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POKOJ VÁM!
MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN

Myšlenky byly sestaveny na AG Kroměříž ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii

TOMÁŠ ŠPIDLÍK

SLYŠETBOHA VRANNÍM VÁNKU
(krátká rozhlasová zamyšlení)

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005

1 . Náboženství od nás nežádá, abychom oplývali city, ale abychom zachovávali
přikázání. Nemáme být těmi, kteří říkají „Pane, Pane“, ale těmi, kdo plní Boží příkazy.

2. Evangelium nám nařizuje, že máme milovat bl ižní a nepřátele, pravděpodobně
je to proto, že jde o stejné l idi .

3. Všechny ctnosti se snadno pěstují na dálku, ale obtížně se uskutečňují zblízka.

4. Pravá křesťanská láska se umí přenést přes antipatie osobní, rasové, stavovské,
národní. Všichni se ale nevědomky často dopouštíme jedné chyby: dostatečně
neoceníme dobré vlastnosti člověka, s nímž se denně stýkáme.

5. Člověk se podobá Bohu, když odpouští.

6. Pravé křesťanství nečeká, až se změní svět, ale věří, že ho změníme my sami.

7. Láska není možná bez oběti a právě oběť jí dodává opravdovou hodnotu.

8. Kdo opravdu hledá Boha, najde ho i v druhých, protože všichni jsou Božím
obrazem a Božími dětmi.

9. Abychom byli šťastní, k tomu není potřeba měnit svět, ale je třeba najít ke všem
věcem správný postoj.

1 0. Modlitba předpokládá čistotu života, ale na druhé straně také sama očišťuje,
vede k mravní čistotě.

1 1 . Kdo věří v Boží prozřetelnost, v inspiraci Ducha svatého, je duchovně stále
mladý. Stále něco nového od Boha při jímá a je ochoten se den ze dne něco nového
naučit.

1 2. Na světě jdou vždycky dva hříchy pospolu – jeden toho, kdo zlo dělá, a druhý
toho, kdo je trpí.
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1 3. Úzké okolí křesťana má být posvěceno jeho přítomností, Duchem svatým, který
žije v jeho srdci. Nejdřív ovšem musí očistit svůj vlastní chrám, a teprve pak může
očistit vše, s čím při jde do styku.

1 4. Kdo se naučil hovořit s Bohem jako s Otcem, mluví s ním i při všem, co dělá a co
vidí kolem sebe.

1 5. Zlé myšlenky jsou jako hadi; pustíš-l i je do ráje srdce, usadí se tam a udělají si
tam hnízdo, svou líheň.

1 6. Křesťanství přináší radostné poselství, že v Kristu se spoji l Bůh a člověk v jednu
osobu, a proto je neoddělitelná láska k Bohu a k bližnímu.

1 7. Mít rád druhé jako sebe sama – to má větší cenu než všechny oběti dohromady.

1 8. Musíme se rozhněvat proti ďáblu, ne proti hříšníkovi. Je dobré vzplanout proti zlu,
ne proti l idem.

1 9. Jako chrám posvěcuje celé město, tak l idská duše je povolána k tomu, aby
posvěcovala okolí, v němž žije.

20. Bůh žádá od těch, které volá ke své službě, věčně mladé srdce. Život v Kristu je
stále dospívání, a proto vyžaduje stále změny.

21 . Když člověk hřeší, svobodně se ničí, podobně jako když někdo pije jed.

22. Každému člověku dal Bůh jeho čas, aby se mohl rozvinout a stát se tím, kým ho
Bůh chce už od věčnosti.

23. Duše vidí Boha podle toho, jak má čisté srdce.

24. Neboj se dojmů, boj se rozhodovat pod jej ich vl ivem.

25. Křesťané, kteří rádi vyhledávají samotu, v ní dokážou vidět moře Božího milosr-
denství, a proto si umějí odpočinout. Ale brzy nato pospíchají, aby pomohli těm,
s nimiž mají soucit.

26. Kolik času člověk ztratí každý den zbytečně? Ztrácíme sami sebe, ne čas.

27. Každý z nás má dějiny vlastního života. Jsou v něm různé etapy a každé z nich
dává Bůh potřebný čas. Všechny ale mají jeden smysl – setkání s Kristem.

28. Milosrdenství není shovívavost, tolerantnost vůči hříchu, ale postoj, který
umožňuje nápravu, návrat.

29. Život je příl iš krátký na to, abychom četl i jen dobré knihy. Musíme si najít ty
nejlepší, tedy především ty, z nichž čerpáme Boží moudrost.

30. Je potřeba naplnit srdce Boží milostí, světlem Ducha svatého. A je-l i srdce už
jednou naplněno, začne vyzařovat i navenek.

31 . Nejkrásnější schopností člověka je láska, a ta se musí projevit i v práci.
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Drazí bratři a sestry, milé děti ,

už máme za sebou několik měsíců Roku rodiny. Pokud jste při jal i mou adventní
výzvu, udělal i jste v rodinách společnou zkušenost s modlitbou, se společným
otevřením se Bohu. O Vánocích jsme přidal i cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás
otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost
Boží blízkosti , radostnou vánoční atmosféru po celý rok. Nyní jsme vstoupil i do doby
velkého postu, kterým se připravujeme na Velikonoce, na dar vykoupení.

Z první knihy Mojžíšovy jsme slyšel i o prvním hříchu, o největší katastrofě
l idských dějin, kdy člověk neposlechl Boha, ba jednal, jako by Boha nebylo, jako by
ho nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha, který rozhoduje o dobru a zlu. Lidé pak
brzy poznali , že život bez Boha je životem bez lásky a bez naděje. Život v hříchu
bere svobodu i radost, dokonce zatemňuje rozum, takže člověk spoutaný hříchem
jedná nerozumně a škodí sám sobě i těm, které má rád. Tu zkušenost má každý
z nás, v malém či velkém to známe z našich rodin i z celé společnosti. Kolik
rodinných tragédií začalo hloupým hříchem, který přivolával další hříchy a spoutával
srdce, oslaboval vůl i a vedl k špatnému rozhodování?

Lidská vina však probudila Boží milosrdenství. Kristus přišel jako Zachránce
a velmi draze za nás zaplati l . Sám nevinný umírá jako smírná oběť na kříži, zrazený,
opuštěný, odepsaný jako vyvrhel bez práva na lidskou čest. Takovou cenu chce
Kristus dobře využít. Touží odpustit každý hřích a uzdravit každé duchovní zranění.
Naše viny přitahují jeho uzdravující milosrdenství. Ukažme mu svá zranění, aby je
uzdravil . Dejme si práci a najděme všechna svá pochybení, abychom je nechali
uzdravit. Všimněme si i těch chyb, které zranily vzájemné vztahy v rodině, nebo
kterých jsme se dopouštěl i společně. Když manželé otevřou evangelium a nechají
na sebe působit Kristovo živé slovo, jej ich sebedůvěra se rychle vytratí. Buď knihu
odloží, nebo dojdou k přesvědčení, že hřeší, a začnou dělat pokání. To znamená:
odvrátí se od pouze lidských hodnot, které je ovládají, a obrátí se k Bohu. Protože
se jim to nedaří, nemohou být na sebe pyšní; budou se proto obracet na Krista
Spasitele a dovolávat se jeho milosrdné lásky. K tomu potřebují odvahu, protože
obyčejně se bojíme, že evangelium naruší naše pohodlí. Když překonáme námitky,
odpor a strach, sejdeme se v pokoře před Spasitelem a společně zakusíme dotek
Boží lásky, zázrak uzdravení. Postní doba zve celé rodiny k při jetí svátosti smíření.
Připravte se na ni společně! A nezapomeňte se omluvit i jeden druhému dřív, než
půjdete ke zpovědi. Bude to možná těžké, ale pak budete moci jeden druhého vidět
úplně nově. A pak: co odpustíte, už nikdy nepřipomínejte. Ani Bůh nepřipomíná,
co odpusti l . Komu je odpuštěno, je čistý.

Přesto může být někdy těžké milovat druhého, když vidíme jeho opakované
chyby. Svatá Terezička říkávala: Nemůžeš-l i milovat člověka pro jeho zlobu, miluj
Krista v jeho srdci, který tam trpí jeho zlobou. Potěš Krista tím, že poneseš jeho
bolest tiše s ním.
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Zdá se ti někdy, že jsi už miloval dost, a chceš přestat? Podívej se

na Ukřižovaného. On sice umírá, ale hřích ho nepřemohl. On miluje až do posledního
dechu, modlí se za odpuštění pro ty, kteří ho ukřižovali . Ještě dýcháš? Tak miluj .
Myslíš, že to máš těžké? Na kříži to bylo těžší. Od Roku víry je snad v každé naší
rodině kříž. Využij každého pohledu na kříž k povzbuzení své lásky. Řekni
Ukřižovanému, že se mu chceš aspoň trochu v lásce podobat, a popros ho o pomoc,
o schopnost dál milovat.

Kdo se dnes rozhodne, že už miloval dost, rozhodl o smrti lásky. Zítra se už jen
smíří s tím, že nemiluje. V čem spočívá usmíření? Základním krokem je:
nerozhodnout se nemilovat. Chybu přiznat před manželem, manželkou (u chyb
neznámých je to trochu jinak), odsoudit se a požádat o odpuštění. Takový projev
pokory je velkým důkazem lásky. Někteří si od svatby umínil i , že neusnou
bez usmíření, protože na tom závisí budoucnost jej ich lásky. V jedné takové rodině
se stalo, že po třech letech manželka odmítla dát manželovi pol ibek na dobrou noc.
Manžel beze slov klekl k postel i a začal růženec. Byl přesvědčen, že situace
je vážná. Žena věděla, že by byl schopen se modlit celou noc. Třetí desátek ho už
dokončit nenechala.

Manželé se v době začátku své lásky domnívají, že jej ich láska je si lná
a nezranitelná. Po čase svou domýšlivost musí přiznat. Ke své lásce totiž potřebují
Boha. Bez něho se zlu neubrání. Bez něho si svá selhání lásky nebudou umět
dlouho odpouštět.

V Roku rodiny chceme nejen udělat něco pro rodinu, ale chceme se snažit
společně jako rodina. Manželství je příležitost jít k Bohu společně. To také znamená
nést společně naše kříže. Jak říká apoštol Pavel: Neste břemena jeden druhého.
Rodina patří k sobě. I závod o věčnou spásu běží rodina společně jako tým. Proto
jeden druhému pomáhá, povzbuzuje, ulehčuje, když je potřeba. Silnější táhne svým
příkladem ty slabší, aniž by se vyvyšoval.

Drazí manželé, rodiče i děti ,

vstupme společně do postní doby, pomozme si navzájem na cestě ke svatosti .
Nic nevzdávejme proto, že jsme slabí. Kristus nabízí pomoc. Najděme všechny své
rány a ukažme je Božímu milosrdenství. Odpuštění přináší naději . A pohled na kříž ať
nás vždy povzbudí k lásce, která je věrná, která miluje až do konce, která
se nevzdává. Nelekejme se, když při jde pokušení. I Krista pokoušel ďábel, když
se čtyřicet dní jen modli l a posti l . Ďábel nepokouší ty, kteří jsou už jeho. Zato doráží
na ty, kteří se rozhodli vydat se za Kristem. V pokušení zůstaňme klidní,
ale rozhodní. Pokaždé opakujme jako Ježíš na každé pokušení své jasné NE.
Buďme jistí, že Bůh je nesrovnatelně silnější než celé peklo. S jeho pomocí
zvítězíme. Jeho milosrdenství je zárukou naděje. Kráčejme společně postní dobou
k velikonočnímu vítězství.

Denně na Vás myslím v modlitbě a každému z Vás žehnám.

arcibiskup Jan
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Modlitba za rodiny

V letošním roce si připomeneme 20. výročí Roku rodiny vyhlášeného OSN.
Papež František svolal na podzim tohoto roku mimořádnou synodu o rodině na téma
„Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace“.

Papež František prosí o to, abychom se s ním spojili v modlitbě za rodiny
celého světa.

Modlitba za rodiny

Ježíši, Maria a Josefe, ve vás
kontemplujeme zář opravdové lásky,
k vám se s důvěrou obracíme.
Svatá Rodino Nazaretská, učiň

z našich rodin rovněž místa sdílení
a modlitební večeřadla, opravdové
školy evangelia a malé domácícírkve.

Svatá Rodino Nazaretská, ať už
rodiny nikdy nezakoušejí násilí,
uzavřenost a rozdělení: kdo je raněn
nebo pohoršen, ať rychle zakusí útěchu
a zahojení.
Svatá Rodino Nazaretská, kéž příští

biskupský synod, probudí ve všech
vědomí posvátného a nezcizitelného
charakteru rodiny, její krásy v Božím
plánu.
Ježíši, Maria a Josefe, slyšte

a vyslyšte naši prosbu.
Amen

papež František

ve svátek Sv. Rodiny 29.12.2013

Na svátek Svaté rodiny pak k synodě o rodině papež mimo jiné řekl:

„Hledíme-l i na Svatou Rodinu, upoutává nás jednoduchost života, který vede
v Nazaretu. Je to příklad, který velice prospívá našim rodinám a pomáhá jim stávat
se stále více společenstvím lásky a smíření, kde se zakouší něha, vzájemná pomoc
a vzájemné odpuštění. Připomeňme si tři klíčová slova pokojného a radostného
života v rodině: s dovolením, děkuji , promiň. Rodina, ve které se namísto
neomalenosti žádá o dovolení, namísto sobeckého jednání se děkuje a ve které ten
její člen, který zj istí, že učini l něco nepěkného, umí požádat o odpuštění, taková
rodina potom žije v pokoji a radosti. Pamatujme si tato tři slova. A můžeme
je společně zopakovat: s dovolením, děkuji a promiň.“
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Mladí delegáti z farností olomoucké
arcidiecéze se ve dnech 21 . – 23. 2. 201 4
shromáždil i na IV. Arcidiecézním fóru
mládeže v Kroměříži. V Roce rodiny spolu
s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem
hledali odpovědi na otázky, jak je dnes
vnímána rodina a jak by oni sami chtěl i
v budoucnosti rodinu vytvářet.

Z našeho setkání vzešly podněty, které
nás obohati ly a jako inspiraci je chceme předat v první řadě vám, našim vrstevníkům.

Nehledejme ideální protějšek, ale snažme se ideálním protějškem stát.
Na svém budoucím manželství musíme pracovat už teď. Naše nynější rodina

pro nás je v tomto směru trenažérem lásky, sebeovládání, odpouštění, oběti
a společné modlitby.

Nebojme se ve svých společenstvích, s kněžími a s manželskými páry bavit
o tom, jak se dobře připravit a žít budoucí manželství.

Vzdělávejme se ve víře a žijme ji opravdově, aby byl Bůh i v našem budoucím
manželství na prvním místě.

Prosme Boha, který nás nejlépe zná, za své budoucí manžely či manželky nebo
jiná životní povolání.

Mějme odvahu vždy zastávat křesťanské zásady i v otázce předmanželského
sexu a čistoty vztahů.

Otevřme bez obav dveře zpovědnice, když zjistíme, že jsme něco ve vztahu
hříchem pokazili.

Nebuďme v lásce naivní, nestavějme jen na citech a prvním dojmu.

Chceme oslovit i ty, se kterými ži jeme v jedné církvi. Dobré příklady rodin
mnohých z vás vidíme, děkujeme za ně!

Prosíme, chraňte věrnost zuby nehty, je pro nás důležité vědět, že i dnes jsou
trvalá manželství možná.

Ukažte nám, jak může společná modlitba rodinu stmelit.
Věříme, že i vaše rodiny mohou být s Boží pomocí svaté.

Považujeme za důležité, obrátit se i na vás, kteří nás vychováváte ve víře
a pomáháte nám na cestě k dobré rodině.

Kněží, děkujeme, že tu pro nás jste. Prosíme, vysvětlujte mladým přijatelně Boží
pohled na manželství.

Rodiče, děkujeme, že jste nás chtěli, a nepřestávejte říkat svým dětem
(i puberťákům), že je máte rádi.

Zasvěcené osoby, děkujeme, že se za nás modlíte, prosíme, vytrvejte.

VKroměříži 23. 2. 2014 Delegáti IV. Arcidiecézního fóra mládeže

IV. Arcidiecézní fórum mládeže 201 4
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Albert Einstein: Zlo neexistuje

Pan profesor na univerzitě položi l svým studentům
otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?"

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to
stvořené Bohem."

„Stvoři l Bůh všechno?" ptal se dál profesor.
„Ano, pane," odpověděl student.

Profesor pak pokračoval: „Jestl i Bůh stvoři l všechno,
znamená to, že Bůh stvoři l i zlo, které existuje. A díky
tomuto principu: naše činnost určuje nás samotných,
tedy Bůh je zlo."

Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám
se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student. „Pane profesore, mohu vám položit otázku?"
„Samozřejmě," odpověděl profesor.

Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?"
„Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?"
Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: „Ve skutečnosti , pane,

chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze
nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jej ich energii
na základě přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti
či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme měřit. Slovo chlad
jsme si vytvoři l i my lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla."

Student pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?"
„Samozřejmě, že existuje," odpověděl profesor.
„Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky

tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá
rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá
svoji jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvoři l i l idé,
aby pojmenovali nepřítomnost světla."

Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?"
Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „Samozřejmě, vidíme to každý den, brutal ita

ve vztazích mezi l idmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic j iného, než projev
zla."

Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra,
tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako
když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky."

Profesor si sedl.

Ten student byl mladý Albert Einstein.



Mše svatá pro rodiny s dětmi se uskuteční
v pátek 28. března 2014 v 17.00 hod. Na závěr
mše sv. proběhne losování správně vyluštěné
tajenky z rubriky Pro děti.
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Z naší farnosti...
PODĚKOVÁNÍ

Všem, kteří jakýmkoliv způsobem
přispěli k uskutečnění VI I . l idového bálu
ve Střel icích, ať už pomocí na jeho přípravě
i samotném průběhu nebo finanční
podporou, dárkem do tomboly či modlitbou,
upřímně děkuje organizační výbor plesu.
Pán Bůh zaplať!

Celkový výtěžek z tohoto plesu čini l
1 2.000,- Kč a tato částka se rozdělí mezi
4 pořádající organizace: Charitu, KDU-ČSL,
Centrum pro rodinu a Zacheus, o.s.

Křížová cesta
se v průběhu postní doby bude

konat vždy v neděli ve 1 4.00 hod.

ve farním kostele v Uničově.



PRO DĚTI
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Copak se to stalo? Popel se nám rozsypal po celém papíře.
Sesbírejte ho v pořadí podle čísel. Zjistíte tak, co říká kněz, když
dělá o Popeleční středě každému na čele křížek popelem.

POPELEC



Vtipy. . .

Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatol ická farnost Uničov. Neprodejné!
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti . Příspěvky posílat do 25. dne v měsíci psanou formou,

elektronickou poštou. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Redakční rada: P. Mgr. Svatopluk Pavlica, farář; ing. Soňa Šlosarová; Ludmila Hájková
Římskokatol ická farnost Uničov, Kostelní nám. 1 53, 783 91 Uničov, tel. 585 054 500

E-mail : faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz
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Někteří l idé si myslí, že naše Země
ke svému vzniku Stvořitele
nepotřebovala. Odůvodňují to tím, že
Boha nikdo neviděl. Bůh je nesmrtelný
a přebývá v nepřístupném světle.
Bez Boží vůle se nic neděje. Stačí číst
Bibl i a pozorovat přírodu. V Bibl i
najdeme zřetelné stopy Boží existence.

Příroda je pro nás obrovským
pokladem. Bůh nám dal přírodu. Aby
nám chránila zdraví. Avšak lidé přírodu
neustále ničí. Příroda je svatá, protože ji
stvoři l Bůh. V přírodě podle stop zvěře
poznáme, o jaký druh se jedná. Zvěř
podle stop dojde k vodě. Ani j i

nenapadne jít j inou cestou. My se také
musíme ptát, kterou cestou jít.

Život je plný cest a cestiček. Neustále
nás někam vedou. Jedna z nich mě vždy
bezpečně zavedla k naší tetě. Dodnes si
pamatuj i , jaké nadšení teta prožívala,
když našla nějakou vzácnou bylinku,
např. truskavec. Našla pokaždé tu
vhodnou k léčbě určité nemoci. Ten dar
měla snad od Boha, anebo od řádových
sester získala tyhle vědomosti. Chtěla se
jí také stát. Studiem se stala vzdělanou,
ale hlavně se těšila láskou k Bohu
a k lidem.

Tajemství života

Dana Lukasová

Kněz praví na mši svým věřícím:
„Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si všichni přečetl i sedmnáctou

kapitolu Markova evangelia. “
O týden později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno četl sedmnáctou

kapitolu. Zvednou se ruce všech přítomných. Kněz s úsměvem povídá:
„Marek má jen šestnáct kapitol. Takže teď začnu kázat o hříchu lžiJ“

Rybaří takhle jeden farář ve Vltavě pod Vyšehradem a vytáhne zlatou rybku. Jak
už to tak zlaté rybky dělají, tak i tato prosí, že když bude puštěna zpátky do vody,
splní svému dobrodinci přání. Farář se podiví, že se rybce chce nazpátek do té
špinavé vody, pak ji však pustí a vyslovuje své přání:
"Co kdybys udělala něco s tou válkou v Afgánistánu. . . "
"Hele", odvětí rybka, "já jsem jenom obyčejná malá vltavská zlatá rybka. . . Války - to
je na mne moc. Zkus si přát něco jinýho."
"Taky bych si přál, aby farníci v mém sboru byli zbožní, trpěl iví a milí. "
Rybička se chvilku zamyslí a pak říká: "Kde že je ta válka. . .?"

Lord si zavolá sluhu Jeana a říká mu: "Jean, chtěl bych vykonat nějaký dobrý
skutek, ale nic mne nenapadá. Co byste mi poradil ?"
Jean je velmi překvapen, chvíl i přemýšlí a pak povídá: "No, víte, pane, teď je zima,
všude sníh, zvířátka mají hlad, co kdybyste nasypal trochu zrní hladovým ptáčkům
na okenní římsu vaší ložnice?" Lord se zamyslí, rozzáří se mu oči a nadšeně povídá:
"Jean, vždyť vy jste génius! To bych potom ty ptáky mohl střílet rovnou z postele!"




