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Ročník 10, číslo 9, 7.9.2014                        Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

V Á N E K 
 

 

Nedávno mně na email přišel tento příběh. Jmenoval se „Andělský sen“. 

 

Jeden z newyorských taxikářů napsal: Přijel jsem na zadanou 

adresu a zatroubil. Počkal jsem několik minut. Pak jsem zatroubil znovu. 

Měla to být moje poslední jízda toho dne, a tak jsem si říkal, že bych mohl 

odjet, ale místo toho jsem auto zaparkoval, šel ke dveřím a zaklepal. 

„Chviličku“, ozval se za dveřmi slabý hlas starší ženy. Slyšel jsem, jak tam 

něco táhnou po zemi. Dveře se otevřely až po dlouhé přestávce. Stála přede 

mnou maličká asi devadesátiletá žena. Byla oblečená v kartounových 

šatech a klobouček se síťkou, jako v nějakém filmu ze 40. let. Vedle ní stál 

na zemi malý kufřík. Byt vypadal, jako by v něm nikdo po mnoho let 

nebydlel. Všechen nábytek byl zakrytý prostěradly. Na stěnách nebyly 

hodiny, na poličkách nebyly ani hrnečky ani nějaké ozdůbky. V rohu stála 

kartónová krabice plná fotografií a skleněného nádobí.  

„Pomohl byste mi odnést tu tašku do auta?“, požádala mě. Odnesl 

jsem kufřík do auta a vrátil jsem se, abych pomohl té ženě. Chytla se mě za 

ruku a pomalu jsme šli k vozu. Stále mi děkovala za laskavost.  

„To nic není“, řekl jsem jí, „snažím se jen chovat se ke svým 

pasažérům tak, jak bych chtěl, aby se lidé chovali k mé matce“.  

„To jsi opravdu hodný chlapec“, řekla mi. Když jsme se usadili do 

auta, nadiktovala mi adresu a zeptala se, zda bychom mohli jet přes 

centrum.  

„Ale to není nejkratší cesta“, upozornil jsem ji.  

„Ach ano, já vím“, řekla. „Ale já nespěchám. Jedu do hospicu“.  

Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči se leskly.  

„Moje rodina už dávno odjela“, pokračovala tichým hlasem. 

„Lékař říká, že mi nezůstává moc času“.  

Pomalu jsem natáhl ruku a vypnul taxametr.  

„Jakou cestou byste chtěla jet?“, zeptal jsem se.  

Následující dvě hodiny jsme jezdili po městě. Ukázala mi budovu, 

kde kdysi dávno pracovala jako obsluha výtahu. Jeli jsme čtvrtí, kde 

s mužem žili jako novomanželé. Přivedla mě ke skladu nábytku, v němž 
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byl kdysi taneční sál, kam chodila ještě jako malá holčička. Občas mě 

požádala, ať zabrzdím před konkrétní budovou nebo uličkou a seděla 

schoulená v koutku, beze slova. Pak najednou řekla:  

„Jsem už unavená, asi pojedeme“.  

Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi dala. Byla to nízká budova, 

něco jako maličké sanatorium s příjezdovou cestou podél průčelí. Dva 

sanitáři přišli k autu, jak jen jsme dorazili. Opatrně jí pomohli vystoupit. 

Museli ji čekat. Otevřel jsem kufr, a zanesl malý kufřík do dveří. Žena už 

seděla v pojízdném křesle.  

„Kolik vám dlužím“, ptala se, když vytáhla kabelku.  

„Nic“, řekl jsem.  

„Vždyť si musíte vydělávat na živobytí“, namítla.  

„Mám i jiné pasažéry“, řekl jsem jí.  

Téměř bez přemýšlení jsem se k ní sklonil a objal ji. A ona mě také 

pevně objala.  

„Daroval jsi staré ženě trochu štěstí“, řekla. „Děkuji ti“.  

Stiskl jsem jí ruku a odešel. Dveře se za mými zády zavřely a byl 

to zvuk uzavírající další knihu života… Na zpáteční cestě jsem nebral 

žádné pasažéry. Jel jsem, kam mě vedly oči, ponořený do myšlenek. 

Nemohl jsem ten den skoro ani s nikým mluvit. Co kdyby ta paní natrefila 

na nějakého naštvaného řidiče, nebo na někoho, kdo by nechtěl tak dlouho 

čekat, než skončí směnu? Co kdybych jí odmítl splnit její prosbu nebo co 

kdybych byl jen párkrát zatroubil a prostě odjel? Nakonec bych chtěl říct, 

že nic důležitějšího jsem ještě v životě neudělal. Jsme zvyklí si myslet, že 

náš život se otáčí v kruzích kolem velikých okamžiků, ale ty veliké 

okamžiky nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou krásně zahalené 

tím, co někteří mohou považovat za maličkost.  

Moji milí farníci, bratři a sestry v Kristu, poutní hosté, tento příběh 

ukazuje na nevšední okamžiky možná až příliš všedního a každodenního 

života. Někdy tyto okamžiky ani nepoznáme, protože máme oči přivřené 

nebo docela zavřené. A určitě mnozí z vás mně můžou potvrdit, že 

takových „povzbuzujících“ chvil v běžném životě je celá řada. Někdo tomu 

říká náhoda, jiný Boží režie. Děkujme Pánu Bohu za to, že všechen čas, 

který nám dává, a za všechno, co v něm můžeme zakoušet. A protože 

začala škola a nastalo období domácích úkolů; i já pro vás jeden mám. 

Možná do celého života:  

ŽIJME NAPLNO PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK!  
                          o.ZF 
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Co nás čeká  
 

Sobota 13. září - pěší pouť na Vranov 

V sobotu 13.9. po ranní mši svaté (6:30 hodin) vyrážíme na 

nejdelší pěší putování v roce. Čeká nás opět přes třicet kilometrů. 

Kdo by si netroufal nebo měl jakékoliv zdravotní obtíže, může 

využít autobus, který bude odjíždět z Bukové ve 14:50 hodin od 

zastávky autobusu, z Protivanova pak přesně v 15 hodin. Všichni se 

pak setkáme u točny autobusů na Vranově. Odtud společně půjdeme 

procesím do kostela. Každá pouť má být spojena se svátostí smíření. 

O to pak větší duchovní užitek pro každého má. Proto využijte 

možnosti kněží, kteří tam na vás ve zpovědnicích s otevřenou náručí 

budou čekat. Po návratu z pouti zakončíme poutní den tradičním 

světelným průvodem (od horní zastávky autobusu) a svátostným 

požehnáním v kostele. 

 

Začátek pátečních dětských mší svatých 

Už tento týden začali dětské mše svaté. V Protivanově budou 

bývat v tradičním dnu a čase - každý pátek v 18:00 hodin, v zimním 

období o hodinu dříve. Nově ve Vysočanech každou středu. Náplní 

bude opět Starý zákon, a to jeho nejznámější osobnosti. 

  

Výuka náboženství 

Rozpis výuky je vyvěšen v předsíni kostela. 

 

1. a 2. třída čtvrtek šestá hodina 11:50-12:35 hodin 

3. třída čtvrtek sedmá hodina 13:10-13:55 hodin 

4. a 5. třída pátek šestá hodina 11:50-12:35 hodin 

6. - 9. třída pátek sedmá hodina 13:10-13:55 hodin 
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Cyklovýlet 

Letošní cykloputování s dětmi bude v druhé polovině září. 

Poslouchejte pozorně ohlášky! Bude to opět BOMBA. Vzpomenete 

si, kde všude jsme už byli?  

2009 - propast Macocha 

2010 - lanové centrum v Baldovci 

2011 - westernové městečko Boskovice 

2012 - nová kaple sv.Václava a sv.Anežky České v Šošůvce 

2013 - Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka 

 

Klokan Samson 

Od pondělí 18.8. je na naší zahradě nový nájemník . 

Klokanice Dalila. Pokud nebude zrovna ve své rezidenci, tak ji od 

kostela přes zídku uvidíte. Plotem byly propleny laťky, aby Daluška, 

Dálí, … plot lépe uviděla. A co nevidět bude přivezen klokan 

Samson. Jistě oba dva budou k radosti nás všech. 

 

28. září - slavnost svatého Václava - národní pouť do Staré 

Boleslavi 

Na již tradiční národní pouť vás zve kardinál Dominik Duka: 

Milí poutníci, mnozí s nemalým úsilím jste připutovali ke svatému 

Václavu, abyste tomuto našemu národnímu světci vzdali hold, abyste 

si připomenuli jeho odkaz, platný již víc jak tisíc let. Stojí u kořenů 

naší státnosti a provází náš národ ve všech dějinných okamžicích, 

zvláště těch nejtěžších. V takové chvíli se na něj neobracejí jen 

věřící, ale básníci, malíři, divadelníci či hudebníci i nejprostší lidé, 

kteří v něm vidí jednu z klíčových postav našich dějin. Postava 

svatého Václava se tak stává sjednotitelem celého národa. Toho 

národa, který by si měl být vědom svého významu, svého místa v 

Evropě i svatováclavských, tedy křesťanských kořenů. Rád bych, 

abychom se my všichni, kdo se s myšlenkou na svatého Václava 

spojíme v modlitbě nejen zde, ale třeba i ve svatováclavské katedrále 

olomoucké na Moravě a na dalších místech, dokázali spojit i v úsilí o 

obnovu křesťanství v naší vlasti. 
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Deset otázek pro Martinu Šmídovou, hlavní 
táborovou vedoucí 

 
Pokolikáté už jste letos byla na farním táboře? 

Na farním táboře jsem letos byla pošesté, ale první dva roky jsem byla jen 

jako zdravotník a hlavní vedoucí byla Klárka Mnichová a Zdenička Pavlů. 

 

Když jste na táboře, máte radši, když Vám děti vykají nebo tykají? A proč? 

Mám raději, když mi tykají a na tom se hned na začátku domlouváme, 

někdo mi říká Marťo a někdo teto, jak kdo chce. A proč? Je to takové 

osobnější, a o to nám jde, být si blíž. 

 

 Můžete nám ve stručnosti říct, co všechno jste měla na farním táboře na 

starosti? 

Na farním táboře mám na starosti - nevím, zda se to tak dá říct, tábor a jeho 

příprava je takové puzzle. Já a Peťa Krejčí děláme hlavní nákup potravin a 

cen, příprava programu je teď už většinou v režii Peti, Lojzík je 

nepostradatelný účastník a nákupčí většiny dobrot na svačinky, Libor je 

potom nejdůležitější pro chod kuchyně a pro vše co je potřeba opravit, 

Verča a Honzík jsou tam prostě pro všechno, je třeba hry připravit a 

mezitím i děti zabavit, prostě je to super tým, mezi který letos dobře zapadl 

i kuchař Adam, který vařil výborně, a co zbylo, tak to je moje práce :-) 

- hlídám penízky, dělám zdravotníka, starám se o ty nejmenší při hygieně, 

pokud je třeba něco vyprat, jsem pradlenka, úklid koupelny a toalet, ale i o 

to se už teď dělíme, společně chystáme jídelníček a přípravu na hry na 

další den. Prostě je to správná parta na přípravu táborů, a jim všem patří 

díky. 

 

Co Vás dokáže nejvíc vytočit? Myšleno nejen u dětí, ale taky u dospělých. 

Tak to vím úplně přesně: lež, když mi někdo lže do očí, a pomluvy. Velmi 

si vážím lidí, kteří dokážou přijít a říct pravdu, i když je to v tu chvíli 

strašně těžké. 

 

Tábory jsou plné zážitků. Jaký Vám utkvěl nejvíce v paměti? 

Letošní tábor byl plný zážitků a dojmů, letos byl tábor o překonávání sama 

sebe, mám opravdu silný zážitek z rozhledny, kdy některé děti opravdu 

překonávaly sebe, i když třeba jen první patro a dva schody navíc, nebo že 

dokázaly vyjít až nahoru, tak to jsou borci a já na ně v tu chvíli byla strašně 

pyšná. Ale krásné zážitky jsem měla na každém táboře. Bedřichov, byl můj 
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první tábor a bylo to tam moc pěkné, krásný pohádkový program. 

Cizkrajov tak tam byl parádní zážitek cesta vlakem, ale i výlet Dačická 

kostka, aquapark, Hruška pak  Kroměříž a jeho podzemí, zahrada, 

interaktivní výstava, Fryšava výlet na Zelenou Horu a pak bylo super i 

focení u Hřiba, jak tam děti pózovaly. Ale ještě mám opravdu silný zážitek 

z Hrušky, když si tam děti pod vedením Libora a Peti připravily na mši a ta 

byla opravdu překrásná a udělala tam místním velikou radost, a jak je 

strašně chválily, tak to byl opravdu velmi silný zážitek. 

 

Co děláte, když Vás bezdomovec požádá o peníze? Jak se po tom cítíte? 

No, já raději než bezdomovci dám penízky na nemocné a děti, často 

podporuji třeba Krtečka, Bílou pastelku, Květinový den nebo Avon v boji 

proti rakovině prsu, nebo Červený kříž v Prostějově, třeba jen tím, že 

přispěji hračkou nebo plyšákem a pocity, jsou smíšené. Vím, že nejde 

pomoci všem, ale třeba ta má troška někomu pomůže. 

 

 Máte něco, co Vás jakoby „drží nad vodou“ a posouvá dopředu? 

Nad vodou mě drží moje rodina, přátelé, práce, tábory, ale i Boží 

požehnání, to mě i posouvá dopředu. 

 

Co byste nikdy nedokázala hodit do koše nebo se něčeho zbavit? 

Já jsem takový sběratel zážitků a zkouším si vždy něco schovat, ale je toho 

už hodně :-) mám třeba trička ze všech táborů a moje první je z roku 1998 

ze Suchdola, kde jsem dělala zdravotníka, ale co bych nikdy nevyhodila, to 

jsou fotky, hned si připomenu i tu atmosféru, nikdy bych nevyhodila 

obrázek od kluků, nebo co vyrobili, to jsou moje poklady. 

 

8. Každý máme nějakou oblíbenou známou osobnost. S kým byste se chtěla 

setkat vy? Nebo už se tak stalo? 

S tím jak s kluky cestujeme po závodech, tak už jsme se s pár lidmi potkali, 

nejvíce na mě zapůsobila Kateřina Nash svou skromností a věčným 

úsměvem, Jaroslav Kulhavý, Jolanda Neff, Nino Schurter, ale třeba i 

všichni z kapely Turbo byli skvělý, Janek Ledecký, Martin Maxa, Maxim 

Turbulenc, Chinaski, Ondřej Hejma, Marek Ztracený.  

 

 Co je pro Vás v životě nejdůležitější? 

Asi to nebude nic neobvyklého pro zdravotní sestru, ale zdraví, to je to 

nejdůležitější společně s Božím požehnáním. 
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Jak se Vám líbí vznik pochůzné cyklostezky přes Protivanov a následná 

úprava silnic? 

No nevím, zatím nemůžu nic hodnotit, je to ještě rozkopané, uvidíme 

časem. 
 

 

Vzpomínky na tábor v Lipůvce 
 

V sobotu 19.7. v 9 hodin jsme se měli sejít na náměstí. Všichni 

přišli se skvělou náladou. Nasedli jsme do autobusu, zabrali nejlepší místa 

a teď stačilo jen zamávat rodičům a začal náš farní tábor. Celkem nás bylo 

33 dětí, 5 vedoucích, kuchař a pan farář. Přijeli jsme, zvolili jsme místa, 

kde budeme spát po celý tábor a šli jsme si zahrát seznamovací hry. Večer 

jsme si oblékli indiánské kostýmy a vedoucí nás rozdělili do týmů. 

Druhý den nám vedoucí připravili menší stezku odvahy, při které 

nás na konci cesty čekal dárek - tričko. Potom jsme šli do kostela na mši 

svatou. Po obědě jsme se šli projít do lesa ke svatému Klimentovi a ke 

studánce, která nakonec byla vyschlá. Když jsme se vrátili, vedoucí nám 

řekli, ať si oblékneme plavky, že půjdeme do vesnice Lažany na 

koupaliště. 

V pondělí o půl 8 jsme měli budíček a rozcvičku jako každý den. 

Po snídani nám vedoucí řekli náš dopolední program. Byly to soutěže jako 

třeba střílení míče do kýble, 10x přeskočit švihadlo, otočit deku, 30 dřepů a 

další. Odpoledne jsme měli za úkol vymyslet historku týmu a vyrobit 

totem. 

Ve středu jsme měli takový volnější dopoledne. Ale po obědě a 

odpoledním klidu jsme si začali provázkem vázat šátek, který potom 

nabatikovali barvou našeho týmu. Další úkol byl napsat na papír nebo 

papíry, co nejvíce věcí, které jsme viděli na výletě. Když jsme odevzdali 

papír, převlékli jsme se do teplého oblečení a šli popřát Liborovi, který měl 

svátek. Založili jsme oheň a my si mohli opékat párky. Potom jsme všichni 

postupně chodili na stezku odvahy. 

Další den jsme hned po rozcvičce začali soutěžit v parku před 

farou. Všechny hry byli zaměřeny na indiány nebo přenášení a zabíjení 

bizonů. Po dobrém obědě a odpoledním klidu jsme si mohli dělat, co jsme 

chtěli, než byla příprava na naši mši svatou, kterou jsme slavili na zahradě. 

Zajít si zahrát přehazovanou přes lano nebo za ještěrkami do stanu, kde 

jsme také strávili noc. Večer jsme však mohli spát pod širým nebem 

v parku před farou. 
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Ráno jsme se někteří probudili pod širákem v parku a někteří na 

faře. Hned po rozcvičce jsme šli do místního lesa, kde jsme si vyrobili luky 

a šípy. Po odpoledních soutěžích jsme složili co nejrychleji mapu 

k pokladu a odevzdali vedoucím. Oblékli jsme si své kostýmy a mohli jsme 

vyrazit k pokladu. Když jsme se dopravili na určené místo, hledali jsme 

pytlíček s barvou týmu. Rozdělili jsme se a všichni byli spokojení.   

 

  Gabriela Nejedlá 

 

 

 

 

 

 

Úryvky z táborové krabičky díků: 
Díky Adamovi (kuchaři) za skvělá jídla. 

Díky za hezkou procházku. 

Děkuji za skvělý výlet a za to, že mě hoši přemluvili, abych šla na 

rozhlednu. Byla skvělá. 

Díky Marti za výšlap na rozhlednu. Moc mi to pomohlo. Kačka 

Děkuji vedoucím za dobré soutěže. 

Díky za tenhle tábor a za takové skvělé vedoucí. Jste fakt dobrá parta. 

Gabča 

Díky za to, že jsme mohli do obchodu. 

Díky za supr těstoviny, byly vážně super. 

Díky za skvělý den. 

Dík za dnešní dlouhou procházku. 

Děkuji Gábince za krásný den. Kikča 

Díky za krásné spaní venku. 

Děkuji za hry v parku. 

Díky za přírodní sprchovačku. 

Děkuji za to, že jsme mohli prožít tento den. 

Dík vedoucím za podpisy. Erička 

Díky Lojzovi za ranní běh. Eri 

Díky všem, kteří jsou dobrým příkladem pro ostatní. 

Díky za pěkné chvíle na farním táboře. Otec Zdeněk Fučík. 

Dík vedoucím za šití. Erička 

Pane, děkuji to za dnešní výlet. 
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Panna Maria není bohyně 
 

V Katolickém týdeníku (č. 2014/17) bylo otištěn rozhovor „Radikálně se spolehla na Boha“ 

s P. Vojtěchem Kodetem o hloubce i hranicích mariánského kultu.  

Autorka: Alena Scheinostová, převzato z http://www.vojtechkodet.cz 

 

Co je na Panně Marii tak univerzálního? 

Nejsem si jist, zda je to právě osoba Panny Marie, nebo spíše obecně postava 

ženy, a zvláště matky s dítětem. Ve všech starých kulturách byla žena a matka 

vnímána posvátně především v souvislosti s plodností, spojovanou s plodností 

země. Možná některé lidi láká i to, co se často za mariánskou zbožnost vydává, 

a sice zájem o soukromá zjevení a poselství s tím spojená. Pokud přece jen 

oslovuje někoho mimo církev sama osoba Panny Marie, pak jistě pro svou 

vnitřní čistotu, neporušenost a mateřskou lásku. 

 

Lze Pannu Marii - Matku a Královnu chápat jako pokračování kultu 

dávných bohyň? 

Pannu Marii nelze v žádném případě spojovat s jakýmkoli kultem ženských či 

mateřských bohyň starých kultur. Liší se od nich stejně, jako se liší pravý Bůh 

od všech model a božstev, která si vytvořil člověk pro uspokojení své 

náboženské potřeby. Bohyně pohanských náboženství jsou lidským výmyslem 

a jejich uctívání je pro křesťana modloslužbou. Panna Maria nebyla a není 

bohyně. Od všech bohyň se odlišuje svou podstatou a posláním. Byla prostou 

věřící dívkou, již si Bůh vyvolil k velikému úkolu: aby se stala matkou 

Spasitele, Božího Syna. Celá její velikost spočívá v Božím vyvolení a v její 

ochotě spolupracovat s Bohem, v její otevřenosti pro Boží vůli a působení 

Ducha Svatého v jejím životě, v její pokoře a služebnosti, s níž naplnila 

Bohem svěřené poslání. 

Způsob, jakým to Bůh učinil, je lidsky nevymyslitelný. Víme to pouze z Písma 

svatého a z tradice církve. Pro mnohé je ale biblická zbožnost ve vztahu k 

Panně Marii nedostačující, a tak si z ní o své vůli dělají jakousi křesťanskou 

bohyni, čímž překrucují její postavení v Božím plánu spásy. 

 

Jaké je tedy správné, zdravé křesťanské chápání Panny Marie? Kde je 

její „místo“? 

Místo Panny Marie v životě církve, a tím i v životě každého věřícího, je dáno 

od samého začátku Bohem. V evangeliích se o Panně Marii mnoho nepíše, ale 

všechny zmínky o ní ukazují na její velmi úzký vztah ke Kristu, na její místo v 

rodící se církvi a v celém Božím plánu záchrany. 

Náš vztah k Panně Marii jednak vychází z toho, že je matkou Božího Syna, 

našeho Spasitele, a pak nám ji Pán Ježíš při svém umučení dal jako matku nás 

všech, když učedníku Janovi stojícímu pod křížem řekl: „Hle, tvá matka.“ 
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Panna Maria také sehrála důležitou úlohu při zrodu církve. Její význam je 

naznačen mj. tím, že kromě apoštolů je jedinou osobou, jež je výslovně 

zmiňována jménem, když spolu s apoštoly prosila v Jeruzalémě o dar Ducha 

Svatého. Je tím ukázán začátek její stálé přítomnosti uprostřed modlící se 

církve. 

Ona jediná z celého společenství měla zkušenost s plností Ducha Svatého a po 

odchodu Ježíše k Otci mohla už svou přítomností uvádět jeho učedníky do 

plnosti nového života v Duchu. Tak jako Duch Svatý při zvěstování způsobil, 

že se stala matkou Božího Syna, stala se o Letnicích jeho působením matkou 

církve. Po Ježíšově odchodu k Otci se tedy učedníci měli učit od Panny Marie 

životu v otevřenosti Duchu Svatému, životu pod vedením Ducha. 

 

Přijmout Marii jako svou duchovní matku tedy znamená dovolit jí, aby 

nás uváděla do života v Duchu Svatém? 
Ano, ona vždy žila a dodnes žije plně tím, čím žije její syn Ježíš, proto se tolik 

podílí na jeho plánu spásy. Avšak nikdy svého syna nezastiňovala ani od něho 

neodváděla - už na svatbě v Káni Galilejské se stala jeho spolupracovnicí v 

jeho poslání. Sama poslušná Božímu slovu vyzvala služebníky, aby udělali 

vše, co jim Pán řekne. Jsou to poslední slova Panny Marie zaznamenaná v 

Písmu svatém, tedy jakýsi její testament, něco důležitého pro život celé církve 

po všechna staletí. 

 

Jak chápat její význam dnes? 

Panna Maria má samozřejmě své poslání i v dnešní době. Jestliže Kristus je v 

nebi na pravici Boží a přimlouvá se za nás, ona jistě nedělá nic jiného. Je však 

třeba stále pamatovat, že i když se stala Matkou Boží, a to je veliká důstojnost, 

není žádná „bohyně“. Sama se nazvala služebnicí Páně a byla by první, kdo by 

odmítl být stavěn na roveň Bohu. V úctě k Panně Marii si musíme dávat pozor, 

abychom ji nikdy nedávali do protikladu s Bohem a jeho vůlí. 

 

Jak by tedy měla či neměla vypadat zdravá mariánská úcta? 

Někteří se nechali ovlivnit falešnými zjeveními, kdy Panna Maria prý 

například drží ruku trestajícího Boha a chrání nás před jeho hněvem. To je 

naprosto nekřesťanské vnímání Boha, který jediný je pramenem veškerého 

milosrdenství, tedy i takového, jež k nám proudí skrze Pannu Marii. Ona nám 

byla dána za matku, aby s celou církví a s každým zvlášť putovala jeho 

životem a pomáhala nám dojít k cíli. 

Přitom je pro nás důležitá i jako vzor člověka věřícího a milujícího, pokorně 

naslouchajícího Božímu slovu, vždy připravená konat vůli Boží. Panna Maria 

je vzorem ženy, která radikálně odpověděla na Boží volání, která se dokázala 

spolehnout na Boha a jeho slovo ve velmi obtížných životních situacích. Proto 

je nám tak blízká zvláště v obdobích utrpení a životních zkoušek. 
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Den charity (dopis z Charity) 
 

 

Vážení čtenáři, na konci září a to konkrétně 27. 9. se slaví den 

Charity. Proč zrovna 27.9? Protože na toto datum připadá svátek sv. 

Vincence z Pauly (1581 - 1660), který je pokládán za zakladatele 

organizované charity. Organizuje kolem sebe laiky, kterým nejsou lhostejní 

lidé na okraji společnosti, a vysílá je pomáhat do míst, kam je potřeba.  

Zakládá společnost Dcer křesťanské lásky, které žijí podle evangelijních 

pravidel, slouží chudým, ale bez klauzury, což bylo na jeho dobu 

revoluční. Sv. Vincenc doslova říká: „Sloužit chudým znamená jít 

k Bohu.“  

Letošní motto „I Charita dokáže být pestrá“ se snaží poukázat na 

to, že dnešní organizovaná Charita je pestrou škálou služeb, které jsou 

určeny pro mladé, staré, ženy, muže, prostě pro kohokoli od jeho narození 

až k jeho smrti.  

Naše letošní akce proto budou na obou pólech pestrosti života. 

Jednak budeme přítomni v blanenské nemocnici, kde budeme informovat o 

Domácí hospicové péči a také budeme pořádat pro veřejnost setkání 

v areálu v Doubravici nad Svitavou. Mělo by se jednat o přátelské setkání, 

kam jste všichni srdečně zváni, abychom společně oslavili pestrost nejen tu 

Charitní. Příroda se k naší pestrosti svými podzimními barvami jistě 

připojí.  

Závěrem nám dovolte poděkovat za vaši přízeň. Charita je pevnou 

součástí církve, má od otce biskupa jasný úkol a vaše pomoc je pro nás 

nesmírně důležitá. Ať se jedná o modlitby za naše pracovníky nebo pomoc 

při tříkrálové sbírce či postní almužně, ale hlavně proto, že máte oči 

otevřené a dokážete si všímat potřebných a třeba nás upozornit, že někdo 

potřebuje pomoc.  

Závěrem tedy přijměte pozvání na akce při Dni Charity s mottem 

„I charita dokáže být pestrá...“  a přejeme vám zároveň také pestrost do 

vašich životů. Doubravice nad Svitavou, 19.9., začátek 15. 30 (zábavné 

odpoledne pro všechny); Nemocnice Blansko – vestibul, 25. 9., 7.30 – 

12.00 (informační stánek) 
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UsměVánek   

 

 

 

Perličky z náboženství 

Probíráme čtvrté přikázání: „Cti otce svého i matkou svou, abys 

dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.“ Domácí úkol pak byl, aby 

děti namalovaly obrázek a odpověděli na otázku: „Kdy jsem doma 

nejraději?“ A jeden chlapec odpověděl: „Když doma není mama!“ 

 

Odpověď žáka: „Svitky Písma svatého byly pečlivě uchovávány 

proto, aby je někdo neukradl, neroztrhal a neožužlal.“ 

 

Se třeťáky mluvím o zázracích, které Pán Ježíš z lásky k lidem 

udělal. Také se bavíme o pocitech, které ti uzdravení zažívají. 

V pracovním listě pak máme napsat k obrázku s uzdraveným 

člověkem odpověď Ježíšovi za jeho uzdravení. Jeden chlapec tam 

měl napsáno: „Ježíši, moc díky, ty seš fakt hustej!“ 

 

S těmi nejmenšími 

„Pane faráři, můžu si sednout při obědě vedle vás?“ Odpovídám mu: 

„To bys musel být hodný.“ A prvňáček rozvážně říká: „Slibuju, že 

budu hodnější než vy.“ 

 

Se skupinou starších dětí mluvím o ekumenismu. Říkám jim, co to je 

a jaká je jeho snaha a cíl. Pak mluvíme o rozdělení křesťanů. Když 

jsme došli k roku 1054, říkám, že došlo k prvnímu rozkolu, tzv. 

velkému východnímu schizmatu. A tak vznikla pravoslavná církev. 

Na konci, když opakujeme, tak ještě než řeknu pravoslavní, jedno 

děvče mě předběhne a říká, „pravoúhlí“. 

 

 

*** 
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