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Slovo redaktorů
Milí farníci,
přinášíme Vám nové číslo časopisu uvádějící adventní čas tím, že
zaměří Vaši pozornost na rodinu. Stejně jako Josef s Marií putovali
k Ježíšovu narození, tak máme příležitost i my využít měsíc prosinec
k putování k jesličkám s našimi rodinami.
Ať š’tastně dojdete k pokojnému a radostnému cíli
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Vaši Lucie a Dominik Grůzovi

Slovo pana kaplana
Očekávání...
Advent je dobou očekávání, těšení se... a to je krásný
pocit. Pro děti je to těšení se na dárky od Ježíška, na krásné
chvíle prožité jako rodina. Pro Marii a Josefa to bylo těšení se na
narození prvního miminka... vnímání zázraku daru života, který roste
v mateřském lůně. Navíc to pro ně bylo ale i hlubokým tajemstvím, jaké
to asi bude – dítě počaté z Ducha svatého – přislíbený Mesiáš.
Očekávání, touha, radost... a přitom uprostřed naprosto všedního
života, kdy se Josef i Marie musí starat o obyčejné věci: obživu,
domácnost, širší rodinu... Doprostřed obyčejného života, k nám
obyčejným lidem, má přijít Mesiáš...
My dnes víme, jak to dopadlo – Ježíš se narodil, žil uprostřed nás,
předal nám radostnou zvěst o Božím království a ukázal nám svoji lásku
až do krajnosti, po smrti vstal z mrtvých a žije... Žije? Kde žije? Kde je
Jeho království? V nebi? Ale my žijeme zde... Ježíši, potřebujeme, abys
žil s námi – tady a teď! Jistě... jsi přece v našich kostelích... prý i u nás
doma... dokonce snad i v našich srdcích... ano, v to věříme... ale nakolik
to dokážeme i reálně vnímat a zažívat?
A tak nám advent znovu připomíná touhu po Spasiteli – ten, který
přišel a je zde, a přece se často cítíme, jako kdyby ještě nepřišel, a
toužebně ho očekáváme.
Panno Maria, jako jste vy s Josefem očekávali Ježíše, pomozte
i nám důvěřovat, že se chce nově narodit do našich srdcí, do našich
domovů – aby jako s vámi žil naprosto reálně i v našich rodinách. Pane
Ježíši, dej, ať tvou přítomnost a lásku vnímáme stále „hmatatelněji“.
Toužíme po Tobě, přijď Pane, prosíme, přijď!
o. Daniel

Hudba v naší farnosti
24.12.2018 - Půlnoční mše
Eduard MARHULA (1877–1925)
ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE KOLEDOVÁ OP. 13
Vojtěch ŘÍHOVSKÝ (1871–1950)
VÁNOČNÍ ZPĚVY OP. 21, Č. 1, 2
učinkují: sólisté, chrámový sbor, orchestr;
varhany: MgA. David Postránecký;
řídí: Zdeněk Hatina, ředitel kůru
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ RODIN S DĚTMI

ADVENT TIŠE KLEPE

Advent tiše klepe na dveře,

Duchovní cvičení
venku se brzy stmívá.
rodin s dětmi je
Večer voní skořicí a já
specifické tím, že jsou
tam s námi naše děti,
otvírám tajemnou knihu čekání.
které se dožadují naší
Stránky dětství obracím pomalu,
pozorné přítomnosti.
čtením mezi řádky ožívám.
Větší děti se už
s a m o z ř e j m ě
pozornosti svých
Jako jemný vánek
rodičů cíleně vyhýbají.
dotkne se mne Duch Života,
Naše celá rodina jela
Vyslanec s poselstvím maličkých.
letos do Hoješína
Probouzím se a volám:
podruhé. V neúplném složení jsme jeli už potřetí. Děti se
těší, my také. Na odpočinek, na ticho, na farníky, na to, že
Efatha, efatha! Jen se otevři má duše
nemusíme vařit a dělat domácí práce, na to, že nemusíme
a pozvi jej dál!
jít do žádného zaměstnání. Každý den máme vyhrazený
čas na modlitbu a mši svatou. Otec Jiří nám nabízí podněty
Mé nevidoucí oči náhle vidí!
k meditacím třikrát denně.
Vidí úžasnou plejádu hvězd.
K poznámkám z duchovních cvičení se vracím
během roku. Při pročítání jsem se vrátila k přednášce
Mezi nimi však jedna vyniká
OČEKÁVÁNÍ. Nabídnutých textů z Písma byla celá řada.
a ta ukazuje směr.
Vybírám jeden, Lk 17, 20–21: „Když se ho farizeové zeptali,
Vzduch tak krásně voní
kdy přijde Boží království, odpověděl jim: »Boží království
putováním za nadějí.
nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci:
Hle, tady je! nebo Tam je! Neboť Boží království je mezi
vámi.«“
Co ještě hezčího si mohu přát,
Voláme Maranatha, Pane, přijď? Máme v srdci touhu
než chvíli zůstat ve zjevení
po Ježíši? Voláme po jeho příchodu, ale on už tu přece je!!!
a patřit na tu krásu krás...
Prosíme, aby začal dělat něco jinak, něco jiného než
Už nepotřebuji vůbec nic,
doposud. A pokud ano, přichází a koná, všimneme si toho?
Kéž můžeme na otázku – Kde je ten váš Kristus?
jen se tě něžně dotknout,
– Odpovědět – Žije v nás. Jeden pán v Hoješíně je velký
až se za chvíli narodíš... Pane.
fanoušek železnice, a tak má na zahradě koleje a vláček.
KK
Každý rok děti povozí po zahradě vláčkem a děti jsou
nadšené. Odpoledne jsme chodili k přehradě a užívali si
krásného slunečného počasí. Každý večer po večeři se hrál fotbal. Kdo nehrál, tak fandil.
Děkuji všem, kdo nám rodičům připravili zázemí (kuchaři, hlídači, duchovní doprovod),
abychom se mohli věnovat modlitbě a odpočinku.
LJ

3

Pouť rodin
Předposlední prázdninový víkend se
naše rodina vydala na pouť na svatý
Hostýn. Je to už naše rodinná tradice.
Naše děti se vždycky těší na svatý
Hostýn, obzvlášť na pouť dětí a rodin,
kdy je tam pro ně přichystán program
a spousta odměn. Tento rok bylo
chladno a deštivo. Ještě ráno jsme
nebyli rozhodnuti, zda pojedeme.
Poté, co jsme našeho nejstaršího
syna vypravili na ministranský tábor,
jsme vyjeli. Poprvé jsme jeli pouze
s našimi dvěma nejmladšími dětmi
– Staníčkem a Aničkou. Martínek a
Liduška byli na táboře a moc je
mrzelo, že nemohli jet s námi.
Na Hostýně foukal studený vítr, ale po
dobu dětského programu nepršelo.
Z naší farnosti jsme nebyli jediní, kteří
měli stejný nápad. Potkali jsme
Marťu, Sárinku a Mariánku, bývalou
farnici Marušku s rodinou a další.
Divadelní představení, soutěže,
vyrábění, opičí dráha, ježdění
v dětských elektroautech. Mimo to se
také děti učily spolupráci, když
musely přenášet raněné plyšáčky na
nosítkách. Odměna byla velká,
zmrzlina také a nakonec všichni ještě
blahopřáli otci arcibiskupovi Janovi
k jeho životnímu jubileu. Děti k obloze
v jeden okamžik vypustily 70 balónků.
V bazilice jsme se pomodlili a vyprosili
si požehnání do dalšího školního
roku. Návštěva poutních míst je pro
naši rodinu velkým povzbuzením a
také to vnímám jako dobře využitý čas
strávený s maželem, s dětmi a
s Pánem Bohem.
LJ
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MINISTRANSKÝ TÁBOR
Dobrodružství v Zemi
Vycházejícího slunce

Tak jako každé léto,
tak i letos jsme uspořádali
ministrantský tábor. A ten
nezačal jinak než na
hlavním vlakovém nádraží
v Brně. Naším cílem byly
Hodice, konkrétně
základna Kratizna v lese
kousek za vesnicí.
Z Brna jsme se vykodrcali
spěšňákem do Jihlavy,
odkud jsme jeli lokálkou až
do Hodic. Na základně
jsme se zabydleli a
předtím než jsme ulehli,
nám Peťa přečetl první
kapitolu příběhu.
Letos jsme se ocitli
v dalekém Japonsku! Z řad
obyčejných poddaných si
nás ctihodný císař
Nabunaga Oda vybral pro
zvláštní úkol. Ve vysokých
horách, až na dalekém
okraji jeho království, se
zabydleli temní mniši
Sóheiové, kteří již po
několik dlouhých měsíců
vypalovali a drancovali
vesnice pod horami.
Naším úkolem bylo
zlořádné mnichy
zneškodnit. Císař nás
ubytoval přímo u sebe,
v paláci, a příštím dnem
naše příprava začala. Pustili jsme se do výroby katan podle
tradičního japonského způsobu, z PVC trubky a miralonu. :D
Pro takhle náročnou výpravu jsme si museli také vylepšit
fyzičku a také se zdokonalit v boji s katanou.
Nepostradatelnou součástí boje je nebát se boje zblízka,
a tak jsme absolvovali několik kol sumo zápasů. V Japonsku se též velmi dbá na dodržování tradic,
takže nás svou návštěvou poctil i vážený sensei Jissoji Yasahiro, který s námi probral několik lekcí
japonské etikety, během které jsme si osvojili správné oslovování, rituál při přípravě čaje a vlastní
stolování při čajovém obřadu či dalších příležitostech.
Kromě bojového výcviku bylo nesmírně důležité, abychom jsme se perfektně orientovali
v japonském písmu a mohli si tak v klášterních knihovnách sehnat mapy či zjistit jiné důležité
informace, které by se nám mohly hodit. Po několikadenním trénování a zdokonalování se jsme byli
připraveni na náš velký úkol. Takže už nám nic nebránilo, abychom se sbalili a vyrazili.

LISTOPAD 2018

Cesta to byla náročná a namáhavá, zdolali jsme
několik vysokých kopců a úbočí, až jsme dosáhli
našeho cíle, kterým bylo skromné přístřeší nedaleko
od zatopeného lomu. Zde jsme rozdělali tábor a
přichystali se ke spaní. Noc však nebyla tak klidná, jak
jsme doufali. Z hlubokého spánku nás vytrhl temně
znějící gong. Vydali jsme se směrem, odkud zvuk
přicházel, a došli jsme k rozbořeným zdem zmizelého
města, které očividně Sóheiové stihli před naším
příchodem vypálit. Po průzkumu ruin jsme se vrátili do
tábora, kde na nás čekalo překvapení. V táboře nás
překvapili Sóheiové, aby nás rozprášili po okolí. Jenže
my jsme byli připraveni a jako vždy jsme měli po ruce
katany, které jsme neváhali použít. Sóheie jsme po
lítém boji zahnali na ústup.
Za ranního rozbřesku jsme posnídali a vyrazili. Cesta naštěstí ubíhala rychleji než předešlý den,
a tak jsme zdárně dorazili k naší původní základně. Další den jsme pronikli do kláštera, kde jsme
svedli vyčerpávající bitvu. Byla vítězná, a tak jsme to navečer oslavili japonskými divadelními kjógeny.
Pro nás všechny navždy zůstanou nezapomenutelní Jirka s Kryštofem, kteří si nastudovali hru
„O mandarinkách“ a zaimprovizovali tuto hru s vějířem. Tak takhle jsme si užili poslední srpnový týden.
MW

Kasička Charita – adopce na dálku
Karneval
V našem kostele jsme nasbírali prostředky, které byly
použity na adopci pěti farních dětí, a ještě zbylo. Farní rada
rozhodla, že budou podpořeny 2 projekty, jedná se o
finanční pomoc Sýrii a Ugandě na ZŠ Jana Nepomuckého
v Kitule. Na každý projekt připadne 10 000 Kč.
LG

Střípky z duchovních cvičení
Karneval

Misijní most
V roce 1926 vyhlásil Svatý otec Pius
XI. každou předposlední říjnovou
neděli za Světový den modliteb za
misie, který od té doby na celém světě
organizuje Papežské misijní dílo šíření
víry. Tento den modliteb je spojený
s finanční sbírkou, z níž se pravidelně
podporují projekty na pomoc
nejpotřebnějším (dnes přibližně
v 1100 misijních diecézích). V naší
farnosti se letos vybralo 42 300 Kč.
LG

S putováním do Betléma souvisí téma pokory a jedno
zvíře. A tím je OSEL.
Pojďme si s tímto zvířetem vybavit jinou scénu, kdy
si jej Ježíš volí pro svůj vjezd do Jeruzaléma. Volí
si obyčejného osla a tak pokračuje ve svém díle. Volí si osla,
na kterém ještě nikdo neseděl, mladého, plného síly
a možná i tvrdohlavosti.
Představme si, kolik trpělivosti a jemnosti musel Ježíš vynaložit k tomu, aby jej oslík vzal na svá
záda. Jestli chceme také my Ježíše někam dovézt, třeba s ním v tuto dobu doputovat do Betléma, pak
můžeme být jeho a Mariiným OSLEM.
Čím je totiž člověk Bohu blíž, tím méně chce být vidět před lidmi.
Jeden muž měl velmi nemocného syna, dozvěděl se, že v poušti je svatý muž, který léčí. Vzal
syna a šel do pouště za světcem, aby ho uzdravil. Při namáhavé cestě však syn zemřel, zoufalý otec
pokračoval v cestě. Došel až k jeskyni světce. Položil syna a unaveně si lehl vedle něj. Sv. Antonín
vyšel a zlobil se, neměl rád, když ho lidé uctívali, a řekl: „Vstaňte a odejděte!“ A oni oba vstali a odešli.
My jsme velmi vzácní a důstojní pro našeho Pána, ale přesto jsme také oslové.
Všechno to vznešené a úžasné je spojeno s Kristem. Problém nastává, když se jej někdo snaží
zastiňovat, to pak ubližuje.
Možná si osel celou dobu myslel, že všechen ten povyk a jásání patří jemu.
„Kéž bych i já mohl/mohla být oslem, na kterém Ježíš pojede.“
LG
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Modlitby matek
V našem kostele se po tři večery scházely
maminky, aby se modlily za sebe navzájem, za
své děti a své rodiny. Byly to nádherné chvíle
zalité mnoha slzami, posázené mnoha kamínky a
kameny, které možná symbolicky popadaly
z mateřských srdcí a utvořily cestu k Ježíšovu
srdci.
Myslím si, že je důležité, aby nám
maminkám naše srdce neztvrdla jako ruce tvrdou
prací a péčí o rodinu, ale aby byla pružná, plná
radosti a lásky, jak nám ukazuje Ježíš svým
přístupem k dětem a jak nás učí Duch svatý
každodenním vanutím a dotyky.
Tak se nechejme obměkčit:)
Velké díky patří všem našim maminkám
organizátorkám, které se mnoho oháněly při
přípravách.
LG

Podzimní pouť
V sobotu, těsně před uzavřením mostu,
jsme doběhli do autobusu, kde již bylo mnoho
našich farníků připravených k pouti.
Počasí bylo podzimně sychravé, vlezlé, ale
nepršelo. Vyjeli jsme s modlitbou Anděle Boží.
„Mami, tohle nám zpívá táta!“ neslo se
autobusem, když naše Mariánka zaregistrovala
píseň.
Velmi hodný pan řidič nás dovezl do
Letovic, kde jsme se prošli podzimním parkem
a zakotvili v chrámě. Zrovna dělali úpravu dveří,
dveře vysadili a opalovali je, ale abychom měli
klid, na chvíli práce přerušili.
Pomodlili jsme se a prohlédli si památku.
Naše nejmladší glosovala, když se vracela
ze záchodu: „Pojď, mami, půjdeme kolem těch
zlodějů opatrně.“ „Hm,“ divila jsem se. „Proč
myslíš, že jsou to zloději?“ „No protože vzali
dveře!“ řekla zcela suverénně. Poté jsme vyjeli
na Kalvárii do Jaroměřic u Jevíčka, kde jsme
mohli vidět symbolické výjevy z Ježíšovy
křížové cesty. Zde otec Jiří odsloužil mši svatou
a chvíli jsme si odpočali. Někdo se snažil
v bezvětrné zóně pouštět draka, pak jsme
všichni nasedli a spokojeně dorazili do Sloupu.
Ve Sloupu jsme před Pannou Marií na
sloupu prožili křížovou cestu a pak byl již čas
pouť ukončit a vydat se domů.
LG
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Tři věci, ve kterých je Svatá rodina ideálním vzorem
Na první pohled se může zdát, že o Svaté
rodině nevíme z dostupných pramenů
(kanonických a nekanonických evangelií) příliš
mnoho. Jsou to vlastně jen útržky událostí
předcházejících Ježíšovo narození, jeho
narození samotné a pár příběhů z jeho dětství.
Na druhou stranu i tyto kusé informace naznačují
více, než co známe možná o jakékoliv jiné rodině
té doby. Víme tak, že nám Svatá rodina může být
vzorem vnější prostotou svého života,
vzájemnou láskou a porozuměním. V čem ale
osobně považuju členy Svaté rodiny za
šampiony, jsou tyto tři zásadní postoje k Boží vůli.
Svatá rodina totiž:

Boží vůli dokázala poznávat,
Boží vůli chtěla vykonávat a nakonec
skutečně Boží vůli vykonávala.
Když Marie zakončuje rozhovor s archandělem
Gabrielem slovy: „Hle, jsem služebnice Páně. Ať
se mi stane podle tvého slova!“ (L 1, 38) nebo
když je Josef varován před Herodem a ještě tu
stejnou noc vstane, vezme Ježíše a Marii a
odejde na několik let do Egypta (Mt 2, 14), jedná
se podle mého o silné předobrazy toho, co říká
sám Ježíš v rozhodujících okamžicích svého
pozemského života: „Otče, pokud chceš, odejmi
ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle,
ale tvá!“ (L 22, 42)
TK

Příklady táhnou – sv. Jan z Boha
Byl svátek Všech svatých a já jsem
procházela Granadou ke kostelu sv. Jana z
Boha, abych pogratulovala jemu a také jeho
kolegům. V Granadě je mnoho soch muže, který
pomáhá nemocným, ošetřuje je a přitom se za ně
modlí s tváří zalitou bolestným soucitem a
obrácenou k nebi.
Jan se narodil roku 1495 v Montemor-oNovo v Portugalsku. Vyrůstal v prosté a zbožné
rodině, ale v osmi letech se v jejich domě objevil
cizinec, který Jana unesl nebo přiměl k útěku.
Chlapec se dostal do Španělska, zpočátku žil
jako žebrák a bezdomovec, pak se živil jako
pasáček ovcí. Jeho chlebodárce si chlapce
oblíbil, naučil ho číst a psát a nakonec ho
zasnoubil s vlastní dcerou. Nedlouho před
plánovanou svatbou ale nevyrovnaný, vnitřně
rozháraný Jan utekl a několik následujících let
prožil jako tulák bez domova.
Stal se žoldnéřem a bojoval ve španělské
armádě nejprve proti Francouzům, pak proti
Turkům. Během vojenské služby žil nevázaným
životem, propadl alkoholu a zcela se zřekl víry.
Po osmnácti letech vojenského života se Jan
vrátil do Portugalska, kde se setkal se svým
strýcem. Od něho se dozvěděl, že jeho matka
zemřela a ovdovělý otec vstoupil do
františkánského řádu. To v Janovi probudilo
zájem o náboženství. Posléze však odešel do
Andalusie, kde živořil jako pastýř ovcí. Posléze
se dal zaměstnat jako zedník na stavbě pevnosti
Ceuta v Maroku, byl starý mládenec, neuvažoval
o svatbě, ale chtěl si zajistit živobytí.
Z našetřených peněz si koupil v Granadě domek
a začal podnikat jako knihkupec.

Roku 1537 Jan vyslechl
kázání sv. Jana z Avily a prožil
hlubokou vnitřní proměnu. Svůj
dosavadní život náhle vnímal
jako sérii zlých činů a psychicky
se zhroutil. Běhal bezcílně
ulicemi Granady, rval si vlasy a
strhával ze sebe oděv, knihy ze
svého krámku vyházel na ulici.
Jako domnělý šílenec byl
zatčen a odvezen do špitálu, kde ho drželi
v řetězech, trápili hladem, bitím a pálením. Když
tímto způsobem poznal drastické léčebné
metody středověku, rozhodl se po zbytek života
pomáhat nemocným.
Roku 1539 vybudoval Jan na vlastní
náklady v Granadě dům, kde se staral o nemocné
a chudé, léčil pomocí bylin, ošetřoval zraněné a
umírající, ke svým pacientům se choval velmi
laskavě, povídal si s nimi a společně se s nimi
modlil. Žil pouze z milodarů a začalo se mu říkat
„chudý chudých“. Biskup z Tuy, který si
soucitného léčitele velmi vážil a snažil se ho
finančně podporovat, ho nazval Janem z Boha.
Roku 1548 Jan otevřel další nemocnici v Toledu.
Pomáhal nemocným a potřebným ze všech sil.
Zavedl nový způsob rozdělování nemocných, a
to podle jejich onemocnění. Roku 1550 se při
záplavách vrhnul do vody, aby zachránil
tonoucího, sám však onemocněl zápalem plic a
zakrátko zemřel před oltářem v kapličce své
nemocnice.
Po Janově smrti jeho následovníci založili
řád špitálníků (milosrdných bratří) a Jana
prohlásili za zakladatele.
Převzato z wikipedie, Roku se svatými a upraveno LG
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PŘEČTĚTE SI:
P a v e l Vo j t ě c h K o h u t
SLABIKÁŘ VNITŘNÍ
M O D L I T B Y

Kniha předního českého
znalce karmelitánské
spirituality přibližuje ve
dvanácti kapitolách praxi
vnitřní modlitby, jak vyrůstá ze
spisů svaté Terezie z Ávily a Jana od Kříže.
Srozumitelnou a vstřícnou formou zve
čtenáře, aby se pustili na cestu důvěrného
vztahu s Bohem, který se v modlitbě otevírá.
Vybrané citace především z díla ávilské
světice a její klíčová slova jsou doplněny
autorovými osobními postřehy a svědectvími,
které z knihy dělají zcela současnou a
praktickou příručku pro všechny zájemce
o prohloubení jejich duchovního života.
„Po četbě dvanácti kapitol této knihy
jsem poznal, že jsem zcela na začátku
modlitební schopnosti, jíž jsem pokládal za
ověřenou a osvědčenou během své dlouhé
životní dráhy ve službě Božímu lidu. Vítám toto
sebepoznání, které mě vrací nazpět a vyzývá
mne, abych se pokusil znovu a důkladněji
přijmout nabízený dar a možnost autentické
modlitby.“
(z předmluvy Václava Malého)
Pavel Vojtěch Kohut je bosý karmelitán,
teolog, překladatel a autor duchovní literatury.
V současnosti působí na misii ve Středoafrické
republice. Je překladatelem spisů sv. Terezie
z Ávily a sv. Jana od Kříže.
KK

DÁREK PRO JEŽÍŠKA

-Adventní snažení pro děti naší farnostiUž jste někdy dali někomu dárek, ze
kterého měl milovaný člověk velkou radost?
A dostali jste vy sami někdy dárek, ze kterého
jste se ještě dlouho potom těšili? Co vlastně
s námi takové obdarování dělá? Nejenže
máme radost, ale zároveň prohlubujeme
lásku mezi námi navzájem. A proto bychom
chtěli, aby se toto téma stalo i cílem letošního
snažení pro děti, možná, pokud budete chtít,
i pro dospělé.
Tento advent chceme Ježíškovi
připravit velký zabalený dárek plný dobrých
skutků, ale i radostí. Na stolku v kapli sv. Anny
bude připravena velká papírová krabice,
kterou budeme postupně po adventních
týdnech zdobit a nakonec ji převázanou
ozdobnou stuhou přineseme jako náš dar
narozenému Ježíškovi k oltáři.
Na každé katechezi malé děti dostanou
barevné nálepky, které po splnění nějakého
dobrého skutku nalepí na krabici. Starší děti
nebo i dospělí mohou dobrý skutek napsat na
lístek papíru a vhodit jej do krabice. Úmysly
jednotlivých dobrých skutků mohou být zcela
jednoduché: modlitba, pomoc mamince
v kuchyni, darovat úsměv, odpustit bližnímu,
půjčit sourozenci hračku atd. Možnostem se
meze nekladou.
Přejeme všem našim farníkům, malým,
větším i největším, aby prožili advent v lásce
pospolu ve vzájemnosti, bez hádek a sporů,
protože přece chceme Ježíškovi udělat
velkou radost a těšit se na jeho dvoutisící
osmnácté narozeniny.
Vaši katecheté.
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RODINA
„Kdo žijí v manželství, mají podle svého
vlastního povolání zvláštní povinnost
spolupracovat manželstvím a rodinou na
utváření Božího lidu.“
(KKP kán. 226-§l.)
Základem každého národa je rodina; je
přirozeným kořenem, z něhož vyrůstají nové
lidské životy. Je také nejpřirozenějším
prostředím, kde se zdravě vyvíjí a uplatňuje
lidská osoba po stránce tělesné, duševní
i mravní. Proto se církev o rodinu stará, střeží
tento životní pramen před zkažením. Má od Boha
příkaz a plnou moc chránit manželství a pečovat
o jeho správný řád. V Katechismu katolické církve
v čl. 1660 je řečeno: „Manželské smlouvě, kterou
muž a žena uzavírají mezi sebou důvěrné
společenství života a lásky, položil základy
Stvořitel a vybavil ji jejími vlastními zákony. Svou
povahou je zaměřena na dobro manželů stejně
jako na plození a výchovu dětí. Kristus ji u
pokřtěných povýšil k důstojnosti svátosti.
Svátost manželství
je znamením jednoty
Krista a církve. Dává
manželům milost milovat
se láskou, jakou Kristus
miloval církev; milost
svatosti tak zdokonaluje
lidskou lásku manželů,
upevňuje jejich
nerozlučitelnou jednotu a
posvěcuje je na pouti k
věčnému životu.“
Katolík je povinen
uzavírat svátostné manželství, protože civilní
sňatek je pro něho neplatný před Bohem; uzavřeli civilní sňatek, dává tím najevo, že vylučuje
Krista ze své lásky, ze svého života, a tak si tím
uzavírá i cestu ke svátostem. Lidé Bohu odcizení,
nasáklí ateismem, považují manželství za čistě
společenský svazek, který muž a žena uzavírají
vzájemnou dohodou; takový sňatek je možné
poměrně lehce rozvést. Nevěřící lidé nemají
pochopení pro náboženskou náplň svátosti
manželství. Jen věřící je schopen pochopit, že
skrze svátosti k nám přichází sám Bůh, a proto se
křesťanští snoubenci nesmí nechat mýlit a
ovlivnit prázdnými a planými poznámkami světa.
Měli by vědět, že pro plnění budoucích
manželských povinností, prohlubování a
zušlechťovaní vzájemné lásky potřebují Boží
milost. Křesťanské manželství je dar Boha

Stvořitele a tlumočí cosi z neprobádatelné
hloubky Božího bytí – dávat a milovat: Bůh se
dává lidem a zahrnuje je láskou. Smyslem a
náplní manželství je dávat se a milovat, ztratit se
v tom druhém a duchovně se navzájem
obohacovat, a to i tehdy, když do společného
života přijde bolest, utrpení, starosti i kříž. Láska
se obětí zušlechťuje a je ochotná obětovat se pro
druhého až do krajnosti. Když se muž a žena
milují jen pohledem na sebe, zůstává jejich láska
jen na rovině citů, ztrácejí smysl pro opravdovou
lásku. Opravdová láska je upřímná vůle dvou lidí
navzájem si pomáhat, žít jeden pro druhého, žít
živě společenství mezi sebou navzájem
s Kristem uprostřed až do smrti. Proto musí mít
pohled upřený na Boha, musí ho vpustit do středu
svého manželství, aby On ho mohl posvětit a
povznést.
Základním předpokladem pro dobrou
rodinu je hned v začátku správná volba partnera.
Mladí lidé cítí přitažlivost
k druhému pohlaví, po
určitém čase vzniká
známost, která by měla
vyústit v manželství.
Mezi mladými se
nejčastěji hledí na
vzájemnou náklonnost,
krásu, přitažlivost. Krása
ale časem pomíjí,
smyslná přitažlivost
vyprchá. Proto by měl
každý mladý člověk
hledět na jiné hodnoty – na nitro, na srdce... Také
se stává velmi často, že zájem o Boha je kladen
až na poslední místo. Jaká by to byla vzájemná
pomoc, kdyby si manželé nepomáhali v tom
nejdůležitějším – na cestě k Bohu, po níž mají jít
nejen oni sami, ale také po ní vést svoje děti.
Proto církev nedoporučuje ani smíšená
manželství – katolíka s nekatolíkem. Mohou mít
sice sňatek v kostele s dispenzí od biskupa, ale
vždycky je takový svazek zatížen mnoha
obtížemi jak v duchovním životě, tak i ve výchově
dětí a mnoha dalších záležitostech.
„Křesťanský rodinný krb je místem, kde se
děti poprvé dovídají o víře. Proto je rodinný dům
nazýván právem rodinnou církví, společenstvím
milosti a modlitby, školou lidských ctností a
křesťanské lásky“, je psáno v Novém
katechismu. Písmo svaté i církev vypovídají

9

LISTOPAD 2018

o velikosti a vznešenosti manželství, ale také
naznačují velikou odpovědnost, kterou mají
křesťanští manželé před Bohem, před církví
i před celou lidskou společností.
„Rodina je školou plnějšího lidství. Aby
mohla dosáhnout plnosti svého života a poslání,
je nutná láskyplná shoda srdcí, vzájemné
dorozumění manželů a horlivá spolupráce rodičů
při výchově děti. Děti se mají vychovávat tak, aby
až dospějí, dovedly s plným vědomím
odpovědnosti jít za svým povoláním a volit si
životní stav. Je na rodičích vést mladé lidi při
zakládání rodiny svou rozumnou radou a ti ji mají
rádi od nich přijímat. Musí se však varovat toho,
aby je nenutili uzavírat manželství nebo bránit jim
ve volbě partnera. Budou-li rodiče předcházet
životním příkladem a modlitbou v rodině, jejich
děti naleznou snadněji cestu lidskosti, spásy a
svatosti“ (Radost a naděje).
Rodiče jsou na prvním místě povoláni
k výchově svých dětí. Dítě je obraz Boží, má
nesmrtelnou duši, a proto má také právo na úctu a
pochopení. Bez pochopení není pravé výchovy,
nanejvýš drezúra a ta není hodná lidí. Rodiče si
musí určit jasný cíl ve výchově. Jinak vychovávají
rodiče, kteří chtějí mít ze svých dětí úspěšné
podnikatele, jinak ti, kteří chtějí mít děti hodné a
poctivé, a zase jinak vychovávají ti, kteří chtějí mít
z dětí poctivé věřící a praktické křesťany. Vzorný
a příkladný život rodičů se nedá nahradit ani
sebehodnotnějšími radami a je pro děti daleko
účinnější než kdyby přečetli o manželství
množství knih. Rodiče jim ale nesmí stále
přikazovat a zakazovat. Děti mají právo na
svobodu a samostatnost, ta ovšem musí mít také
svoje hranice. Jednoho dne se pro ně musí
vychovatelé stát zbytečnými a všechnu výchovu
nahradí sebevýchova a ta pak pokračuje po celý
život.

Rodiče by měli mít také u svých dětí určitou
autoritu. Autorita, která je postavena na vnějších
prostředcích, ta je nepravá a dříve nebo později
zklame. Autorita, která vychází z nitra člověka, ze
života, z jeho stylu a způsobu, ta zůstává po celý
život, i když už děti mají svoje vlastní rodiny a
rodiče zestárli. Vlastní, pouze lidské síly často
zklamou, a proto mají rodiče čerpat světlo a sílu
od Boha. Svátostí manželství se jim dostalo dost
pomocných milostí pro jejich poslání, musejí o ně
ale stále prosit a spolupracovat s Bohem.
Nejdůležitějším trámem v rodinném domě
je důvěra mezi mužem a ženou. Důvěra pochází
z lásky, ale má v sobě cosi pokojnějšího,
vyrovnanějšího, stálejšího, co je pro domácí
prostředí moc důležité. Protějškem důvěry je
věrnost. To neznamená, že nezklame jeden
druhého s někým jiným, ale je to mnohem víc –
totiž stát bezpodmínečně po boku milovaného
člověka, nic bez něho nedělat. V rodině, kde
důvěra a věrnost tvoří základní nosné trámy, tam
se upevňují i všechny ostatní vztahy, je proto
třeba cílevědomě budovat ve svých vztazích
právě důvěru a věrnost. Za to je třeba prosit a také
pro to mnoho udělat. Když budou v takovém
ovzduší mladí lidé růst, pak zcela jistě budou
toužit mít jednou takovou rodinu, v jaké sami
vyrůstali.
Nejlepší manželství není ušetřeno starostí
a obtíží. Mohou být zvládnuty, jen když manželé
mají onu obětavou lásku, o níž sv. Pavel říká:
„Snášejte jeden druhého, odpouštějte si
navzájem! Nade všechno však mějte lásku!“
(Kol 3, 13)
Z katechezí p. Vojtěcha Jeníše upravila KK

BUBO a SRDÍCKO
Noční dobrodružství

Nastala noc. Celá výprava poklidně spala a oddychovala a všude kolem bylo ticho. Oknem
nakukovaly do pokoje hvězdičky a nic nerušilo poklidné chvíle odpočinku. Když tu najednou
kočičku Srdíčko probudil takový zvláštní pocit. Nedokázala by si vzpomenout, co to bylo, ale
něco ji přinutilo otevřít oči. Dívala se do tmy se stále větším neklidem. Pak se to stalo;
v temnotě pod postelí se něco pohnulo.
„Pomóc, Bubo, vstávej! Pod postelí je příšera! Je tam ukrutánský drak!“ Rázem byli všichni na
nohou. „Co se děje?“ „Strašidlo, kde je strašidlo?“ „IHA-HA?“ Statečný medvídek se postavil
dopředu, těsně k hraně postele a zakřičel“ „Kdo jsi a co po nás chceš!?!“ Ze tmy pod postelí se
nic neozvalo, zato nahoře na posteli se rozkřičely dva líbezné hlásky: „Pomozte nám prosím,
zlý drak nás tu vězní. Vysvoboďte nás!“
„Pomozte nám prosím, zlý drak nás tu
vězní. Vysvoboďte nás!“
Všichni se podívali nahoru a uviděli tam
dvě překrásné panenky, Baletku a
Princeznu. Byly celé uplakané a
nešťastné.
Všichni kamarádi dali hlavy dohromady
a začali se radit. „Měli bychom jim
pomoci,“ řekla Srdíčko.
„Ale mohlo by to být moc nebezpečné!“
strachovalo se Štístko.
„I-ha-há-ha !!!“ přidal se koníček plný
obav.
„
Musíme jim pomoci, o tom není pochyb. Nemůžeme nechat někoho a nic pro něj neudělat.
To by nebylo správné! Musíme vymyslet jak na draka.“ Prohlásil medvídek Bubo a víc už
nebylo o čem mluvit.

BUBO a SRDÍCKO
Bitva s drakem

A tak se výprava, hledající někoho pro koho je Bubo důležitý, změnila na záchrannou
výpravu, chystající se na bitvu s Drakem. Zatímco Bubo organizoval statečné bojovníky
a kočička utěšovala plačící a vystrašené panenky, pod postelí to nebezpečně vrčelo a funělo.
Světla v pokojíčku už začínalo přibývat, ale dole v dračím doupěti byla stále černočerná tma.
„Nesmíme déle otálet,“ zavelel Bubo. „Za chvíli je den a to už musí být panenky svobodné.
Jdeme na to!“ Odhodlání mu zářilo v očích.
Všechny ostatní hračky se nakazily jeho statečností a teď, tlapku v tlapce, kráčely proti
Drakovi.
Bubo našel na zemi zelený hřebínek a ten mu měl posloužit jako zbraň. S napřaženým
hřebínkem a třesoucími se koleny nakukoval pod postel. Ostatní stáli za ním a pobízeli ho.
A v tom Drak zaútočil! Strašlivě zařval a vycenil svá obrovitánská zubiska. Zvířátka na nic
nečekala a vzala nohy na ramena. Jen medvídek zůstal stát na místě s připraveným
hřebínkem. Zíral Drakovi do tlamy a třásl se strachy. Ale při tom děsu si všiml, že drak má mezi
druhým a třetím zubiskem vraženou velikánkou třísku. Dáseň kolem byla celá zarudlá a tvář
oteklá. A tak medvídek místo aby na příšeru zaútočil, skočil jí do tlamy a třísku vytáhl. Drak
hrozitánsky zařval; tak, že i okna v pokojíčku zadrnčela a svalil se na zem.
KS

Pokračování příště

