mší svatých.
Naleznete-li takovou chybu, kontaktujte nás, prosím.
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