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„Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, 
a to všechno vám bude přidáno.“ (Mt 6,33)

Celé evangelium je revolucí. Ani jedno Kristovo slovo se 
nepodobá lidskému způsobu vyjadřování. Poslechni si toto: 
„Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, 
a to všechno (nezbytné k uspokojení životních potřeb) vám 
bude přidáno.“ 

Člověk se většinou úzkostlivě snaží nejprve dosáhnout 
toho, co nutně potřebuje k zajištění vlastní existence. Možná 
tak činíš i ty. Ježíš ti však před-
kládá „svůj“ způsob nazírání 
a jednání. Žádá, aby ses choval 
zcela jinak, než je obvyklé, a to 
neustále, nikoli jen občas. Poža-
duje, abys hledal především 
Boží království.

Až budeš celou svou bytostí 
zaměřen na Boha a budeš dě-
lat vše proto, aby Bůh kraloval 
v tobě i v druhých (tedy aby 
v tvém životě platily jeho záko-
ny), dá ti Otec vše, co den po 
dni potřebuješ.

Jestliže se však staráš pře-
devším o sebe, snadno se ti 
může stát, že budeš dbát hlav-
ně o věci tohoto světa a staneš 
se jejich obětí. Začneš je považovat za „svoji“ hlavní starost 
a „cíl“ veškerého svého úsilí. V tvém nitru se objeví silné 
pokušení spoléhat se jen na vlastní síly a přestaneš počítat 
s Bohem.

„Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, 
a to všechno vám bude přidáno.“

Ježíš zcela mění situaci. Bude-li on a život pro něj tvou 
nejdůležitější starostí, pak vše ostatní přestane být hlavním 
problémem tvé existence, ale bude ti „přidáno“ nebo bude 
něčím „navíc“.

Je to utopie? Je to pro moderního člověka, žijícího v prů-
myslově rozvinutém světě, kde vládne honba za úspěchem 
a nezřídka i hospodářská krize, něco neuskutečnitelného? 
Uvědom si, že ani v době, kdy Ježíš pronesl tato slova, nebyly 
konkrétní existenční potíže lidí v Galileji o nic menší.

Nejde o to, zda se jedná o utopii či nikoli. Ježíš ti jedno-
duše předkládá k zamyšlení základní nasměrování tvého 
života: žiješ pro sebe či pro Boha?

Pokusme se však nyní hlouběji pochopit význam těchto 
slov: „Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedl-
nost, a to všechno vám bude přidáno.“

Ježíš nevyzývá k nečinnosti, k pasivitě ve vztahu k pozem-
ským věcem, k nezodpovědnému nebo povrchnímu postoji 
k práci.

Ježíš nechce, abys byl „ustaraný“, ale aby ses „staral“; 
zbavuje tě úzkosti, strachu, nepokoje.

Říká totiž: „Nejprve´ tedy hledejte Boží království…“
Užívá slova „nejprve“ ve smyslu „přede vším“. Hledání Bo-

žího království je postaveno na prvé místo, a to nevylučuje, že 
se má křesťan postarat také o své životní potřeby.

„Hledat království Boží a jeho spravedlnost“ znamená také 
chovat se v souladu s Božími požadavky, které Ježíš vyjádřil 

ve svém evangeliu.
Jedině tehdy, když hledá Bo-

ží království, zakusí křesťan 
podivuhodnou moc Otce, zasa-
hujícího v jeho prospěch.

Povím ti jeden příběh.
Stalo se to už před časem, 

ale přesto se to zdá velice ak-
tuální. Znám mnoho mladých 
lidí, kteří dnes jednají právě tak, 
jako jednala tato dívka.

Jmenovala se Elvíra. Studo-
vala pedagogiku. Byla chudá 
a jenom velice dobrý prospěch jí 
mohl zaručit pokračování ve 
studiu. Měla silnou víru. Její 
profesor filozofie byl ateista, 
a tak nezřídka vykládal pravdu o 

Kristu a církvi nejasně, ne-li zkresleně. Elvíry se to silně 
dotýkalo, ne kvůli ní samotné, ale kvůli lásce k Bohu, k pravdě 
a také k jejím spolužačkám. Přestože věděla, že odporovat 
profesorovi by mohlo znamenat špatnou známku, to, co cítila 
uvnitř, bylo silnější než ona. Pokaždé zvedla ruku a požádala 
o slovo, aby řekla: „To není pravda, pane profesore.“ Možná 
někdy neměla všechny argumenty potřebné k vyvrácení profe-
sorova výkladu, ale ve sdělení, že „to není pravda“, byla 
obsažena její víra – dar pravdy, nutící k zamyšlení.

Spolužačky, které ji měly rády, se ji snažily od těchto proje-
vů odradit, aby si neuškodila. Ale neúspěšně.

Uplynulo několik měsíců. Rozdávalo se vysvědčení a Elví-
ra ho přebírala rozechvělá. Pak ji ale zaplavila radost. Dostala 
nejlepší možnou známku.

Snažila se v prvé řadě o to, aby Bůh a jeho pravda 
převládli, a zbytek jí byl přidán.

„Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost,
a to všechno vám bude přidáno.“

Budeš-li i ty hledat Otcovo království, zakusíš, že Bůh je 
Prozřetelnost, která pečuje o vše, co v životě potřebuješ. 
Objevíš každodenní mimořádnost evangelia.

Kdo si rád vezme některé 
z našich 5 koťat? Na výběr 
jsou kluci i holky a všechny 
budou zajisté šikovné po 
mamince.

Kontakt: Hájkovi, 
Troubelice 252
608 460 096, 739 423 496

Kdy: Neděle 27. září 2009 
v 10 hodin.

Kde: Mezinárodní letiště Brno-
Tuřany.

Doprava:
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:

Pro autobusy s poutníky bude 
zajištěno parkování na dálnici ve 
vzdálenosti 1,5-4 km od areálu 
letiště.
VLAKOVÁ DOPRAVA:

Budou posíleny běžné vlako-
vé spoje, navíc budou vypraveny 
zvláštní vlaky. Jízdní řád posíle-
ných i mimořádných spojů bude 
zveřejněn během srpna a bude 
k dispozici ve farnostech u du-
chovních správců v podrobných 
informacích na začátku září. 
Nádraží Brno-Slatina a nádraží
Šlapanice u Brna jsou cca 2,5 km 
od místa konání bohoslužby.

Vzhledem k dopravním omeze-
ním a předpokládaným čekacím 
dobám je nutné plánovat příjezd 
s dostatečným předstihem.
Přístup do sektorů: Areál letiště, 
kde se bude bohoslužba konat, 

bude v neděli 27. září otevřen od 
4 hodin ráno; od 6:30 začne spo-
lečný program.
Vstup do červené VIP-zóny bude 
ukončen v 9:30 hodin - bez výji-
mek!
Místa k sezení: Do sektorů (mi-
mo červenou VIP-zónu) je možno 
vzít si s sebou vlastní skládací 
židličky.
Velkoplošné obrazovky: V areálu 
bude umístěno několik velkoploš-
ných obrazovek.
Hygienické zázemí: V areálu bu-
de dostatečné množství mobil-
ních WC.
Občerstvení: Před vstupem do 
areálu budou stát prodejní stánky 
s občerstvením.
Zdravotní služba: Ve všech sekto-
rech areálu bude připravena zdra-
votní služba.
Podrobné informace včetně map-
ky s vyznačenými možnostmi par-
kování a plánku prostoru konání 
mše svaté budou zaslány spolu 
s místenkami a jmenovkami.
Do autobusu, který odjíždí z Uni-
čova 27.9. ve 4 hodiny ráno, se 

můžete přihlásit zápi-
sem na arch papíru 
vzadu v kostele. Pro ty, 
na které se nedostane 
místo v autobuse, se na-
bízí možnost jet do Br-
na zvláštním vlakem 
z Červenky. Místenky 
jsou zajištěny.

Základní informace pro účastníky 
mše svaté se Svatým otcem 

Benediktem XVI. v Brně

Nabízíme koťata

Chiara Lubichová
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Na přání někte-
rých našich věří-
cích uveřejňujeme 
na pokračování 
v našem farním ča-
sopise stručný živo-
topis sv. Jana Sar-
kandra, abychom si 

připomenuli výročí 400 let od jeho 
příchodu do Uničova.

Mučednická smrt
O mučednické smrti sv. Jana Sarkan-

dra jsme podrobně informováni z relace, 
kterou v roce 1621 podal kardinálu Die-
trichštejnovi olomoucký městský syndik 
Jan Scintilla, jediný katolík, který byl při 
výsleších přítomen. Spolu s ním tvořilo 
soudní tribunál šest šlechticů a tři 
olomoučtí radní. Scintillovo svědectví je 
vedle obecného mínění té doby rozho-
dujícím dokladem, že Sarkandrův pro-
ces nebyl pouze politickou záležitostí, 

ale také náboženskou. V olomouckém 
vězení byl Jan Sarkander ve dnech 
13. až 18. února 1620 podroben čtyřem 
výslechům s použitím útrpného práva. 
Jeho domnělá vina spočívala v tom, že 
jako Lobkovicův rádce a zpovědník měl 
– dle názorů soudců – vědět, že se 
připravuje vojenský vpád na Moravu. On 
ale odepřel prozradit to, co slyšel při 
zpovědi, a odpověděl: „Nic nevím, ale 
i kdyby mi bývalo bylo něco ve zpovědi 
prozrazeno, vše je zapečetěno svátost-
nou pečetí; proto nikdy a při žádném 
mučení neporuším toto svátostné 
tajemství; s Boží milostí jsem ochoten 
snášet spíše všechna možná zla, než 
abych třeba jen na okamžik zradil to, 
k čemu mě zavazuje tato svátost“. 
Poslední výslech, který proběhl 18. 
února 1620, trval celé tři hodiny a ukon-
čily jej teprve opakované protesty 
jednoho ze soudců. Následky mučení 
Jan Sarkander nepřežil a po měsíci trá-

pení, 17. března 1620 v žaláři zemřel. 
Byl pohřben v kostele Panny Marie na 
Předhradí a na jeho hrob byla umístěna 
kamenná deska s nápisem zdůrazňu-
jícím jeho nevinu. V blízkosti hrobu 
nechali Janovi bratři do zdi vsadit 
kamennou náhrobní desku s reliéfem 
mučení, latinským věnováním a výkla-
dem průběhu a příčiny jeho smrti. 
Náhrobek nad hrobem byl pořízen 
v roce 1703. Po zrušení kostela Panny 
Marie na Předhradí v roce 1784 byly 
ostatky přeneseny do kostela sv. Mi-
chala. Zůstaly zde až do roku 1859, kdy 
došlo v souvislosti s Janovou beatifikací 
k jejich vyzdvižení. Část z nich byla 
následně poslána do Říma a část ulo-
žena v bočním oltáři zasvěcenému Janu 
Sarkandrovi. Lebka spolu se zbývající 
částí ostatků byla za beatifikačních slav-
ností uložena do nového Sarkandrova 
relikviáře v olomouckém dómu sv. Václa-
va.

Svatý Jan Sarkander
II. část

(ss)

Dne 17.8. se po ranní mši svaté  sku-
pina 23 dětí a 5 dospělých z Misijního 
Klubka dětí vydala vstříc dobrodružství 
do Kunčic u Starého Města, aby tam 
společně  prožili pár nezapomenutel-
ných chvil. Pobyt na chatě trval pět dní, 
což některým ze začátku připadalo jako 
strašně dlouhá doba, avšak společně 
strávený čas uplynul rychle jako voda 
a na závěr se nikomu ani loučit nechtě-
lo. 

Protože pobyt trval pět dní a existuje 
pět kontinentů, nabídla se nám skvělá 
možnost každý den jeden z nich proz-
koumat. První den to byla Afrika. Po 
ubytování a obědě jsme si zahráli na 
domorodce a v lesíku jsme ve dvou 
skupinkách stavěli z přírodního materi-
álu domečky. Děti z toho byly nadšené, 
ale při představě, že někdo v takových 
neumělých chatrčích musí bydlet celý 
život, jim běhal mráz po zádech. Druhý 
den jsme se dostali do Asie, kontinentu 

válek a sporů. Bojovali jsme o chýše, 
které jsme si předchozí den postavili. 
Tato hra byla také plná nadšení a veselí. 
Asi jen málokoho přitom napadlo, jaké 
problémy musí mít děti v oblastech 
válek, kolik nejistoty je v jejich každo-
denním životě…

Ve středu jsme poznávali Austrálii 
a Oceánii. Zahráli jsme si na klokany 
a soutěžili v klokaních skocích. Potom 
jsme se kvůli „Bouři na moři“ museli 
dostat ven ze člunů a lodí vodu, a tak 
jsme v brčku přenášeli vodu z hrnce do 
láhve. Naštěstí byl horký slunečný den, 
protože nejeden člen výpravy skončil 
mokrý. :-) Následovalo ještě fotbalové 
klání na místním hřišti.

Do Ameriky jsme dorazili ve čtvrtek. 
Místo toho, abychom prozkoumávali 
americké Andy, vydali jsme se na Krá-
lický Sněžník. Protože jsme kající se 
hříšníci, šli jsme cestu bosí, někteří ce-
lých 5 km. Mladší děti místo výšlapu jely 

na mši svatou 
na poutní místo 
Hora Matky Bo-
ží v Králíkách. 
Po obědě mlad-
ší děti pomáhaly 
chystat dřevo na 
večerní táborák, 
při kterém jsme 
se opět sjedno-
tili a sdíleli si 
zážitky z celého 
dne.

A v pátek 
jsme konečně 
dorazili zpátky 

domů, do Evropy. Lovili jsme zvířata, za 
která jsme dostávali peníze. Nejlepší 
lovkyně si za zvířata ulovená během 
jednoho dopoledne vydělala přes 50 €! 

Každý den byl provázen také spou-
stou her nesouvisejících s kontinenty, 
pletením náramků, navlékáním korálek, 
dobrým jídlem a lovem bobříků. Nejlo-
venějším bobříkem byl bobřík mlčení. 
Avšak jako vždy se nikomu nepovedlo 
ulovit tohoto těžkého bobříka, přestože 
někomu k tomu chybělo pouhých 5 ho-
din. :-)

Tato prázdninová akce se nám moc 
líbila a pevně věříme a doufáme, že se 
i příští rok budeme moci během prázdnin
setkat. 
                                                         

Letní prázdniny jsou za námi, doba 
dovolených skončila, naše děti opět za-
sedly do školních lavic, ale vzpomínky 
na ně stále doznívají. Děti měly jistě 
spoustu možností,  jak je prožít a jednou 
z nich byl i Minitábor na faře v Reno-
tech, kde se toto léto sešlo 21 dětí z růz-
ných farností. A z této sešlosti se rychle 
vytvořila sehraná parta, ve které měl 
každý své důležité místečko. 

Prázdniny jsou časem oddechu, zá-
bavy, dobou, kdy naše ratolesti čerpají 
síly na další školní rok.  Ale ani  v tento 
čas bychom neměli zapomínat na Pána, 
na to, že nežijeme svůj život jen pro 
sebe, ale také pro druhé. Bůh je s námi 
stále, prožívá s námi naše starosti, 
bolesti, trápení, ale je s námi i v našich 
radostech. Jemu vděčíme za vše, co se 
nám podaří, za naše úspěchy. A tak 
každá hra, každé jídlo, každý zážitek byl 
příležitostí k poděkování Pánu, uvědo-
mování si Jeho velikosti.

Podtextem pro společnou zábavu 
a veškerou činnost dětí na táboře se 
stal příběh hraničáře - člověka, který se 
vzdal svých šlechtických titulů a ma-
jetku, a rozhodl se sloužit ostatním 
lidem. Několikrát během dne se četl 
příběh o tomto hraničáři, který provázel 
princeznu na její nebezpečné cestě 
z jednoho království do druhého, pomá-
hal jí překonávat různé nástrahy, ochra-
ňoval ji v nebezpečných situacích, pře-
cházeli spolu „zrádné bažiny a vysoké 
hory“ v okolí Renot. Děti se vžívaly do 
role hraničáře, ochránce a plnily úkoly 
s tímto posláním spojené.

Téměř celý jeden den se naši tábor-
níci věnovali pletení drobných upomínko-
vých předmětů z pedigu, výrobě jedno-
duché bižuterie a pletených ozdob. Po-
kud se některé výrobky podaří prodat, 
výtěžek z nich bude věnován na konto 
pro potřebné. 

Táborový pobyt byl zpestřen také 

krátkým výletem do nedalekého Štern-
berka, do Handkeho galerie v areálu 
bývalého augustiniánského kláštera. Je 
zde stálá expozice historie města Štern-
berka, přístupné veřejnosti jsou i gotické 
a barokní sklepy a v prostoru asi dvaceti 
sálů jsou rozmístěny barokní obrazy 
a stropní malby malíře Jana Kryštofa 
Handkeho. Součástí této prohlídky byla 
i návštěva šternberského kostela Zvěs-
tování Páně.

A každý večer, když nastala doba 
zklidnění, měla i večerní společná mod-
litba jiný charakter, než ta přes den. V ní 
odevzdávaly děti posedané na zahradě 
v kruhu kolem plápolajících loučí své 
radosti i starosti Pánu s takovou upří-
mností, že bychom se my dospělí mohli 
od nich tomuto učit.  

Minitábor byl ukončen mší svatou, 
která byla poděkováním právě za děti 
našich farností a za jejich ochranu nejen 
po dobu trvání tábora. 

Prázdninové příhody dětí z PMDD (Papežské misijní dílo dětí)

Bůh je s námi stále ... i na táboře

Na čtvrtý prázdninový den se těšilo 
5 rodin se 16-ti dětmi. Naplánovali jsme 
si totiž společný výlet i s otcem Josefem 
do Jiříkova, což je vesnice za Sovin-
cem. Nachází se zde Pradědova galerie 
řezbáře Jiřího Halouzky, která je prů-
běžně doplňována novými díly. Prohlédli 
jsme si vnitřní i venkovní expozici. 
Nejvíce nás zaujal betlém v životní 
velikosti se 138 figurami, kde nechybí 
ani slon či velbloud. Obdivovali jsme 
také vyřezávanou historii českých zemí 
od Sámovy říše až po vznik Českoslo-
venska, spoustu vyřezávaných plastik 
zvířat či postav. Při návštěvě venkovní 
expozice na nás čekali medvědi, kro-
kodýli, čápi a další nádherně vypraco-
vaná zvířátka. Největší radostí malých 
i velkých návštěvníků byly kolotoče, 
které místo sedátek měly zvířátka. Na 
jejich hřeby mohli nasednout i dospělí, 
čehož jsme s radostí využili. 

Z pozorovatelny bylo možné sledovat 
daňky, kteří se ovšem osedlat nedali. 
Dominantou celé galerie je socha děda 
Praděda vysoká 10,4 m, po ní je také 
galerie pojmenována.  Odcházeli jsme 
odtud plni obdivu nad zručností pana 
řezbáře a vzhledem k tomu, že se 
blížilo poledne, tak také hladoví. 
Domluvili jsme se tedy na dalším 
pokračování našeho společného výletu 
– na těchanovská jezírka. Je to areál 
starých břidlicových lomů s jezírky, 
romantickými zákoutími a břidlicovými 
haldami. V tomto pěkném prostředí 
jsme na stávajícím ohništi po přes 
problémy s mokrým dřevem rozdělali 
oheň, opekli si špekáčky a s chutí je 
snědli. Děti v blízkém okolí nacházely 
sladké lesní jahody a na zpáteční cestě 
jsme sbírali borůvky. Zašli jsme se 
podívat i na pozůstatky kostelíka, které 
byly obrostlé houštím. K autům jsme se 
vraceli s prvními kapkami deště.
Děkuji Pánu Bohu za tento výlet, za to, 
že jsme mohli v tomto společenství 
prožít pěkný prázdninový den i za 
všechny Boží dary a stvoření, které 
jsme mohli obdivovat.  

Prázdninový výlet

8. září slavíme svátek Narození Pan-
ny Marie. 

Podle tradice se Maria narodila rodi-
čům Jáchymovi a Anně, kteří žili  zbožně, 
prostě a spravedlivě. Stejně tak Maria 

žila ve službě Pánu, a když jí bylo asi 
čtrnáct let, zasnoubili jí podle tehdejších 
zvyků s Josefem. V té době se jí také 
zjevil archanděl Gabriel, aby jí zvěstoval 
to, že Duch svatý na ni sestoupí, moc 
Nejvyššího ji zastíní a ona ačkoli je 
pannou, počne bez hříchu Syna Boží-
ho.                             

Maria tedy není obyčejnou ženou už 
jen z  ryze pozemského hlediska - vždyť 
pochází z rodu Davidova.

Ale také z hlediska morálního - je 
přece počata bez dědičného hříchu 
a nikdy za svého pozemského života se 
nedopustila ani toho nejmenšího hříchu. 
Hřích se jí vůbec nedotkl, byla vykoupe-
na tím nejdokonalejším způsobem. 
Maria neučinila nic, čím by si tento dar 
zasloužila, dostala ho zdarma, je to Boží 
dar. Tímto darem se Maria stala zcela 
uzdraveným člověkem, protože neutrpě-
la žádné duchovní rány, které si nese 
každý člověk, a které nám brání abso-
lutně se odevzdat Bohu. Z tohoto prame-
ní její naprostá odevzdanost Bohu, její 
pokora, která je nám vzorem. 

Maria je ta „první po Bohu“, první po 
Kristu, kterému se stala Matkou. A právě 
proto se k Marii obracíme s takovou 
důvěrou, když prosíme o přímluvu 
u jejího nebeského Syna, ona má 
k němu nejblíž, skrze ni vede přímá 
cesta ke Kristu.

Toto všechno jsou  nádherné pravdy, 
které lze chápat docela bezprostředně, 
instinktivně. Proto se utíkáme k Panně 
Marii nejen jako k Matce Páně, ale i jako 
ke své vlastní duchovní Mamince. (klhá)

Svátek 
Narození Panny Marie

(jj)

(ss)

Ludmila Hájková




