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„O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám.“
 (Jan 16,23)

V tomto světě můžeš pozorovat tu nejabsurdnější 
podívanou. Na jedné straně jsou lidé, kteří bloudí, stále 
hledají, uprostřed nevyhnutelných zkoušek života cítí úzkost 
z toho, že si sami nevystačí, že potřebují pomoc, že si při-
padají osiřelí - a na druhé straně je Bůh, Otec všech, který po 
ničem tolik netouží, jako po tom, aby 
ve své všemohoucnosti vyslyšel přání 
a naplnil potřeby svých dětí. 

Je to jako prázdnota volající po na-
plnění. A jako plnost volající po prázd-
notě. Ale nesetkávají se.

Svoboda, jíž je člověk obdařen, 
může mít i tento neblahý důsledek.

Ale Bůh nepřestává být Láskou 
pro ty, kteří se k němu hlásí. 

Poslyš, co říká Ježíš:

„O cokoli budete prosit Otce ve jménu 
mém, dá vám.“

Nabízí se ti k úvaze jeden z přísli-
bů, které Ježíš v evangeliu opakuje. 
Těmito slovy, různě zdůrazňovanými 
a vysvětlovanými, tě učí, jak dosáh-
nout toho, co potřebuješ.

(…)
Jedině Bůh může takto hovořit. 

Jeho možnosti jsou bezmezné. Všech-
ny milosti jsou v jeho moci: milosti 
pozemské, duchovní, milosti možné 
i nemožné. 

Ale dobře poslouchej!
On ti napovídá, „jak“ máš před Ot-

cem se svou prosbou stanout. „Ve jménu mém,“ říká. 
Máš-li trochu víry, tato tři krátká slova by ti měla dát křídla. 
Podívej, Ježíš, který žil zde mezi námi, zná nekonečné 

potřeby, které máme a které máš i ty, a má o nás starost. 
A tak pokud jde o modlitbu, sám se do toho vložil a jakoby ti 
říkal: „Jdi k Otci mým jménem a požádej ho o to, a pak ještě 
o to a to.“ On ví, že Otec mu nemůže říci ne. Je jeho Syn a je 
Bůh.

Nejdeš k Otci ve jménu svém, ale ve jménu Krista. Italské 
přísloví říká: „Vyslanci se neubližuje.“ Když jdeš ve jménu 
Krista k Otci, jsi také pouze vyslancem, záležitost se řeší mezi 
Synem a Otcem. 

Mnozí křesťané, kteří se takto modlí, by ti mohli dosvědčit 
bezpočetné milosti, které dostali. Tyto milosti každodenně 
ukazují, že nad nimi bdí pozorné a láskyplné Boží otcovství.

„O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám.“

Možná mi nyní odpovíš: „Prosil jsem - a prosil jsem ve 
jménu Krista - ale nedostal jsem.“ 

To je možné. Už jsem hovořila o tom, že Ježíš i v jiných 
úryvcích evangelia vyzývá, abychom prosili, a přidává k tomu 
další vysvětlení, která ti možná unikla.

Říká například, že dostává ten, kdo „zůstává“ v něm, to 
znamená v jeho vůli.

(…)
Možná prosíš o něco, co ne-

zapadá do Božího plánu s tebou 
a Bůh to nevidí jako užitečné pro 
tvůj pozemský nebo věčný život, 
nebo to pokládá přímo za škodlivé. 

Jak by tě on, který je tvým 
Otcem, mohl v těchto případech 
vyslyšet? To by tě klamal. A to ni-
kdy neudělá. 

Bude tedy užitečné, když se 
s ním před modlitbou domluvíš 
a řekneš mu: „Otče, rád bych tě 
poprosil v Ježíšově jménu o toto, 
jestli se ti zdá, že je to dobré.“

A jestliže žádaná milost bude 
v souladu s plánem, který Bůh ve 
své lásce pro tebe vymyslel, splní 
se slova:

„O cokoli budete prosit Otce ve 
jménu mém, dá vám.“

Možná prosíš o milosti, ale 
nemáš vůbec v úmyslu přizpůsobit 
svůj život tomu, co žádá Bůh.

I v tomto případě by se ti zdálo 
správné, aby tě Bůh vyslyšel? On ti nechce dát pouze nějaký 
dar, chce ti dát plnost štěstí. A toho dosáhneme, budeme-li se 
snažit žít podle Božích přikázání, podle jeho slov. Nestačí na 
ně pouze myslet, ani se omezit na jejich rozjímání, je třeba 
podle nich žít.

Budeš-li tak činit, dostaneš všechno.
Závěrem: chceš obdržet milosti?
Klidně žádej ve jménu Krista o cokoli. Především však 

věnuj pozornost jeho vůli a buď rozhodnut uposlechnout Boží 
zákon.

Bůh je nanejvýš šťastný, když může rozdávat milosti. 
Bohužel, jsme to většinou my, kteří mu svazujeme ruce.

Římskokatolická farnost v Uničově vás 
srdečně zve na

sarkandrovskou 
pouť do Brna

Dne 22. 3. 2009 uplyne 
čtyři sta let ode dne,

 kdy v tehdejším 
kapitulním chrámu na 
Petrově v Brně přijal 
kněžské svěcení svatý

 Jan Sarkander, 
kněz a mučedník.

 v sobotu 21. března 2009 
v 10.00 hodin

 
bude na tomto místě slavena 
bohoslužba za účasti českých 

a moravských biskupů

Odjezd autobusu:
6.30 h. Uničov – supermarket Albert

    6.40 h. Střelice – autobusová zastávka

Závazně je možné se zapsat na arch vzadu v kostele anebo se 

přihlásit se u paní Ludmily Filipové na  723740741.

Zveme všechny farníky

Arcibiskupství olomoucké Vás 
srdečně zve na

Diecézní pouť
 po stopách sv. Pavla
Turecko – Řecko (– Řím)

Malý okruh:
Soluň, Filipy, Trója, Efes, Laodicea, Pamukale, 
Hierapolis, Kolosy, Antiochie, Lystra, Ikonium, An-
kara, Istanbul
Termín:  18. 5. – 26. 5.  2009  
Cena: 19 700,- Kč

Velký okruh:
Istanbul, Ankara, Ikonium, Lystra, Antiochie, Kolo-
sy, Hierapolis, Pamukale, Laodicea, Efes, Trója, 
Filipy, Soluň, klášter Meteora, Atény, Korint, Myké-
ny, Patras, Bari, Řím 
Termín:  26. 5. – 9. 6. 2009
Cena: 29 700,- Kč

Účast na pouti je spojena s možností získat plnomocné odpustky

Přihlášky a program pouti s dalšími informacemi u 
všech kněží olomoucké arcidiecéze

Podrobné informace:
Arcibiskupství olomoucké
Mgr. Štěpán Sittek, tel.: 587 405 434,
mobil: 731 600 020, e-mail: Sittek@arcibol.cz 
Počet míst je omezený, proto podávejte přihlášky 
co nejdříve

Chiara Lubichová
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TIP NA NEDĚLNÍ VÝLET XXXVII. část Z farní 
knihovny

Fort XVII v Křelově

Jezdíme kolem nich snad všichni už od mládí, 
a přesto o nich moc nevíme. Řeč je o jednotlivých 
fortech, které tvořily předsunutý pevnostní systém 
někdejší pevnosti Olomouc a až do nedávné doby 
byly coby vojenské objekty veřejnosti 
nepřístupné. Ještě i dnes najdete na dveřích 
pevnostních objektů údaje s příslušnými čísly 
pečetí, kterými byly vchody opatřeny. 

Kromě FORTU XVII v Křelově je dnes 
zpřístupněn také FORT XIII v Olomouci na Nové 
ulici a sezónně pak FORT II v Radíkově. 
Zamýšlený systém pevnostních objektů měl nést 
čísla od I až po XXIII a nazýval se slovy 
„pevnostní věnec“.

Výstavba tohoto věnce započala v polovině 
19. století. V roce 1851 staveniště poctil svojí 

přítomností i sám František Josef I. a ruský car 
Mikuláš. 

A my právě poctíme jednu z těchto pevností - 
FORT XVII svojí návštěvou také. 

Pokud pojedete na Olomouc po „staré cestě“, 
tedy vedle dálnice, tak nepřehlédněte uprostřed 
Křelova žlutou tabulku „FORT XVII“, která vás 
nasměruje doprava. Přejedete dálnici přes úzký 
most a jste před pevností. Pro lepší orientaci: je to 
kousek od zdaleka viditelné koule vodojemu 
s reklamou na výrobky Orion.

Centrální objekt je obklopen mohutnými valy 
a celkově má půdorys pětiúhelníku. Přestože jde 
o vojenský objekt, nese mnohé dekorativní novo-
gotické prvky windsorského stylu. Uvnitř objektu se 
nachází restaurace a muzeum. Protože však 
mrazivý únor není právě turisticky atraktivní 
sezónou, průvodkyně zřejmě s návštěvníky 
nepočítala a nám se na ni nechtělo čekat, takže 
jsme se spokojili pouze s informací od číšnice, že 

uvnitř jsou staré zbraně, mapy a expozice k pevnost-
nímu stavitelství devatenáctého století. Vstupné 
podle informací z internetu činí 35 Kč za dospělého, 
25 Kč za dítě od 6 let, případně rodinné vstupné ve 
výši 90 Kč. 

Vyšli jsme tedy z objektu a vyfotili jsme si 
hrdličku, pohladili vypaseného kocoura na dvorku 
a o kus dál kozy, které nás pronásledovaly, 
očekávajce marně nějakou dobrůtku. Ani na koníky 
v areálu jsme nebyli tentokrát připraveni, a tak se 
s nimi děti jen trochu pomazlily přes ohradu Pony 
klubu. V sezóně by se na nich údajně mohly povozit. 
Vylezli jsme samozřejmě i na valy, abychom si mohli 
všechno prohlédnout se shora, prošli jsme se 
malinko po areálu, malinko po okolí a pak už rychle 
do auta, protože venku bylo mínus a fučelo to...

(jihá)

Hromniční pouť matek

Životopis sv. Marie Goretti, dva-
náctileté mučednice panenské čisto-
ty, která odpustila svému vrahovi. 
Sv. otec Pavel VI. o ní v kázání řekl: 
„Připomíná nám, že existují hodno-
ty, které daleko převyšují všechno 
ostatní. Je to Boží milost, víra a věr-
nost víře, ctnost a věrnost ctnosti. 
Ctnost mravní čistoty proniká jasem 

nejen duši, ale i tělo. Maria Goretti našla věčný život, a to 
v nejvyšší míře podle slov Ježíšových: Blahoslavení čistého 
srdce, neboť oni budou vidět Boha. (Mt 5,8)“

Je sobota, 7. února 2009. Do chrá-
mu Zvěstování Panny Marie ve Štern-
berku putují ženy - matky, aby 
s rozžatou svící prosily Matku Boží za 
ochranu a dar víry pro svoje děti, za 
odvrácení zla od svých rodin. 

Tradice pouti sahá do roku 1741, 
kdy šternberské ženy poprvé obětovaly 
svíci Panně Marii jako dar za ochranu 
jejich dětí. Svíce vážila tenkrát 21 liber 
(asi 10 kg), měla hořet při každé mši 
svaté. V roce 1999 se tato tradice 
obnovila, letos to byla již 11. hromniční 
pouť matek. 
Na tuto slavnou mši svatou přijal 
pozvání otec Adam Rucki, biskupský 
vikář pro duchovní povolání. Při homilii 
hovořil otec Adam o tom, abychom byli 
„živí“, ne „mrtví“. Abychom nelámali nad 
nikým hůl, abychom neříkali „toho znám, 
ten je už takový“, ale abychom oče-

kávali veliké věci, žili plní naděje, čerpali 
z eucharistie a a-
dorace. 
„ODEVZDEJ 
VŠECHNO BOHU 
A OČEKÁVEJ 
VŠECHNO“. Kdo 
má naději, ten ži-
je! 

Velkou obětní 
svíci vyzdobenou 
barevnými květy 
a zlatými lístečky 
(z dílny paní Evy 
Severové z Uničo-
va) přinesly dvě 
nejmladší štern-
berské matky a u-
místily ji před so-
chu šternberské 
madony. Světlo 

svíce ministranti roznášeli a maminky se 
svými vlastními zapálenými svícemi 
prošly ofěrou. Liturgie byla citlivě 
doprovázena zpěvem šternberského far-
ního sboru. Po mši svaté se účastnice 
přesunuly do slavnostně vyzdobeného 
sálu MKZ. Pořadatelé totiž očekávali 
velikou účast, prostředí tradičního 
učiliště by bylo jistě velmi stísněné. Zde 
po dobrém obědě vyslechly přednášku 
na téma PANNA MARIA – MATKA 
NADĚJE. Otec Adam se v přednášce 
věnoval jednotlivým úsekům Mariina 
života. Následovala adorace s modlit-
bou odevzdání dětí Ježíši – ukládání 
jmen dětí do košíku, které symbolizo-
valo odevzdání dětí do Kristovy náruče.
Chvála Pánu za pěkný den!

Toto dílo věnoval známý benedik-
tinský autor jednomu z důležitých 
momentů křesťanského duchovního 
života, který se stal v praxi církve 
v poslední době tak trochu popelkou. 
Grün poukazuje na právoplatnost 
a nezbytnost postu pro zdravý a vyvá-
žený duchovní růst z různých hledi-
sek: biblického, lékařského, psycholo-
gického i z postní praxe prvotní církve 
– mj. mnoha citáty starých církevních 
otců a mistrů duchovního života. 

Kniha může být velkou pomocí pro jednotlivce i skupiny 
všech stavů v církvi, jak znovu pro sebe objevit poklad, který 
se v postu skrývá.

Anselm Grün: Půst

Nebe nad močály:
 Životopis

 svaté Marie Goretti

(jiko)




