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„Takto však je sice mnoho údů, ale 
jenom jedno tělo.“ (1 Kor 12,20)

Byl jsi někdy v živém společenství 
opravdových a autentických křesťanů? 
Účastnil ses někdy jejich shromáždění? 
Pronikl jsi do jejich života? Jestli ano, 
mohl sis všimnout, že ti, kteří ho vy-
tvářejí, mají rozličné úlohy. Někdo má 
dar slova a může ti sdělit duchovní 
skutečnosti, které se dotknou tvé 
duše, jiný má dar pomáhat, pečo-
vat, starat se o potřebné a trpící 
a udivuje tím, čeho všeho dokáže 
pro jejich dobro dosáhnout. Další 
učí s tak velkou moudrostí, že naší 
víře dodá zcela novou sílu, jiný 
vyniká organizačními schopnostmi 
či schopností vést druhé. Někdo 
umí porozumět každému, s nímž 
přichází do styku, a je utěšitelem 
srdcí, která to potřebují.

To všechno můžeš zakusit, ale 
to, co tě především v takto živém 
společenství oslovuje, je jediný 
duch, který všechny vede. Jako 
bys cítil jeho přítomnost, která vy-
tváří z onoho původního seskupení 
unum, jedno jediné tělo.  

„Takto však je sice mnoho údů, ale 
jenom jedno tělo.“

I Pavel se setkával, a to výji-
mečným způsobem, s velmi živými 
křesťanskými společenstvími, která 
se zrodila z mimořádné moci jeho 
slova. 

Jedním z nich bylo mladé křes-
ťanské společenství v Korintu, v němž 
Duch Svatý nešetřil svými dary 
a charismaty. Naopak, v té době se 
projevovala mimořádná charismata, a to 
díky zvláštnímu povolání, které měla 
rodící se církev.  

Jenže tato komunita po prožití vzru-
šující zkušenosti různých darů Ducha 
Svatého poznala právě mezi těmi, 
kterým byly uděleny, také řevnivost či 
nesoulad. 

Bylo tedy nezbytné se obrátit na 
Pavla, který byl v Efesu, aby je poučil.

Pavel neváhal a v jednom ze svých 
mimořádných dopisů jim odpověděl, jak 

těchto výjimečných milostí užívat.
Vysvětloval, že jsou různá charisma-

ta, různé služby - apoštolská, prorocká 
či učitelská - ale že Pán, od něhož 
pocházejí, je jen jeden. Řekl, že ve 
společenství existují ti, kdo konají zázra-
ky, kdo uzdravují, či mají mimořádný dar 
pomáhat druhým, vést společenství 
nebo mluvit jazyky, které pak jiní umí 

vykládat. Dodal však, že Bůh, od něhož 
pocházejí, je jen jeden. 

Jelikož jsou různé dary výrazem 
téhož Ducha Svatého, který je svobod-
ně rozděluje, musí být ve vzájemném 
souladu a mohou se vzájemně doplňo-
vat. Neslouží k osobnímu potěšení, 
nemohou být důvodem k vychloubání 
nebo sebeprosazování, ale byly daro-
vány pro jeden společný cíl - budovat 
společenství. Jejich cílem je služba, 
takže nemohou budit řevnivost nebo 
zmatek.

Pavel, i když má na mysli zvláštní 
dary týkající se právě života spole-

čenství, je toho názoru, že každý jeho 
člen má své schopnosti, své hřivny, 
s nimiž by měl hospodařit k dobru 
všech, a že každý by měl být spokojen 
s těmi svými.

Přirovnává společenství k tělu a kla-
de si otázku: „Kdyby bylo celé tělo 
jenom oko, kde by byl sluch? Kdyby 
bylo celé tělo jenom sluch, kde by byl 

čich? Takto však umístil Bůh 
každý z údů v těle, jak sám 
chtěl. Kdyby všechno bylo jen 
jeden úd, kam by se podělo 
tělo?“

„Takto však je sice mnoho 
údů, ale jenom jedno tělo.“

Je-li každý jiný, může být 
darem pro ostatní, a tak být 
sám sebou a uskutečnit to, co 
s ním Bůh zamýšlí ve vztahu 
k druhým. 

Pavel viděl ve společen-
ství, v němž se uplatňovaly 
rozličné dary, skutečnost s ná-
dherným jménem: Kristus. 
Neboť toto jedinečné tělo, 
které rozdílní členové spole-
čenství utvářejí, je skutečně 
tělem Kristovým. Kristus skute-
čně dál žije ve své církvi 
a církev je jeho tělem. Duch 
Svatý ve křtu začleňuje do těla 
Kristova věřícího, který se 
stává členem společenství. 
V něm jsou všichni Kristem, 
veškerá rozdělení jsou 
zahlazena, každá diskriminace 

překonána.

„Takto však je sice mnoho údů, ale 
jenom jedno tělo.“

Je-li jedno tělo, pak členové křesťan-
ského společenství dobře uskutečňují 
nový způsob života, když mezi sebou 
vytvářejí jednotu - jednotu, která 
předpokládá odlišnost, pluralitu. Spole-
čenství se nepodobá kvádru nehybné 
hmoty, ale živému organismu s rozlič-
nými údy. 
Vyvolávat rozdělení znamená pro křes-
ťany činit opak toho, co by měli.

V sobotu 24.1.2009 
od 19.30 hod.

V sále G-Clubu v Uničově
Přijďte se pobavit, 

zazpívat, zatancovat 

a podpořit tak vznik nové tradice
- pořádání lidových bálů v Uničově.

                  Z PROGRAMU 

- HRAJE –  EXPRES ( Müller )
- cimbálovka TOŽTAK 
         s primášem Štěpánem Sližkem
          - bude hrát v malém sále   
      po dobu přestávky skupiny Expres
- PŘEDTANČENÍ  
         Folklorní soubor KRAJINA z Olomouce
- TOMBOLA
- COUNTRY tance 
          jednota OREL z Troubelic

Vstupné  70,- Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
u paní Zifčákové – mobil  728 981 040

Využijte možnost 
předprodeje vstupenek.
zajistíte si tak vstup
a rezervaci stolu.

Srdečně Vás zvou
 POŘADATELÉ

Vážení členové občanského sdružení 
Zacheus, vážení farníci.

Občanské sdružení Zacheus skončilo 
1. etapu příprav rekonstrukce památkově 

chráněného domku u fary v Uničově 
a jeho přeměnu na muzeum baroka.

Celé období příprav, vypracování 
projektu a získání peněz, bylo provázeno 

Boží pomocí a vašimi modlitbami.
A nyní začíná 2. etapa, konkrétní práce 

na rekonstrukci.
K tomu si chceme vyprosit Boží 

požehnání dne 13. ledna 2009 po 
večerní mši svaté v 17.45 hodin.

Prosíme vás všechny o účast, abychom 
společným děkováním a prosbami 

o Boží požehnání položili dobrý základ 
pro nelehké úkoly, 
které nás čekají.

Rekonstrukci 
provede firma VHH 

Thermont s.r.o., 
která byla vybrána 

ve výběrovém 
řízení.

Ke dni 30. duben 
2010 má být 

oprava objektu 
ukončena.

S Bohem začni každé dílo...

pokračování na str. 2
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Błędne Skały

Turisticky atraktivní Adršpašsko-
teplické skály a Broumovské stěny, kte-
ré se rozprostírají na naší straně podél 

česko-polské hranice, mají své bratříčky 
a sestřičky v podobě zajímavých skal-
ních útvarů a masívů také za hranicí 
v Polsku. 

My jsme se vydali na Błędne Skały 
neboli Bludné skály. Na cestu dlouhou 
kolem 110 – 120 km je nutné vzít si 

mapu. Zkratkami po místních komuni-
kacích se zlákat nenechte, neboť tyto 
cesty jsou většinou v katastrofálním 
stavu. Jakž-takž ucházející cesta vede 
z hraničního přechodu Dolní Lipka přes 
Bystrzycu Klodzkou, Polanicu Zdroj 
a Duszniky zdroj, kde se odbočí dopra-
va směrem na Karlów, do kterého 
ovšem už nedojedete, neboť se za 
Lezycemi dáte podle směrovky na Błęd-
ne Skały doleva a pak už je to jenom 
kousek. 

Línější nebo movitější turisté si 
mohou zaplatit příjezd vlastním vozid-
lem až ke skalám, a to asi za 10 Zlotých. 
Auta jsou vpouštěna tam a nazpět 
hromadně každou celou hodinu.

Ostatní ale mohou zaparkovat na 
prostorném parkovišti s odpočívadlem 
a půjdou „pěškobusem“. Cesta lesem 
vzhůru je asfaltová, pohodlná a zvládne-
te ji asi za necelou hodinku, tak jako 
onen turista o berlích před námi, který 
i s jednou nohou držel úžasné tempo. 

Nahoře je nutno zaplatit - dospělí 50 
Kč a děti od 6 let 25 Kč. Berou zloté, 
koruny i eura. Zdarma je vstup jen mimo 
turistickou sezónu, ale nedokážu říct, 
kdy to přesně je. Snad až od listopadu. 
To už Vám ale může ve skalách 
překážet silný chlad, tma, později sníh 
a zjara zbytky ledu. 

Areál skal je čistý a pěkně udržo-
vaný. Chodí se po chodníčcích 

z bytelných fošen. Z vyhlídkové-
ho místa kousek od vstupu je 
krásně vidět naše Sněžka. Pak 
Vás uvítají prolákliny, tunely 
a soutěsky. Místy se chodí 
v podřepu a místy se musíte pro-
táhnout takovými místy, že jejich 
zdolání Vám dodá sebevědomí 
o tom, jak jste štíhlí. 

Trasa je dostatečně dlouhá 
nato, abyste se stačili náležitě 
pokochat. Z atraktivních míst 
mohu jmenovat např. Dwunożny 
Grzyb (překlad asi není nutný) 
nebo Kurza Stopka (Kuří nožka). 

Ale místo popisu přidávám raději pár 
snímků. Jejích pořízení není zas tak 
snadné, vládne zde docela přítmí.

Cestou nazpět si Anežka uvědomila, 
že ztratila novou sponečku do vlasů. 
Myslela si, že zůstala někde ve skalách, 
ale našel ji na silnici polský chlapec, 
který šel pár kroků před námi. Poro-
zuměl, že se o ní bavíme, vrátil nám ji, 
a tak to mělo všechno zase šťastný 
konec.

TIP NA NEDĚLNÍ VÝLET XXXVI. část

Psala se padesátá léta a mluvit o věcech víry se moc 
nesmělo. Stála jsem opodál dětí a mlčela. Bedlivě jsem 
naslouchala, co vypráví jedna o něco starší vrstevnice. 
Mluvila tak, jak to umí jen děti. Bez zábran, se srdcem 
otevřeným pro spravedlnost.

Předmě-
tem debaty 
byl kardinál 
Josef Beran. 
Patřil k těm, 
kdo vyjadřo-
vali nesou-
hlas s kroky 
proti církvi. 
Ihned do mé-
ho povědo-
mí vstoupil 
jako budoucí 
svatý.

Přála bych každému člověku, 
aby našel svou víru v Boha. Potkal 
se s dobrým člověkem, který zbavil 
jeho srdce hořkosti.

Tenhle kardinál tuto vlastnost 
měl. Zasel do mého srdce důvěru, 
se kterou se na něj obracím i dnes. 
Svou obětavostí a pokorou prospěl 
církvi doma i v exilu.

Řeším-li nějaký problém, mohu 
se otevřeně obrátit na něho.

Bůh si přeje, abychom druhým 
lidem odpouštěli ze srdce.

„Takto však je sice mnoho údů, ale 
jenom jedno tělo.“

Jak tedy budeš žít toto nové slovo, 
které ti Písmo předkládá? 

Je třeba, abys měl velkou úctu k růz-
ným úkolům, darům a talentům křesťan-
ského společenství.

Je třeba, abys rozšířil srdce na celé 
pestré bohatství církve, nejen pro onu 
malou část, které se účastníš a která je 
ti známá - ať už jde o farní společenství 
nebo křesťanské sdružení, s nímž jsi 
spojen, či o církevní hnutí, jehož jsi čle-

nem. Je třeba, abys rozšířil srdce na 
bohatství univerzální církve, a to v jeho 
mnohých podobách a projevech. 

To vše bys měl pokládat za své, 
protože jsi částí tohoto jediného těla.

Stejně jako si vážíš každého údu 
svého těla a chráníš ho, bys měl 
nakládat s každým údem duchovního 
těla.

(…)
Měl bys mít úctu ke všem a konat 

své poslání tak, aby i druzí mohli pros-
pívat církvi tím nejlepším způsobem.

(…) Neopovrhuj tím, co po tobě 

žádá Bůh tam, kde jsi, i když se ti každo-
denní práce může zdát jednotvárná 
a bez velkého významu. Všichni náleží-
me k témuž tělu a zůstáváme-li na 
místě, které nám Bůh vybral, účastníme 
se jako jeho údy činnosti celého těla. 

Podstatné je, abys měl lásku - charis-
ma, které, jak zvěstuje Pavel, převyšuje 
všechna ostatní. Lásku ke každému 
člověku, se kterým se setkáš, lásku ke 
všem lidem na zemi.

Právě skrze lásku, vzájemnou lásku, 
může být mnoho údů jedním tělem.

O odpuštění

Třetí misijní cesta

Třetí misijní cesta sv. Pavla se uskutečnila v letech 54-58. 
Zpočátku sleduje Pavel z Antiochie v Sýrii stejnou trasu jako 
na své druhé cestě. Potom odchází opět do Efezu, kde se 
zdrží dva roky. Lodí se plaví do Makedonie a Řecka 
(tříměsíční pobyt) a po souši se vrací do Filip. Odtud cestuje 
lodí přes Troadu, Ostrovy Chios a Samos do Milétu a Tyru. 
Potom dál do Jeruzaléma.

1. Dva roky se zdrží Pavel v Efezu. Mnoho křesťanů, kteří 
se předtím zabývali magií, spálilo své knihy (svitky). Došlo 
však také k nepokojům kvůli nové Pavlově nauce. 

Stříbrotepec Demetrios vidí, jak Pavel poškozuje jeho 
obchodování: Sk 19,18-20.23-38

2. Pavel se zdrží tři měsíce v Řecku a Makedonii, na 
zpáteční cestě se pak dostává do Troady. Tam vypadne 
jeden mladík z okna a zůstane ležet jako mrtvý. Pavel ho 
vrátí do života: Sk 20,1-12

3. V Milétu prosí Pavel představené efezské obce, aby 
za ním přišli. Naposledy se s nimi loučí, protože tuší, že ho 
čeká pronásledování a uvěznění: Sk 20,17-38

4. V Jeruzalémě je Pavel zatčen římským velitelem, je 
tak zachráněn před rozvášněným davem. Římané chtějí 
Pavla propustit. Židé však protestují. Dokonce se pokusí 
zavraždit ho: Sk 21,27-36; 23,12-22

5. Jako římský občan je Pavel dopraven se stráží do 
Cesareje k římskému místodržiteli Felixovi. Tam zůstává dva 
roky ve vězení. Židé opět žádají pro Pavla trest smrti, tu se 
Pavel odvolá k císaři. Nový místodržitel Festus ho posílá do 
Říma: Sk 23,23 - 25,12

(jj)

Chiara Lubichová

(jihá)

 kardinál Josef Beran Dana Lukasová




