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Proč se modlit křížovou cestu?
V neděli 25. března byla v našem farním
kostele jako každou neděli v postě,
pobožnost křížové cesty.
Modlitby byly zaměřeny na manžele
a rodiče. Prosil jsem při mši svaté všechny
manžele a rodiče, aby si alespoň jednu
neděli v postě udělali čas a přišli. Účast
byla velmi slabá.
Kladl jsem si tedy otázku: „Opravdu
nemají manželé čas ani v neděli, nebo je
jejich
víra
natolik
zvětralá,
že
o duchovní věci je naprostý nezájem?“
Pravda je v obou důvodech. Snad hlavním
důvodem nezájmu je to, že těmto mladým
lidem nešel nikdo příkladem a žádný jim nevysvětlil hodnotu rozjímavé modlitby.
Těmto manželům a rodičům předkládám úvahu otce Vojtěcha Kodeta z knihy Jeho rány
nás uzdravily – Křížová cesta:
Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým
návratem k Otci přislíbil Pán Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny
až do konce světa!“ (Mt 28,20). Tím ale řekl totéž i všem generacím věřících, vždyť on
žije a je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8). Každý z věřících v Krista na sobě
může zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře a spolehne se
na něj. Propojit vše těžké v našem životě s Kristem.
Modlitba křížové cesty potom není jen příležitost, jak si uvědomit, že náš život je plný
temných a bolavých skutečností; to víme i bez ní. Je to především jedinečný způsob, jak
vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit
a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami. Je tu Pán, který se nás chce ujmout a provést
nás každým údolím smrti, dát nám i v temnotách toho, co prožíváme, zakusit svoji
přítomnost.
Dokončení na str. 11
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APOŠTOLÁT MODLITBY
Svatý otec František vyhlašuje každý měsíc jeden z úmyslů (všeobecný nebo misijní vždy
až ke konkrétnímu měsíci. Proto jej nemůžeme uvádět předem v našem věstníku, ale
najdete ho na webových stránkách újezdské farnosti hned po jeho vyhlášení.
Denní modlitba apoštolátu:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm
své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem,
který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu
světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí
mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou
nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a
Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a
naši biskupové na měsíc březen 2018:
Úmysl všeobecný: Bude vyhlášen později
Úmysl misijní: Formace k duchovnímu rozlišování. Aby si celá církev uvědomovala
naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.
Úmysl národní: Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného,
pravého od falešného (srv. Žl 90/89).

Z FARNÍCH MATRIK :
V měsíci únoru 2018 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
13. února
20. února
Marie Bodláková
48 let
Jaroslav Janík
Drnovice 83
Drnovice 46
16. února
Stanislav Fiedor
Sehradice 146

82 let
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.
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60 let

O modlitbě
Je obtížné se modlit, když nevíme jak. Ke správné modlitbě musíme dojít sami.
Prvním prostředníkem je mlčení. Duše oddané modlitbě milují ticho. Nemůžeme se
vrhnout přímo do Boží přítomnosti, jestliže se necvičíme ve vnitřním i vnějším
ovládání mysli, očí a jazyka.
Bude-li náš jazyk mlčet, naučíme se mnohému. Budeme více hovořit s Kristem
a při chvílích prožívaných společně budeme radostní a budeme mít mnoho věcí ke
sdílení. Kristus k nám hovoří skrze druhé, v rozjímání k nám mluví přímo. Mlčení nás
také připodobňuje více Kristu, protože on tuto ctnost zvláště miloval.
Dále je tu mlčení očí, které pomáhá vidět Boha. Naše oči jsou jako dvě okna,
kterými vstupuje do našich srdcí Kristus nebo svět. Stojí nás to mnohdy velikou
námahu nechat oči zavřené. Ale jak často říkáme: „Bylo by bývalo lépe to nevidět!“ A
přece se snažíme tak málo přemáhat touhu všechno vidět.
Mlčení mysli a srdce: „Maria však to všechno uchovávala ve svém srdci“ (Lk
2,19). Toto mlčení ji tak přiblížilo našemu Pánu, že nemusela nikdy ničeho litovat.
Všimněme si, co udělala, když měl svatý Josef pochybnosti. Jediné její slovo by ho
bylo uklidnilo. Ona to slovo neřekla a náš Pán sám vykonal zázrak, aby očistil její
jméno. Kéž bychom byli i my přesvědčeni o nutnosti mlčení. Myslím si, že cesta
k těsnějšímu spojení s Bohem by se pak pro nás stala mnohem jasnější.
Mlčení nám dává nový pohled na všechno. Potřebujeme mlčení, abychom se uměli
dotýkat duší. Hlavní věcí totiž není to, co říkáme my, ale to, co Bůh říká nám skrze
nás. Ježíš na nás stále čeká v tichu. V mlčení nám bude naslouchat, bude mluvit
k našim duším a my budeme v tichu slyšet jeho hlas.
Vnitřní ztišení je velmi obtížné. Podstoupit toto úsilí pro modlitbu je ale nutné.
V tichu najdeme novou sílu a pravou jednotu. Boží síla nám pomůže dělat všechno
dobře a sjednotí naše myšlení se svým myšlením, naše modlitby se svými modlitbami,
naše skutky se svými skutky, život se svým životem. Všechna naše slova jsou
bezcenná, nevychází-li z nitra. Slova, která nedávají Kristovo světlo, rozmnožují
temnotu.
Vnitřní ztišení vyžaduje mnoho obětí, ale máme-li opravdu pevný úmysl a touhu
se modlit, pak musíme tyto oběti ochotně podstoupit. Jsou to pouze první krůčky
směrem k modlitbě. Neučiníme-li ale odhodlaně první krok, nemůžeme udělat ani ten
poslední. A tím je Boží přítomnost.
Má-li být modlitba plodná, musí vycházet ze srdce a být schopná dotknout se
Božího srdce. Podívej se, jak Pán Ježíš učil své učedníky modlitbě: nazvi Boha svým
Otcem, chval a oslavuj jeho jméno, konej jeho vůli tak, jak to dělají svatí v nebi, pros
za denní chléb duchovní i pozemský, pros za odpuštění svých vlastních hříchů i za to,
abys byl schopen odpouštět druhým, pros za milost, abys byl osvobozen od ďábla,
který je v nás i kolem nás.
Apoštolové prosili Ježíše, aby je naučil, jak se mají modlit, a on je naučil „Otče
náš“. Věřím, že se Bůh dívá pokaždé, když se modlíme „Otče náš“, na své ruce,
kterými nás utvořil – „Hle jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových“ (Jer
18,6). Jak obdivuhodná je něžnost a láska velkého Boha!
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Měli bychom být v modlitbě odborníky. Modlitba by se měla stát naším
povoláním. Apoštolové to pochopili velmi dobře, když viděli, že by mohli v návalu
práce ztratit půdu pod nohama. Rozhodli se věnovat modlitbě a službě slova (srov. Sk
6,4). Musíme se také modlit místo těch, kteří se nemodlí.
Podle Matky Terezy – Myšlenky na každý den – zpracoval Mgr. Václav Ulrich
pokračování příště

GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc březen :
2. březen
3. březen
17. březen
24. březen

Večer chval v Dolní Lhotě (po mši svaté)
Večer chval v Újezdě (18.00)
Děkanátní setkání mládeže Val. Klobouky (15.00)
Putování kříže Újezd – Horní Lhota

Svatí z kalendáře
sv. Patricie
postavení:

12. březen
mučednice

Podle jedné, méně hodnověrné legendy, Patricie měla být
provdána z nařízení císaře Konstanta II. Ona však toužila
po životě v klášteře, aby se vyhnula manželství, uprchla
na lodi se svoji blízkou Aglais a s ostatním svým
služebnictvem. Chtěla prý zemřít v klášteře sv. Nikandra
a Marziána. Nejdříve navštívila Řím, kde přijala
od papeže závoj a rozhodla se ještě k pouti do Svaté
Země.
Nejprve však rozdala svůj přebytečný majetek chudým.
Na pouti ji bouře donutila přistát a ona podle jedné verze
zemřela na ostrůvku Megaride. Na základě vidění, které měla Aglais, byly její
pozůstatky převezeny do kláštera. Její smrt měla nastat v VII. století. Mnohé zprávy
o ní však nemají potřebnou důvěryhodnost.
Jiný, novější životopis uvádí, že Patricie, která byla vnučkou Konstantina a Heleny
uprchla do Říma a pak do Neapole, aby se vyhnula bludům. V Neapoli je prý uctívána
jako panna, ale je uváděná i jako mučednice nikomedijská. Její ostatky jsou
uchovávány v klášteře sv. Řehoře arménského, ve vosku. V cenném relikviáři jsou
patrné její zuby. Zdá se, že její krev zkapalňuje po modlitbách. Dříve k tomuto jevu
docházelo každý pátek v 15 hodin. Rok její smrti není znám .
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U těchto dvou nedostatečných životopisů není záruka, že se týkají jediné světice,
ani zde není tvrzeno, krev, které Patricie zkapalňovala. Každopádně všechny Vlasty si
mohou dnešního dne svátek své patronky mučednice připomenout.
Nové martyrologium ji dnes připomíná jako manželku a mučednici spolu s dcerou
Modestou a jako třetí společný mučedník je na prvním místě její otec, kněz
Macedonius. Celá rodina byla umučena ohněm v Nikomedii v Bithynii. Více o nich
martyrologium neuvádí a dalších podrobnějších zpráv nelze se dopátrat. Případů, kdy
na stejný den připadlo několik světic téhož jména a jen jedna zůstala v martyrologiu
nebo že životopisy dvou byly spojeny v jeden, je více.
Modlitba
Bože, pomáhej nám následovat čistotu a statečnost, kterými zazářila svatá Patricie
(Vlasta), jejíž výroční památku si radostně připomínáme, a dej, abychom měli užitek
z toho, co ona získala svými zásluhami. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje, po všechny
věky věků. Amen
Její předsevzetí: Únavu dne a dnešní osobní kříže obětuji za rozvoj řeholního života
i za rodiny, aby se v nich uskutečňovaly Boží plány.

Duchovní injekce

Někdy nevíme, jak dál...
Ukaž mi své cesty, Bože, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. (Ž 25.)
Možná se nám občas stane, že na naší cestě životem tak trochu bloudíme. Někdy
jsme jakoby v mlze a cesta se nám zcela ztrácí. Proč jen nemůžeme najít ten správný
směr!? Vždyť přeci víme, která cesta je pro nás ta pravá, a taky jsme si jistí tím, co je
pro nás dobré. Ale je to opravdu tak jednoznačné?
Pokud se dostaneme na rozcestí, zkusme do našeho rozhodování, kterou cestou se
vydat dál, (opět) přizvat Boha. Není žádnou ostudou zeptat se na cestu. Ne každé
logické rozhodnutí je totiž to správné a vůbec nemusí vést k našemu cíli.
Jsme na cestě k našemu nebeskému Otci. Chceme-li se s ním na konci naší pouti
setkat, nechme za sebou myšlenku, že náš vlastní orientační smysl je dokonalý, a že
nám zcela stačí. Copak to nejde snáz s mapou, buzolou, či navigací o kterou můžeme
kdykoliv požádat?
www.vira.cz

Ze světa:
Svatořečení Pavla VI. se blíží, byl identifikován zázrak
Ve zvláštním vydání nazvaném „Bude to rok svatého Pavla VI.“ týdeník diecéze
Brescia, „La voce del popolo“, uvedl, že 13. prosince teologové z vatikánské
Kongregace pro svatořečení uznali zázrak připisovaný přímluvě papeže Montiniho.
K uznání došlo po schválení postupu při lékařské konzultaci ve vatikánské
kongregaci. V tuto chvíli je důležité, aby se k zázraku vyjádřili kardinálové
z kongregace a nakonec i papež.
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Zázrak se týká narození veronského děvčátka
jménem Amanda, která v roce 2014 přežila několik
měsíců navzdory tomu, že byla poškozená placenta.
Papež František blahoslavil svého předchůdce 19. října
2014 na závěr biskupské synody o rodině. „Zvěsti jsou
tak naléhavé a následné kroky probíhají tak rychle, že
vše nasvědčuje tomu, že rok 2018 bude rokem
kanonizace blahoslaveného Pavla VI.,“ píše časopis
diecéze Brescia. Další oficiální fáze proběhla
13. prosince v teologické komisi. Zázrak připisovaný
přímluvě Giovanniho Battisty Montiniho týkající se
uzdravení plodu v prenatálním stavu v roce 2014 byl
schválen. Matka pocházející z Verony, které hrozilo, že potratí, šla několik dní po
Montiniho beatifikaci v Brescii do chrámu „delle Grazie“, aby se tam pomodlila
k nově blahořečenému papeži. Poté se narodilo zdravé dítě. Po uznání lékaři a teology
zbývá ještě několik kroků: schválení komisí kardinálů, závěrečné schválení papežem
a konzistoř musí vydat oficiální oznámení a určit datum. Ale v tuto chvíli již je naděje
velmi silná. Říjen by mohl být velmi vhodný. 3.–28. října se bude v Římě konat
15. řádné zasedání biskupské synody o mladých lidech a shromáždí se na něm
vatikánští preláti z celého světa. Jaká lepší příležitost by se naskytla ke svatořečení
dalšího pokoncilního papeže po svatém Janovi XXIII. před tak velkým shromážděním
kolegia biskupů? Ke kanonizaci zřejmě dojde o jedné z prvních tří říjnových neděl,
jako nejpravděpodobnější datum se v současné době jeví 21. říjen.
www.rcmonitor.cz

Citát měsíce
Nepatří ukazovat znechucenost, když se objeví různé názory.
bl. Arnold Janssen

Slovníček
Generální kapitula
- shromáždění všech vyšších představených řádu nebo náboženské společnosti a
zástupců různých provincií nebo řeholních domů, kteří rozhodují v důležitých
záležitostech, radí se v důležitých věcech pro celý řád a volí nového řádového
představeného. Generální kapitula bývá též nazývána generální kongregací.
převzato z www.revue.theofil.cz
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
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10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů

7. Církev nepřítelem vědy a pokroku
Americký historik Thomas E. Woods, autor knihy Jak katolická církev budovala
západní civilizaci se ptá: „Bylo pouhou náhodou, že se moderní věda rozvíjela
převážně v katolickém prostředí? Nebo bylo v katolicismu samém cosi, co umožnilo
úspěch vědy?“ Tuto otázku začíná klást stále více historiků a jejich odpovědi mohou
být velmi překvapivé – jsou zcela v rozporu s obvyklými klišé, na které jsme byli
zvyklí.
Přesvědčení o údajném nepřátelství katolické církve vůči vědě je mezi lidmi velmi
rozšířené. A to dokonce i mezi těmi, kteří jinak mají určité základní historické
znalosti. Často je znovu a znovu poukazováno na značně jednostranně podanou verzi
takzvaného případu Galileo (viz kapitola 9). Se zajímavým postřehem v této
souvislosti přišel již před řadou let kardinál John Henry Newman, známý svou
konverzí od anglikánství ke katolické církvi. Říká, že i kdyby galileovský incident byl
skutečně tak zlý, jak si lidé myslí, je nápadné, že je to prakticky jediný konkrétní
případ údajného nepřátelství Církve vůči vědě, na který si lidé vzpomenou.
Naopak jiné skutečnosti jako by upadly téměř úplně v zapomnění. Jak často se
připomíná, že Církev byla po dobu jednoho tisíciletí (prakticky po celý středověk)
téměř jediným sponzorem vědeckého bádání? A řekli vám ve škole, že Církev
vynalezla systém univerzit, že ještě po řadu století byly veškeré univerzity pevně
spjaty s katolickou církví a že do vzniku prvních univerzit byly kláštery a klášterní
nebo katedrální školy jediným místem vzdělání? Například vůbec nejstarší univerzita
v Boloni nebo univerzita v Paříži vznikly právě z katedrální školy. Zřizovateli
univerzit byli většinou papežové. Z 81 univerzit založených do začátku reformace
mělo 33 z nich papežskou zakládací listinu, 15 císařskou nebo královskou, 22 obojí
(tj. papežskou i od světského panovníka) a 13 nemělo žádnou. Víte, že většina
vyučujících na univerzitách byli po několik staletí převážně řeholníci, kněží nebo jiní
duchovní? To platilo i na pražské univerzitě – vzpomeňte jen na mistra Jana Husa –
i on byl katolickým knězem!
Základním předpokladem pro rozvoj vědecké práce je možnost výměny informací
a myšlenek. Bez ní je pokrok vědeckého bádání nemyslitelný. Co prospějí nové
myšlenky a poznatky, když se nedostanou k širokému okruhu dalších vědců, kteří na
nich budou moci dále stavět, kteří je budou rozvíjet, prohlubovat a eventuálně
korigovat? Právě intenzivní výměně informací vděčí novověk za stále se zrychlující
lavinu nových a nových objevů, která nemá v dějinách lidstva obdoby. A kde můžeme
hledat první impuls, který dal tuto lavinu před staletími do pohybu? Začátek je možno
vidět již v rozsáhlé síti benediktinských klášterů. Tyto kláštery byly centry
vzdělanosti, které mezi sebou velmi intenzivně komunikovaly a vzájemně si předávaly
to, co bychom dnes nazvali „know how“ (anglicky „vědět jak“, tedy technologie
a další poznatky). Velkým přínosem byl i jednotný jazyk Církve – latina. Ale
kamínkem, který spustil skutečnou lavinu, bylo především takzvané ius ubique
docendi (právo kdekoliv učit), které se začalo rozvíjet krátce po vzniku prvních
univerzit. Poprvé se s ním setkáváme v dokumentu papeže Řehoře IX. z roku 1233,
platném pro univerzitu v Toulouse, který se stal modelem pro budoucnost. Do konce
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13. století se ius ubique docendi stalo něčím, co neodmyslitelně patřilo k univerzitám.
Tituly udělené na univerzitách se schválením papeže (případně později i císaře)
musely být respektovány v celém křesťanském světě. Teoreticky mohli tito učenci
začít učit na kterékoliv fakultě v Evropě, i když se v praxi dávala přednost předchozí
zkoušce kandidáta – něco jako dnešní nostrifikace titulů získaných v zahraničí.
Toto privilegium udílené papežem sehrálo významnou roli. Položilo totiž základ
myšlence mezinárodní vědecké komunity. Jeden z největších kritiků křesťanství v 19.
století Friedrich Nietzsche si všiml zajímavé skutečnosti: věda vyžaduje ke svému
vzniku předchozí předpoklady. „Striktně vzato,“ tvrdí Nietzsche, „neexistuje něco
takového jako věda bez předpokladů.“ A dodává: „Musí být napřed filozofie, ‚víra‘,
díky níž věda získá směr, význam, meze, metodu a právo na existenci…“ Nietzsche
však nepostřehl, že právě toto dostala moderní věda do vínku od křesťanství. Není se
co divit, neboť tato skutečnost není ani dnes mimo okruh odborníků příliš známá.
První důležitý předpoklad pro vznik vědy zprostředkovala Církev ze židovství.
Židovské náboženství bylo nejen přípravou na příchod Ježíše Krista a založení Církve
(nový Izrael), ale připravilo půdu i pro vědu v tom smyslu, jak ji známe dnes.
Na začátku Starého zákona, sbírky posvátných židovských knih, které mladá Církev
od svého počátku převzala, nacházíme v 1. knize Mojžíšově takzvaný „hymnus na
stvoření“ (Gn 1). Tento text má klíčový význam. Nejde samozřejmě o „vědecký“
popis vzniku světa – Bible není učebnicí kosmologie (tj. nauky o vzniku a vývoji
vesmíru). Nacházíme zde však něco daleko důležitějšího než vědecký text: je to text,
který otevírá brány vědě! Pokud tento hymnus čte odborník na starověkou Babylonii,
může říci: obraz světa, jak je v 1. knize Mojžíšově popisován, odpovídá tehdejším
babylonským „kosmologickým“ představám o světě: plochá země, vody pod ní a nad
ní a na klenbě vod nad ní se nacházejí Slunce, Měsíc a hvězdy. Něco je zde však
radikálně nové. Pro Babylóňany byly Slunce, Měsíc a hvězdy božstvy – a božstva
samozřejmě není možno vědeckými metodami zkoumat. V biblickém hymnu na
stvoření je jim přisouzeno zcela jiné místo. Jsou Božím dílem, podobně jako vše zde
na zemi: „I řekl Bůh: ‚Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci.
Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad
zemí. A stalo se tak.“ (Gn 1,14n) Možná jste si při četbě těchto slov nikdy ani
neuvědomili, o jak revoluční text se ve skutečnosti jedná. Říká se zde zcela jasně, že
to, co vidíme na nebi, nejsou žádná božstva – všechno to je Božím dílem úplně stejně
jako to, co vidíme zde na zemi. Může to být tedy stejně dobře postupně studováno,
popisováno, a časem dokonce pochopeno – jako cokoliv kolem nás!
Znáte Chartres? Možná jste o ní ještě vůbec neslyšeli… A přitom právě
na katedrální škole v Chartres byly v polovině 12. století skutečnosti, o kterých jsme
hovořili v předcházejícím oddíle, domyšleny do důsledků. A odtud se během krátké
doby rozšířily po Evropě. Kancléř této školy Thierry ze Chartres tvrdil, že hvězdy
a obloha nejsou složeny z nějakých polobožských substancí, jejichž chování by se
vysvětlovalo podle zcela jiných principů, než jsou zákonitosti, jimiž se řídí věci
na zemi. Jiný z učenců katedrální školy v Chartres Adelard z Bathu (asi 1080–1142)
říká: „Jsme lidmi díky rozumu. Obrátíme-li se zády k úžasné racionální kráse vesmíru,
pak žijeme tam, odkud bychom si zasloužili být vyhnáni, jako nevděční hosté domu,
který nás přijal.“ A dodává: „Musíme naslouchat samotným hranicím lidského
-8-

poznání, a teprve tehdy, když se zjevně zhroutí, můžeme odkázat věci Bohu.“ Učenci
na této škole udělali další významný krok: zdůraznili, že člověk nejen může poznávat
celý vesmír, který se jako celek řídí stejnými zákony, protože má stejného Stvořitele,
ale že člověk má dokonce povinnost svět a veškeré jeho zákonitosti poznávat! K tomu
dostal od svého Stvořitele rozum… Thomas Goldstein, historik specializující se na
dějiny vědy, popisuje rozhodující význam chartreské školy. Říká, že „formulace
filozofických premis (základních předpokladů); definice základního konceptu kosmu
(…); systematická rekonstrukce vědeckého poznání minulosti a vytvoření tradičního
základu pozdějšího vývoje západní vědy – každý z těchto kroků je natolik zásadní, že –
vzaty dohromady – mohou znamenat jediné: během 15 až 20 let v polovině 12. století
se hrstka mužů vědomě snažila odstartovat vývoj západní vědy a podnikla všechny
hlavní kroky, které k tomu byly potřebné.“
Prakticky každý, kdo v této době podstatně přispěl k rozvoji vědy, byl po určitou
dobu spojen s katedrální školou v Chartres nebo jí byl ovlivněn. Její činnost
bezprostředně předcházela velkou syntézu, kterou provedl nejvýznamnější učenec
středověku svatý Tomáš Akvinský, když ukázal, že věda a víra se vzájemně doplňují –
jsou komplementární – a nemohou si proto odporovat. Tento základní poznatek chyběl
u velkých arabských učenců té doby – a byl zcela klíčový, jak ukazuje i srovnání
dalšího vývoje vědy v křesťanské Evropě a v arabském světě. Fakta mluví zcela jasně:
faktor, který způsobil, že se v Evropě mohla postupně vyvinout věda, a to až do té
podoby, v jaké ji známe dnes, je katolická církev. V jiných kulturách tento faktor
chyběl. Katolická církev ve svých klášterech na začátku středověku po velkém
stěhování národů zachránila kulturní bohatství řecko-římské civilizace. Poskytla
základ – premisy – pro vývoj, který vše dosavadní v dějinách lidského poznání
dalekosáhle přesahuje. Jak je možné, že u mnoha lidí stále ještě přežívá přesvědčení,
že Církev je nepřítelem vědy a pokroku? Odpověď je jednoduchá: důvodem je často
jen neznalost základních faktů. K těmto faktům patří i šokující počet těch, kteří byli
zároveň řeholníky, kněžími a špičkovými vědci.
V úvodu zmíněný Thomas E. Woods říká: „Je poměrně snadné ukázat, že řada
velkých vědců byli katolíci. Mnohem důležitější je však překvapující počet mužů
Církve, zvláště kněží…“ Sledujeme-li počty vědců mezi duchovními katolické církve,
můžeme vidět, že šlo z velké části o řeholníky. Thomas E. Woods poukazuje na to, že
„jejich nenasytná zvídavost týkající se vesmíru stvořeného Bohem a jejich zaujatost
vědeckým výzkumem ukazuje daleko zřetelněji než jakákoliv teoretická diskuze, že
vztah mezi Církví a vědou odpovídá spíše přirozenému přátelství než antagonismu
a podezírání“. Roger Bacon, řeholník-františkán, který učil ve 13. století na Oxfordu,
zdůrazňoval význam vědeckého experimentu – vědeckého pokusu. Ve svém díle Opus
maius píše: „Bez experimentu nemůžeme nic adekvátně poznat. Argument věc
dokazuje teoreticky, ale nedává dostatečnou jistotu v odstranění pochybností; naše
mysl nedospěje k pravdě, pokud ji nenalezneme experimentální cestou.“ V díle Opus
tertium varoval, že „ani nejsilnější argumenty nic nedokazují, pokud závěry nejsou
ověřeny zkušeností“. Nám se mohou zdát tyto věci samozřejmé. Ale právě v tom
spočívá jejich nedozírný význam. Úžasný, stále se zrychlující pokrok vědy mohl být
odstartován teprve ve chvíli, kdy se tyto věci staly při vědeckém bádání
samozřejmými… Moderní věda je bez vědeckého experimentu nemyslitelná – za
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pochopení jeho významu vděčíme řeholníkovi ze 13. století. Svatý Albert Veliký
(1200–1280), učitel pařížské univerzity, provinciál řádu dominikánů v Německu
a biskup v Řezně, je patronem přírodovědců. Věnoval se celé řadě disciplín: fyzice,
logice, metafyzice, biologii, psychologii. Podobně jako Roger Bacon zdůrazňoval
význam přímého pozorování pro vědecké poznání. V díle De mineralibus
(O minerálech) vysvětlil, že cílem přírodní vědy „není prostě přijímat tvrzení
druhých, tedy to, co se mezi lidmi říká, ale zkoumat samotné příčiny, které působí
v přírodě“. Opět věc, která se nám zdá být samozřejmou, ale bez které by dnešní věda
byla nemyslitelná… Jeho důraz na přímé pozorování a – při všem obdivu
k Aristotelovi – jeho odmítání přijímat vědeckou autoritu vírou byly podstatné
příspěvky vědeckému myšlení. Svatý Albert ovlivnil mnoho dalších – mimo jiné
i nejvýznačnějšího myslitele středověku svatého Tomáše Akvinského. Robert
Grosseteste (1175–1253), kancléř oxfordské univerzity a biskup v anglickém
Lincolnu, je považován za zakladatele vědecké metodologie. Bývá uváděn jako vůbec
první, kdo sepsal úplný seznam kroků nutných pro provádění vědeckého experimentu.
Kněžím a řeholníkům však vděčíme nejen za vznik současných vědeckých metod,
založených na pozorování a experimentu. Setkáváme se s nimi také u vzniku řady
vědních oborů – jsou zakladateli různých vědních disciplín. Jedním z příkladů je opat
brněnského augustiniánského kláštera P. Gregor Mendel (1822–1884), zakladatel
genetiky, který formuloval první zákonitosti dědičnosti (Mendelovy zákony).
P. Nicolaus Steno (1639–1686), konvertita z luteránství, který se stal katolickým
knězem, položil větší část základů moderní geologie a bývá nazýván otcem stratigrafie
(studia zemských vrstev; vrstva – stratum). Staří autoři včetně Aristotela se domnívali,
že minulost světa je nepoznatelná. Steno přišel s myšlenkou, která byla v jeho době
zcela revoluční: historii země je možno znovu získat ze skal. Ze současného světa
můžeme vydedukovat minulé světy. Steno si dal za úkol jejich dějiny z nálezů
postupně dešifrovat a formuloval základní zákonitosti, známe je dnes jako tři
„Stenovy principy“. Vynikl však nejen svou vědeckou prací, ale i svým životem.
Papež Jan Pavel II. prohlásil tohoto kněze, zakladatele stratigrafie, za blahoslaveného.
Ve své řeči vyzvedl jak jeho kněžský život, tak i jeho vědecké dílo.
Mezi badateli v mnoha oborech mimořádným způsobem vynikají především kněží
řádu jezuitů. Jejich výčet by přesáhl rozsah tohoto článku – uvedu tedy jen několik
příkladů. Jestlipak například víte, že historik Bohuslav Balbín a jazykovědec Josef
Dobrovský, kteří se zasloužili o zachování českého jazyka, byli jezuité? Jedním
z nejvýznamnějších jezuitských vědců byl P. Rudjer Bosković SJ (1711–1789). Byl
skutečným polyhistorem, který se zabýval atomovou energií, optikou, matematikou
i astronomií a byl zvolen členem vědeckých akademií v řadě evropských zemí. Zájem
o práci P. Boskoviće oživl v druhé polovině 20. století. Byl nazván tvůrcem atomové
fyziky a na sympoziu, které se v roce 1958 konalo v Bělehradě k dvoustému výročí od
publikace jeho díla Teorie přírodní filosofie, zazněly přednášky nositelů Nobelovy
ceny za fyziku Nielse Bohra a Wernera Heisenbergra. Originálním rysem
Boskovićovy teorie bylo, že atomy mají jak vzájemnou přitažlivost, tak naopak velkou
odpudivost při silném sblížení. První vlastnost je základem soudržnosti těles, druhá
jejich nepatrné stlačitelnosti. Dalším příkladem je seismologie (věda studující otřesy
země). Bývala někdy nazývána „jezuitskou vědou“. Jezuité využili sítě svých domů na
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různých kontinentech a vybudovali tzv. Jezuitskou seismologickou službu.
Nejznámějším jezuitským seismologem je P. James B. Macelwane SJ. V roce 1925
reorganizoval Jezuitskou seismologickou službu a umístil její centrální stanici
na univerzitu v St. Louis. Byl předsedou Americké seismologické společnosti
a Americké geofyzikální unie.
A na závěr ještě dva z mnoha možných příkladů. Když Charles Bossut, jeden
z prvních historiků matematiky, sestavil seznam předních matematiků od roku 900
před Kristem do roku 1800 po Kristu, je mezi 303 osobnostmi 16 jezuitů. Možná se
vám to nebude zdát až tak vysoké procento, ale je třeba si uvědomit, že ze
sledovaného časového období 2700 let existoval jezuitský řád jen něco málo přes dvě
století! A možná bude pro vás zajímavá také informace, že celkem 35 kráterů na
Měsíci má jména po jezuitských přírodovědcích a matematicích…
Dle knihy: Dějiny, jak je možná neznáte - připravil Vojtěch Chupík

Proč se modlit křížovou cestu?
(Dokončení ze str. 1)

Žít v Ježíšově přítomnosti však neznamená pouhé vědomí toho, že Bůh někde je
a nějak o nás ví… Svým vtělením s námi Ježíš navždy spojil svůj život, a to tak
intenzivně, že všechno, co žijeme, prožívá spolu s námi. Říká to zřetelně ve svém
podobenství o posledním soudu, kdy se ztotožňuje s hladovými, žíznivými, s těmi,
kteří jsou na cestách, kteří trpí nouzí, nemocemi a pronásledováním. Jako by nám tím
chtěl říci: „Byl jsem s tebou, když jsi měl hlad, když jsi byl nemocný, když jsi trpěl
samotou a úzkostí, když jsi byl nespravedlivě osočován...“
Ježíš nám rozumí zevnitř
On je s námi jinak než ostatní lidé. Naši bližní jsou s námi jakoby „zvenčí“. Snaží
se nás pochopit, potěšit, podat nám pomocnou ruku. Avšak Ježíš, který přebývá
v našich srdcích, je s námi „zevnitř“. To je úplně jiná úroveň a kvalita sdílení, lásky
a pomoci. Není s námi jako ten, kdo nás na chvíli navštíví a projeví svůj soucit,
nabídne pomoc, a pak se vrátí domů, ke svým starostem a ke své práci. Ježíš s námi
spojil svůj život naprosto a navždy: my jsme v něm a on je v nás, tedy všechno,
co prožíváme, prožívá s námi. Rozumí nám zevnitř, vždyť jsou to naše starosti,
trápení, naše nemoci a bolesti, které na sebe vzal... Právě proto, že náš Pán prošel
křížovou cestu před námi, neboli prošel utrpením ve všech možných podobách, je nám
i v našem trápení blízko a rozumí nám.
To je pro nás důvod, proč si nezoufat ani v těžkých situacích života a proč
nepropadat beznaději při pohledu na stav světa kolem nás. Právě Kristova přítomnost
v našem životě je cestou, jak dobře projít i obdobími nesnadnými, jak neztratit naději
v životních zkouškách. Ale nejen to, cílem není těžkosti pouze dobře „zvládnout“ –
ve spojení s Kristem může být všechno těžké, co prožíváme, Boží mocí proměněno
v životodárnou zkušenost. Pokud se svými slabostmi a dokonce i selháními přijdeme
k Pánu, mohou se stát prostorem pro vylití nové milosti. A v neposlední řadě –
ze zkoušek můžeme vyjít proměněni my sami, tak jako náš Pán, kterého Duch vyvedl
na poušť, kde byl pokoušen, ale z pouště se vrátil plný Boží moci. Díky jeho vítězství
nad zlem a nad smrtí se proto může i každé naše trápení stát cestou a mít v našem
životě hluboký smysl.
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Naše slabost - cesta záchrany
Ježíšovo utrpení a jeho cesta skrze lidskou bolest a slabost, ve které se zjevila
nesmírná Boží moc a Boží moudrost, je základní cestou k pochopení a proměnění
našeho života. V Ježíšově utrpení nejde o božské divadlo, ale o zjevení velikosti Boží
lásky k nám: zde trpí Bůh pro člověka, skrze utrpení nás vykupuje a svým utrpením se
ztotožňuje s každým trpícím. Tím pro nás také otevřel cestu záchrany skrze naši
slabost. To, co ze slabosti v jakékoli podobě dělá něco negativního a nepřijatelného, je
především nepřítomnost Boha, naše vzdálenost od zdroje milosti a lásky Boží,
uzavřenost do nás samotných. Křížová cesta může být tedy jedinečným nástrojem, jak
se ještě úžeji spojit s Kristem a zakusit milost uzdravení. Na Něm se naplnilo
starozákonní proroctví: „Jeho rány nás uzdravily“ (Iz 53,5; 1 Petr 2,25). A tyto rány
mají moc nás stále uzdravovat a proměňovat.
Zastavení, která nejsou v Bibli
Snad zbývá dodat, proč v křížové cestě rozjímáme i nad zastaveními, která nejsou
doložena svědectvím Písma. Odpověď je prostá: sám lidský život vytvořil tato
zastavení, ve kterých lidé nechtěli zůstat sami. Dnes už nejsme schopni zrekonstruovat
Ježíšovu cestu od Piláta až na Golgotu přesně krok za krokem. Ale zastavení, která
vytvořila křesťanská tradice, jsou vyjádřením víry, že Ježíš je s námi v každé situaci,
i když to necítíme, a že může všechny těžké chvíle našeho života proměnit svou
mocnou přítomností.
Modlitba křížové cesty je tedy příležitost, abychom ho na své vlastní cestě
rozpoznali; ne jako toho, kdo stojí mimo nás, kdo sleduje, jak ji zvládáme, ale jako
toho, kdo žije, raduje se a trpí v nás. Je to příležitost pro setkání s ním ve vlastním
srdci, které často bývá životními trápeními sevřené, neschopné přijmout lásku Boží
ani lidskou.

MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN
Salvatore Tumino
ODPUSTIT OTCI I MATCE
Paulínky 2014
1. Setkat se s Bohem znamená setkat se s pravou, nekonečnou a bezpodmínečnou
láskou, která uzdravuje, utěšuje, obnovuje, dává smysl tvému životu.
2. Když vstoupíš do láskyplného vztahu s Bohem, když objevíš, že on tě miluje
a odpouští ti, když žiješ v tomto nekonečném vztahu, jedním z mnoha důsledků je,
že touto novou láskou miluješ i rodiče.
3. Rodiče nejsou a nebyli dokonalí. Ale to není důležité; podstatné je, abychom je
milovali za všech okolností.
4. Minulost může být uzdravena a každá vzpomínka proměněna, pokud se s Pánovou
pomocí rozhodneš odpouštět.
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5. Láska, úcta a odpuštění mým rodičům mi nejenom napomohou, abych se sám se
sebou a s druhými cítil dobře, ale pomohou mi, abych nezraňoval své děti (pokud
se stanu rodičem).
6. Odpuštění je terapeutické: noří tě do lásky a láska uzdravuje i nejbolestnější
vzpomínky.
7. Vše, čeho se dotýká Ježíšova láska, je potom uzdraveno a stává se Pánovým
nástrojem k uzdravení druhých.
8. Pokud milujeme bez očekávání, život je skutečně obnoven.
9. Objevíme-li nekonečnou lásku Boha a neustálé a bezpodmínečné odpouštění, pak
můžeme milovat všechny.
10. Určité vzpomínky nás traumatizují a jsou stále živé, protože jsme neodpustili.
Jakmile za pomoci Pána a prostřednictvím modlitby začneme žehnat a odpouštět,
náš život se změní.
11. Jsme křehká, nedokonalá a nemocná stvoření – pouze Boží láska je může uzdravit
a proměnit.
12. Svátost smíření nám ukazuje, jak nám Pán přes všechno odpouští a dává nový
život. Neexistuje hřích, který by jeho nekonečné milosrdenství neprominulo.
13. Když přijímáš Krista, žiješ pro něj, zůstáváš v něm, on ti dává schopnost milovat,
přijmout Otcovu lásku, tu, která se projevila v jeho Synovi, který za nás zemřel
a vstal z mrtvých.
14. Jakákoliv urážka, fyzické nebo psychické násilí nemá na mě žádný negativní
dopad, pokud své srdce neotevřu hněvu, zlobě a nenávisti.
15. Bůh nám ukazuje, že řešení problémů není v zášti či zlobě nebo v obviňování, ale
v odpuštění, v projevování lásky za všech okolností.
16. Pouze Pán umí vnášet světlo do příčin našich současných problémů, umí také
zasáhnout a každé trauma uzdravit. Díky němu nám odpuštění vrací pokoj.
17. Když milujeme, rosteme, zlepšujeme se.
18. Odpuštění hojí rány a dovoluje nám, abychom ani pro utržené rány netrpěli, ani
neobviňovali toho, kdo nám utrpení způsobil.
19. Žít v Ježíšově lásce znamená vstupovat do věčné lásky a v něm, Ježíši, vnímat
Otce, který vyslovuje jméno: „Synu.“
20. Naplněni Duchem svatým se můžeme stát „pramenem života“.
21. Zrodili jsme se z Boží lásky a z ní jsme byli vykoupeni a posvěceni. Nikdo není
vyloučen z tohoto láskyplného záměru.
22. Kdo se neumí podřídit, ten neumí ani vést. V Božím záměru má autorita své místo,
a kdo ji vykonává, ten ji má konat jako službu.
23. Pokaždé, když odpovím na zranění vztekem, toto zranění se nezmírní, ale
prohloubí, bolí stále víc.
24. Nenávist ničí především toho, kdo nenávidí, je jako jed a likviduje toho, kdo ji má
v srdci.
25. Každé prožité trauma mohu uzdravit, pokud místo nenávisti odpustím.
26. Pokud je nenávist příčinou utrpení, odpuštění je důvodem k radosti a svobodě.
27. Odpustíš-li, pak nejen uzdravuješ, ale můžeš také pomáhat druhým ve stejné
situaci.
28. S realitou se můžeme vyrovnat, pouze pokud ji poznáme.
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29. Pro Boha není nic nemožné a všechno může ten, kdo v něho věří.
30. Modlitbou a žehnáním se můžeme přiblížit našim zemřelým, odpouštět jim
a můžeme se s nimi smířit, i když jsou po smrti.
31. Kdo trpěl, rozumí trpícím.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Tajemství svatého Josefa
Život svatých je tajemstvím, neboť jejich život byl a je velmi intenzivní
a hlubokou účastí na tajemství Boha a Krista: platí-li to o všech svatých, platí to pak
zcela zvláštním a mimořádným způsobem o Panně Marii a sv. Josefovi.
Prvenství sv. Josefa mezi všemi svatými
Sv. Josef zaujímá mezi svatými privilegované místo. V církvi panuje obecné
přesvědčení, že svatý Josef je největší ze všech svatých (po Panně Marii), neboť
dosáhl nejvyššího stupně milosti zde na zemi a následně slávy v nebi. Vedle viditelné
církevní hierarchie s papežem v čele máme také církevní hierarchii svatosti a lásky,
v níž sv. Josefovi přísluší prvotní místo hned po Marii. Svědectví o prvenství sv.
Josefa ve svatosti vydávají velcí světci i teologové: sv. Bernardin Sienský, sv. Terezie
od Ježíše, sv. František Saleský, Francisco Suarez SJ, sv. Alfons Maria de Liguori
a jiní. K nim se připojil i papež Lev XIII. ve své svatojosefské encyklice Quamquam
pluries, vydané 15. srpna 1889, kde píše: „Důstojnost Matky Boží nesporně stojí tak
vysoko, že nemůže být nic vznešenějšího. Protože však mezi nejsvětější Pannou a sv.
Josefem byl uzavřen manželský svazek, nelze pochybovat o tom, že se sv. Josef přiblížil
jako nikdo jiný oné nejvyšší důstojnosti, jakou Bohorodička nesmírně vyniká nad
všechny tvory. Manželství je nejvyšší spojení a přátelství, s nímž je podle jeho povahy
spojeno i vzájemné sdílení dober. Když tudíž dal Bůh svaté Panně Josefa za manžela,
dal jí ho jistě nejenom jako životního druha, svědka jejího panenství a ochránce její
cti, ale také proto, aby měl svým manželským svazkem podíl na její vynikající
důstojnosti.“
Důvod prvenství sv. Josefa
Josefovo výjimečné poslání v díle vtělení Božího
Syna, poslání být pěstounem a ochráncem vtěleného
Božího Syna a snoubencem jeho matky Panny Marie,
bylo dostatečným důvodem. To, co platí o Panně Marii,
platí též o sv. Josefovi: i on byl spolu s Marií tajemně
sjednocený s Ježíšem Kristem. Na počátku svého
evangelia sv. Lukáš popisuje: „V šestém měsíci byl anděl
Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se
jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem
Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria“
(1,26-27). Bůh tedy od věčnosti přímo a bezprostředně
vybral a předurčil sv. Josefa k tomu, aby byl pěstounem
a ochráncem Ježíše Krista a snoubencem Panny Marie,
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matky jeho vtěleného Syna. Toto Boží předurčení je důvodem k mimořádnému
omilostnění a oslavení Josefa.
Pěstoun Pána Ježíše a snoubenec Panny Marie
Bůh předurčil sv. Josefa k dvojímu poslání: být pěstounem a ochráncem Pána
Ježíše Krista a být snoubencem Panny Marie. Ve skutečnosti se nejedná o dvojí
poslání, ale o dvojí stránku jediného poslání. Sv. Josef byl tedy pěstounem
a zákonitým otcem Pána Ježíše: opatroval, živil a vychovával ho. I když nebyl
pokrevním otcem Krista, přesto ho miloval opravdovou, hlubokou a něžnou láskou.
Bůh Otec seslal paprsek své nekonečné otcovské lásky do srdce toho, koho vybral
za jeho zákonitého otce zde na zemi: sv. Josef je tak jakýmsi pozemským obrazem,
pozemskou ikonou Boha Otce.
Ctnosti a dary sv. Josefa
Vysoký stupeň omilostnění s sebou nutně přináší vysoký stupeň ctností a darů
Ducha svatého, neboť milost posvěcující je „milostí ctností a darů“. Můžeme vidět,
jak se tímto řádem věcí řídí i litanie k sv. Josefovi, které poté, co ho vzývaly jako
„snoubence Boží Rodičky“ a „pěstouna Syna Božího“, ho prosí o přímluvu jako
„nejspravedlivějšího,
nejčistějšího,
nejmoudřejšího,
nejstatečnějšího,
Nejposlušnějšího“ a „nejvěrnějšího“. Josefovy ctnosti dosvědčuje i samotné Písmo
svaté, když ho nazývá „spravedlivým“ (Mt 1,19): jak známo, spravedlnost v biblickém
chápání neoznačuje pouze jedinou ctnost spravedlnosti, nýbrž svatost, souhrn všech
ctností v čele s láskou. Z postavy sv. Josefa tak září všechny ctnosti: čistota, pokora,
chudoba, trpělivost, moudrost, věrnost, upřímnost, víra, bezmezná důvěra v Boha
a dokonalá láska. Můžeme například obdivovat Josefovu víru, s níž bezvýhradně
uvěřil andělovi, že dítě, které počala Maria, je z Ducha svatého, a poslušnost, s níž
vykonal vše, co mu anděl přikázal (srv. Mt 1,20-25). Byl denně v blízkosti Pána Ježíše
Krista, původce vší milosti, a Panny Marie, a to nejenom v blízkosti tělesné, ale také
a především v blízkosti duchovní. Dar moudrosti a další dary Ducha svatého, spojené
se ctnostmi, působily, že sv. Josef byl při veškeré své práci mužem přehluboké
kontemplace, pronikající jednoduchým pohledem do hloubky, výšky a šířky božských
skutečností.
Patronát sv. Josefa
Korunou Josefova pozemského života byla jeho
smrt, která byla podle sv. Františka Saleského smrtí
z lásky. Podle zbožné tradice, vyjádřené na tolika
obrazech, umíral navíc ve společnosti Pána Ježíše
a Panny Marie. To všechno je důvodem toho, proč je
sv. Josef vzýván jako patron šťastné hodinky smrti.
Ochrana a přímluva sv. Josefa je zde jistě nesmírně
významná, protože se jedná o nejdůležitější okamžik
našeho pozemského života, podle něhož bude
rozhodováno o celé naší věčnosti. Není to však ani
zdaleka jediná oblast, kde sv. Josef pomáhá svou
mocnou přímluvou. Sv. Josef je také patronem
dělníků, jak to vyjádřil papež Pius XII., když v roce
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1955 ustanovil na 1. května památku sv. Josefa Dělníka; je dále „oporou rodin“, jak
jej vzýváme v litaniích, hlavním ochráncem Kanady, jedním z patronů našeho národa
i patronem jiných národů a zemí, jakož i četných řeholních institutů, z nichž některé
nesou jméno sv. Josefa přímo ve svém názvu… Nejvýznamnějším „územím“ pod
patronací sv. Josefa je však samotná církev, neboť v roce 1870 byl papežem bl.
Piem IX. prohlášen za ochránce celé církve. Tato ochrana církve, kterou sv. Josef nyní
vykonává v nebi, je jakýmsi prodloužením jeho péče, kterou zde na zemi věnoval
Pánu Ježíši, hlavě církve, a Panně Marii, matce církve. Jeho blahodárný vliv se týká
celé církve, ale zároveň neváhá se svou pomocí sestoupit i do běžných a drobných
záležitostí našeho života. Je přímluvcem těch, kdo padají pod tíží svých hříchů a chtějí
povstat, ale i těch, kdo již velmi postoupili na cestě svatosti. Je učitelem duchovního
života i pomocníkem v ekonomických záležitostech.
Učitel duchovního života
I když oblast působení sv. Josefa je tak široká, jistě tím nejdůležitějším je to, že je
vzorem hlubokého vztahu k Pánu Ježíši a k Panně Marii, a to živým vzorem, pravým
duchovním učitelem a vůdcem. Vede nás k hlubšímu poznání Krista a Marie
a k vroucnější lásce, důvěře a modlitbě k nim. Vyjdeme-li ze známého úsloví: „per
Mariam ad Iesum“ – „skrze Marii k Ježíšovi“, můžeme také obdobně říci: „per
Ioseph ad Mariam et Iesum“ – „skrze Josefa k Marii a Ježíšovi“. Přijmeme-li sv.
Josefa za svého duchovního mistra, budeme nejenom více odhalovat tajemství Krista
a Marie, ale zároveň i jeho vlastní tajemství. A tím se vlastně vracíme k tomu, čím
jsme začali, totiž k tomu, že postava sv. Josefa je tajemstvím: tajemstvím, ke kterému
se jistě přibližujeme, když o něm studujeme a čteme si, ale které ještě lépe odhalujeme
setkáváním se sv. Josefem v modlitbě a jeho následováním, čili tím, čemu říkáme
moudrost srdce.
I mnozí světci byli zvláštním způsobem oddáni sv. Josefovi, a tak byli jeho
nejlepšími „znalci“, např. sv. Terezie od Ježíše, z dalších třeba bl. Josemaría Escrivá
de Balaguera, zakladatele Opus Dei, který napsal: „Josef byl po lidské stránce
Ježíšovým učitelem a mistrem, jednal s ním s ohleduplnou láskou a staral se o něho
obětavě a radostně. Není to snad dostatečným důvodem k tomu, abychom považovali
tohoto spravedlivého muže, tohoto svatého patriarchu, u nějž vrcholí starozákonní
víra, za učitele duchovního života? Duchovní život není přece nic jiného než to, že se
snažíme o vytrvalé a důvěrné setkávání s Kristem tak, abychom se posléze s ním
ztotožnili. A Josef nám toho bude umět říci o Ježíšovi hodně. Proto ho nikdy
nepřestávejte uctívat. Učitel duchovního života, dělník oddaný své práci, věrný Boží
služebník, stále s Ježíšem: to je Josef. Od sv. Josefa se může křesťan naučit, co to je
být z Boha a zároveň být plně mezi lidmi, a tak posvěcovat svět. Jděte za Josefem
a naleznete Ježíše. Jděte za Josefem a naleznete Marii, která stále naplňovala
přívětivou dílnu v Nazaretě pokojem. Od svatého Josefa se může křesťan naučit, co to
je být z Boha a zároveň být plně mezi lidmi, a tak posvěcovat svět. Jděte za Josefem
a naleznete Ježíše. Jděte za Josefem a naleznete Marii, která stále naplňovala
přívětivou dílnu v Nazaretě pokojem.“
převzato z časopisu Amen 3/2001
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Pořad bohoslužeb v březnu - farnost Újezd
1. března: Čtvrtek
Ferie
2. března: Pátek
Ferie
První pátek v březnu

17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:
16.00 Lo.:

3. března: Sobota
Ferie
18.00 Új.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
4. března: Neděle
3. neděle postní

9.40 Új.:

11.00 Dr.:

Za zemřelé rodiče Lukášovy
ADORAČNÍ DEN V DRNOVICÍCH
Za + rodiče Drábkovy, Ambrůzovy, jejich + děti
a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Mozgvovy a za + manželku
Za zemřelého Josefa Fojtíka, jeho rodiče, za dar
zdraví o Boží požehnání pro celou rodinu
Fojtíkovu, Mikulovu a Tvarůžkovu.
Za farníky - Večer chval
Na úmysl dárce
Za + Jaromíra Mlýnka, nemocnou manželku,
rodiče Kozubíkovy, Mlýnkovy a Boží ochranu
pro živé rodiny
Za + Stanislava Pavelku, jeho sourozence
s rodinami, jeho rodiče, + rodinu Zvončákovu,
dar zdraví a Boží požehnání pro všechny rodiny
Za + rodiče Šulákovy, dceru, dvoje prarodiče,
jejich děti, dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu

5. března: Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

Za + Antonína Jordána, rodiče z obou stran,
vnuka Davida a dar zdraví pro celou živou rodinu

6. března: Úterý
Ferie

17.00 Dr.:

Za + rodinu Machů, Hříbkovu a duše v očistci

15.30 Új.:

Za + Marii a Bohumila Pavelkovy, jejich rodiče,
Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + Jaroslava Matulíka, Františku Matulíkovu,
rodiče, živou rodinu do ochrany Boží

7. března : Středa
Ferie Sv. Perpetuy
a Felicity, mučednic

17.30 Sl.:

8. března : Čtvrtek
17.00 Dr.:
Ferie Sv. Jana z Boha,
řeholníka
9. března : Pátek
15.30 Új.:
Ferie Sv. Františky
Římské, řehol.
17.30 Sl.:
10. března: Sobota
16.00 Lo.:
Ferie Sv. Jana Ogilvie,
řeholníka
7.00 Új.:
11. března: Neděle
4. neděle postní

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

RZ

KA
ŠF
AM
SJ

SJ

SJ

Za + Annu a Františka Tkadlecovy, jejich rodiče,
rodinu Prokešovou a požehnání pro živou rodinu
Za + SM Emanuelu, Jana, Josefa, Annu a
Františka Machů, ochranu a pomoc Boží
Za + rodiče Čurečkovy, děti, rodinu Trčkovu, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

ŠF

Za + rodiče Repákovy, tři syny, stařečky z obou
stran a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Josefa Kořenka k 10. výročí úmrtí, duše
v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, prarodiče, jejich příbuzné
doma i v cizině, + rodiče Trunkátovy, jejich syna
a zetě
Za farníky (sv. křest)
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AL
SV
AM
KM

11.00 Dr.:

12. března: Pondělí
Ferie
13. března: Úterý
Ferie

15.30 Új.:

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

14. března: Středa
Ferie

17.30 Sl.:

17.00 Dr.:
15. března: Čtvrtek
Ferie
15.30 Új.:
16. března: Pátek
Ferie
17.30 Sl.:
17. března: Sobota
Ferie Sv. Patrika,
biskupa

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

18. března: Neděle
5. neděle postní
(smrtná)
Sv. Cyrila
Jeruzalémského,
biskupa a učitele
církve

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + rodiče Františka a Boženu Machučovy,
jejich rodiče, sourozence, celou + rodinu a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + manžela Josefa Ďulíka, jeho tatínka,
prarodiče Ďulíkovy, Čurečkovy, rodiče Drgovy
a živou rodinu
Za + rodiče Tkadlecovy, jejich rodiče, + rodinu
Hnaníčkovu, Kmoníčkovu, zetě Františka
Anderse a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, dceru, syny, zetě, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Aloise a Kristýnu Frajtovy, syna, dceru
Marii, + rodiče, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, tetu Annu, dvoje +
rodiče Barcůchovy, jejich děti, dva + vnuky
Luboška a Michalku, za duše v očistci a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + Josefa Mozgvu, dva syny, rodiče z obou
stran a Boží požehnání pro rodinu Váňovu,
Mozgvovu a Bělaškovu
Za + Marii Belžíkovu, rodiče z obou stran
a duše v očistci

RZ

AL

Za + Josefa Kuželu, dvoje rodiče, jejich + děti,
snachu Štěpánku a duše v očistci
Za + rodiče Barcuchovy, syna Stanislava
s manželkou, dceru Anastázii Machů, dceru Annu
Vaňatkovu, zetě Jaroslava Strbáka, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Petra Kozubíka, rodiče z obou stran a duše
v očistci
Za + Josefa Šimoníka, živou a + rodinu
Šimoníkovu, Hovězákovu a Machů
Za + Jana Běloňě, syna Josefa, dceru Marii
a Boží požehnání pro živé rodiny

19. března: Pondělí
Slavnost Sv. Josefa,
snoubence PM

15.30 Új.:

Za zemřelé rodiče – Marii a Františka Belžíkovy,
Irenu Petrů, dva zemřelé vnuky, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

20. března : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:

za zemřelé Marii a Josefa Jurčagovy a dar zdraví
pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Jiřího Mikuláška, rodiče Polomíkovy,
stařečky, sourozence, rodiče Janků, duše
v očistci, ochranu Boží, Panny Marie pro živé
rodiny

21. března : Středa
Ferie

AM

17.30 Sl.:
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ŠF
SJ
AM
OS

SJ

ŠF

22. března : Čtvrtek
Ferie
23. března : Pátek
Ferie
24. března : Sobota
Ferie
25. března : Neděle
KVĚTNÁ NEDĚLE
(pašijová)
Změna zimního času
na letní

17.00 Dr.:

Za + rodiče Šomanovy, + rodinu, na poděkování
za živou rodinu Častulíkovu

15.30 Új.:

Za + Františka Húště k 20. výročí úmrtí,
nedožitých 80 let a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Aloise Váňu, jeho rodiče, celou + rodinu
Šimonů, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu a duše v očistci
Za + rodiče Hübnerovy, prarodiče, dar zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za farníky
Za živou a + rodinu Krausovu, Hlavenkovu,
Kouřilovu, Cvešperovu, Pechovu a duše v očistci
Za + Josefa Machů, Josefa Mozgvu, + rodinu
Machů a Mozgvovu a duše v očistci
Za + Josefa Fojtíka, + rodinu Holou, Fojtíkovu
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Františka Mozgvu, jeho rodiče, rodiče
Jandíkovy, dar zdraví pro živou rodinu a Boží
ochranu
Za + Marii a Jana Pavelkovy, jejich rodiče, dva
bratry, švagrové, švagra, zetě Františka a Josefa,
duše v očistci, pomoc a Boží ochranu pro živé
rodiny

17.30 Sl.:

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.15 Dr.:

26. března : Pondělí
17.30 Új.:
Pondělí Svatého týdne
27. března : Úterý
Úterý Svatého týdne

18.30 Dr.:

17.30 Új.:
28. března : Středa
Středa Svatého týdne
29. března : Čtvrtek
ZELENÝ
ČTVRTEK
30. března : Pátek
VELKÝ PÁTEK
Den přísného postu
31. března : Sobota
BÍLÁ SOBOTA

18.30 Sl.:

Za + Josefa Hlavičku, jeho rodiče, Boženu
Sochorovu, Josefa Sochoru, Bohumila Vaňka,
Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
Za živé a + kněze, řeholníky a řeholnice, nová
kněžská a řeholní povolání

AL

AL
SJ
RZ
KM
ŠF

RZ

17.00 Új.:

Za děti, které byly vloni u prvního svatého
přijímání a jejich rodiče

ŠF
ČR

15.00 Új.:

Obřady Velkého pátku

20.00 Új.:

Pobožnost křížové cesty a Korunka Božího
milosrdenství

KA
SV

19.30 Új.:

Za farníky

Pořad bohoslužeb v březnu - farnost Horní Lhota
1. března: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Aloise Hustého, syna Stanislava, rodiče Husté
a Kolduškovy, Františku Rafajovu, duše v očistci,
dar zdraví a požehnání pro celou rodinu
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16.00 HL

Za + Františka Polácha, sestru Jaroslavu a za * rodinu
Poláchovu

17.30 DL

Ke cti Srdce Boha Otce, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
i Srdce Ducha Svatého

8.00 DL

Na úmysl dárce

17.30 HL

Za členy živého růžence ze Sehradic

9.00 HL

Za + rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka,
Františka Váňu, jejich rodiče, duše v očistci, ochranu
pro celou * rodinu

10.30 DL

Za * a + farníky

5. března: Pondělí

17.00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

6. března: Úterý

17.30 DL

Za + Annu Novákovu, manžela, + rodiče s obou stran
s prosbou o požehnání pro celou * rodinu

8. března: Čtvrtek

16.00 HL

Za + rodiče Vladimíra a Františku Žáčkovy a ochranu
pro celou * rodinu

9. března: Pátek

17.30 DL

Za + Ludmilu Mikuláškovu, manžela, za + rodinu
s prosbou o požehnání pro * rodinu

10. března: Sobota

17.30 HL

Za + Josefa a Anastázii Machů, syna Josefa, vnučku
Moničku s prosbou o požehnání pro celou * rodinu

11. března: Neděle
4. neděle postní

9.00 HL

Za + Františka Mikulce, syna, duše v očistci,
ochranu pro * rodinu

10.30 DL

Za + Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou * a + rod.

17.00 SE

Za + Aloise a Helenu Šenovské, + rodiče a sourozence,
duše v očistci, ochranu a pomoc pro * rodiny

2. března: Pátek
1. pátek v březnu

3. března: Sobota
1. sobota v březnu

4. března: Neděle
3. neděle postní

7. března: Středa

12. března: Pondělí
13. března: Úterý
14. března: Středa
15. března: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Oldřicha Ambrůze, jeho 8 sourozenců, rodiče
z obou stran, pomoc a ochranu pro celou rodinu

16. března: Pátek

17.30 DL

Na úmysl dárce

17. března: Sobota

17.30 HL

Za + rodiče Schovajsovy a Honzovy

9.00 HL

Za + Marcelu Žáčkovu, + Annu a Lubomíra Srněnské,
za duše v očistci, pomoc a ochranu pro * rodinu

10.30 DL

Za + rodinu Berčíkovu a Tomanovu, ochranu
pro * rodinu a za duše v očistci

18. března: Neděle
5. neděle postní
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19. března: Pondělí
Slavnost sv.
Josefa, snoubence
Panny Marie

16.00 HL

Za * a + farníky

17.30 DL

Za muže naší farnosti

20. března: Úterý

17.00 SE

Za * a + farníky

22. března: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Josefa Maňase, manžele Dorničákovy,
Maršákovy a rodiče z obou stran

23. března: Pátek

17.30 DL

Za + Anastázii Kuželovu, manžela, sestru Ludmilu,
snachu Věrku, dar zdraví, ochranu pro * rodinu

24. března: Sobota

17.30 HL

25. března: Neděle
Květná neděle

8.45 HL

Za + Františka Brostíka, jeho otce,
za + Vladislava Bílu, celou * a + rodinu
Za + Petra, Marii a Františka Ulrichovy a za celou
* a + rodinu
Za * a + farníky
Za + rodinu Šimoníkovu a Pokornou s prosbou
o dar zdraví a požehnání

21. března: Středa

26. března: Pondělí

10.30 DL
18.00 SE

27. března: Úterý
28 března: Středa
29. března: Čtvrtek
Zelený čtvrtek
30. března: Pátek
Velký pátek
31. března: Sobota
Bílá sobota

16.00 HL
17.30 DL
15.30 HL
17.30 DL
20.00 HL

Za Svatého otce, biskupy, kněze a za nová povolání
Na poděkování za dar kněžství a eucharistie
Velkopáteční obřady
Velkopáteční obřady
Na poděkování za dílo spasení a za jeho šíření
do celého světa

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám. Sledujte proto týdenní rozpis!

PROSBA ZA ČAS SVOBODY
(Modlitba pro dobu postní)
Netěším se na dobu postu, ale vím, že mi
prospěje. Prosím tě tedy, dobrý Bože, aby
se pro mě stala časem milosti, časem
vnitřního očištění a svobody.
Dej, ať rozpoznám, kde jsem se zapletl do
závislostí. Daruj mi tyto dny postní doby
jako dobu cvičení vnitřní svobody.
Očisti mě od pochmurných emocí,
od hořkosti, zklamání a hněvu, aby na poli
mé duše mohla vyrůst dobrá a plodná
pšenice.
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Dobrý Bože, ty sám dáváš tuto postní dobu, abychom se připravili na Velikonoce,
na nový život, který se v nás chce rozvinout. Má to být obrácení a změny smýšlení.
V minulém roce proběhla postní doba tak rychle kolem mě. Chtěl bych letos prožít
tuto dobu tak, aby se změnily mé návyky a mé myšlení se mohlo proměnit.
Chtěl bych se jeden den této doby vědomě postit a modlit za jednoho člověka. Nechci,
aby to byla rychlá a nezávazná přímluva. Chci se za něj postit, aby si uvědomoval, že
je tebou požehnaný. Půstem mi bude mé tělo celý den připomínat tohoto
člověka. Dobrý Bože, přináším tohoto člověka do tvého milosrdenství, aby našel,
co potřebuje pro tvou cestu a svůj vnitřní pokoj. Naplň ho svým Duchem, aby nalezl
své pravé "já" a dostal se do souladu se svou podstatou a tvou vůlí.
AMEN
Anselm Grün

Zprávy a informace
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ
Újezd:
Drnovice:
Slopné:
Horní Lhota:
Dolní Lhota:

pátek 15.00;
čtvrtek 17.00;
pátek 17.00;
čtvrtek 15.30;
pátek 17.00;

neděle 13.30
neděle 14.30
neděle 17.30
neděle 8.30
neděle 10.00

P. Vladimír Růčka – 50 let od jeho úmrtí
13. března 1968 zemřel v Blatnici pod Svatým Antonínem
bývalý duchovní správce P. Vladimír Růčka. V Újezdě
působil od 1.8.1937 do 30.3.1950, kdy byl vzat
do vyšetřovací vazby pro nepřátelský postoj k lidově
demokratickému zřízení a byl odsouzen ke ztrátě svobody.
Vrátil se 28.2.1952. Žil nejprve mimo duchovní správu
v Blatnici pod sv. Antonínkem, potom se stal
administrátorem v Hradčovicích. Odtud odchází na
odpočinek do Blatnice pod sv. Antonínkem, kde 13.3.1968
skonal a je zde rovněž pochován.
P. Vladimír Růčka působil v Újezdě v těžkých dobách II.
světové války. O jeho působení z této doby napsal článek
pan učitel Mgr. Vladimír Měřínský v našem měsíčníku v lednovém čísle 2010 v článku
na pokračování „Příběhy duchovních správců a kněží farnosti újezdské“. V naší
farnosti vzpomeneme otce Vladimíra v neděli 18. března.
Postní duchovní obnova. V sobotu 10. března bude v kostele v Horní Lhotě duchovní
obnova, kterou povede P. Josef Zelinka, farář z Otrokovic. Bude to
o poznávání Boží vůle. K zajištění oběda je třeba se přihlásit v zákristii v Horní Lhotě
u otce Jiřího Ševčíka.
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Děkanátní setkání mládeže. Animátoři srdečně zvou na Děkanátní setkání mládeže,
které se uskuteční v sobotu 17. března ve Valašských Kloboukách. Na programu je
mše svatá, workshopy s různými hosty a večer chval. Další informace na vývěskách
našich kostelů. Možnost přihlášení na autobus najdete na webu www.animak.cz.,
případně na tel. č.: 739245975. Pokud nepožadujete odvoz společným autobusem,
není nutné se přihlašovat.
Nesení kříže děkanátem. Jako každoročně, i letos bude putovat v době postní kříž
mezi farnostmi našeho děkanátu. Farnosti Horní Lhota a Újezd putovávaly společně
na Lipska v neděli odpoledne, kde kříž převzali zástupci farnosti Luhačovice
a Pozlovice. Jelikož farnost Horní Lhota nemá zájem o toto společné nesení kříže
s farností Újezd, bude kříž z Újezda putovat do Dolní Lhoty v sobotu 24.3.2018.
Průvod vyjde z kostela v 13.30 hodin. Připojí se účastníci v Loučce a Slopném.
Křížová cesta přírodou. O Květné neděli 25.3.2018 se bude jako každoročně konat
pobožnost křížové cesty ve Vysokém Poli směrem ke kapli Panny Marie, se čtrnácti
zastaveními u křížů při cestě. Odchod z rozcestí do Drnovic bude v 13.30 hodin
ke zvonici, od zvonice v 13.45 hodin. Průvod naváže na autobusové spojení z Újezda.
Příležitost k velikonoční svaté zpovědi za účasti cizích zpovědníků bude v Horní
a Dolní Lhotě ve čtvrtek 22. března od 14.00 do 17.00 hodin; v Újezdě v pátek
23. března dopoledne od 9.00 do 11.00 a odpoledne od 13.00 do 16.30 hodin.
Dubnové číslo měsíčníku vyjde v pondělí Svatého týdne 26.3.2018.
Bohoslužby o velikonočním třídenní:
Újezd:
Horní Lhota
Dolní Lhota
Zelený čtvrtek:
17.00
16.00
17.30
Velký pátek.
15.00
15.30
17.30
Bílá sobota:
19.30
20.00
-

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v březnu 2018
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

3.3.:
10.3.:
17.3.:
24.3.:
31.3.:

17.
18.
1.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
9.
10.
11.

OSMISMĚRKA
„Kdo je vděčný, … (viz osmisměrka).“
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BORY, BRNO, ČECHY, ČEJČ, CHEB, CHOMUTOV, KOLÍN, KROMĚŘÍŽ,
LITOMYŠL, LITOVEL, LITVÍNOV, LUHAČOVICE, OPAVA, PARDUBICE,
PRAHA, SVITAVY, TELČ, UBLO, VLKOŠ, ZLÍN
Mgr. Gabriela Pavelková

-----------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ. Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost v Újezdě
pro vnitřní potřebu farníků z Újezda a Horní Lhoty. Členové redakční rady: Ing. Jarmila
Váňová a Mgr. Gabriela Pavelková. Adresa: Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val
Klobouk č. 5, telefon: farnost Újezd: 731619849; farář Újezd 603154041; farnost Horní
Lhota: 605206320; farář Horní Lhota: 604442038; mail: rkf.ujezd@volny.cz;
fahornilhota@ado.cz Stránky: www.farnostujezd.cz; a www.farnosthornilhota.cz.
Příspěvky (v rukopise nebo e-mailem) doručte do dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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