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 dne Pán� 16. kv�tna 2004 
 
Ješt� stále se ocitáme ve velikono�ním 
období. K jeho hlubšímu prožívání nám 
možná m�že pomoci i toto zamyšlení 
olomouckého arcibiskupa…  
Drazí brat�i a sestry, 
blahop�eji Vám, protože ten, kterému jste 
uv��ili, splnil, co p�edpov�d�l a t�etího dne 
vstal z mrtvých. Ve své ví�e jste se 
nemýlili. 
Blahop�eji Vám, protože máte nesmírnou 
cenu v Božích o�ích, když jste byli koupeni 
za cenu Krve Božího Syna, který se kv�li 
Vám stal �lov�kem. 
Blahop�eji Vám, protože jste se stali novým 
stvo�ením, královským kn�žstvem, 
národem svatým, lidem pat�ícím Bohu. 
Kristus Vás o�istil a osvobodil. Odešel do 
nebe, aby tam pro Vás p�ipravil místo, a 
znovu p�ijde, aby Vás vzal k sob�. 
M�že nám to �i ono chyb�t, ale jsme velmi 
bohatí, protože máme nad�ji. Ne pouze 
optimismus, který se dívá na v�ci z té lepší 
stránky, ne pouze lidskou nad�ji, že 
zvládneme t�žký úkol, p�ekonáme nemoc, 
�i skon�í naše zkoušky. Máme nad�ji na 
kone�né, definitivní vít�zství pro naše 
spojení s Kristem. On nám nabízí v��ný 
život, a to ne jako n�jaký p�ídavek 
k tomuto pozemskému životu. Kdo žije 
s Kristem už dnes, nebude od n�j odlou�en 
nikdy. Ani život, ani smrt nás nem�že 
odlou�it od Boží lásky projevené v Kristu 
Ježíši. 
Sv�t ho sice nezná, a proto žije jako by 
nem�l nad�ji. My jsme ovšem poznání 

Krista a jeho dar nad�je dostali bez 
vlastních zásluh. Tížily nás naše viny a pro 
své h�íchy jsme byli duchovn� mrtví, ale 
nekone�n� milosrdný B�h se nad námi 
smiloval a probudil nás k životu zárove� 
s Kristem.  
Takovou zkušenost nem�žeme skrývat. 
Zmrtvýchvstalý Kristus �íká i nám: Budete 
mými sv�dky až do kon�in zem�. V �em 
spo�ívá naše sv�dectví? Svatý Pavel píše 
Efesan�m: Nežijte už tak, jak žijí pohané! 
Jejich smýšlení je neplodné. Odložte 
starého �lov�ka s d�ív�jším zp�sobem 
života a oble�te �lov�ka nového, který je 
stvo�en podle Božího vzoru jako skute�n� 
spravedlivý  
a svatý!  
Naše dnešní situace k�es�an� rozptýlených 
mezi pohany se v mnohém podobá prvotní 
církvi. List Diognétovi z t�etího století píše 
o jejich jasném sv�dectví. Jak by asi mohlo 
znít jeho sv�dectví o dnešních k�es�anech? 
Snad bychom tam �etli: K�es�ané se od 
ostatních lidí neodd�lují, bydlí mezi 
ostatními a pracují jako oni, ani nemají 
svou �e� a p�ece má jejich život nápadné 
odlišnosti. Žení se a mají d�ti, které 
vychovávají. Nezabíjejí ani nenarozené ani 
staré �i postižené. I když nejsou bohatí, ke 
stolu p�ijmou každého hosta, spole�né lože 
však p�ejí jen vlastním manžel�m. Velmi si 
váží rodiny. Mají nad�ji a dovedou se 
radovat. P�iznávají své chyby a d�lají 
pokání, ale druhým dovedou odpoušt�t. 
Všechny lidi považují za své bližní a o�ima 



víry v nich – zvlášt� v d�tech, trpících a 
pot�ebných – vidí Krista, svého Boha. 
Nepot�ebují drogy a vyhýbají se takovým 
zábavám, které považují za neslušné. 
Zákony státu zachovávají, ale svým 
životem je p�ekonávají.  
Sv�t jim �asto nerozumí, jejich morálce se 
vysmívá a považuje je za zaostalé a 
nepot�ebné. Je rád, když se s náboženstvím 
stáhnou do soukromí kostel�, protože život 
víry si p�edstavuje jako náboženské vyžití 
podobné zábavným koní�k�m. Jindy �eká 
na jejich chyby, aby je zveli�il a mohl 
zleh�it jejich sv�dectví a tak se zbavit 
vlastních vý�itek sv�domí. V n�kterých 
dobách je dokonce pronásleduje. Ale zdá 
se, že oni tím jen získávají a jsou ve své 
ví�e pevn�jší. 
I když s nimi sv�t nepo�ítá, p�ece z nich má 
užitek. Jestli sv�t odolává chaosu navzdory 
zneužívané svobod�, která neumí odmítat 
mravní zlo a toleranci zam��uje 
s bezmocností dobra, jestli ekonomicky 
nekrachuje navzdory nepoctivosti a 
sobectví, které hledá jen vlastní prosp�ch, 
jestli spole�nost p�ežívá navzdory nezájmu 
o rodinu a odmítání d�tí, pak je to 
p�edevším díky t�m ob�an�m, kte�í i p�es 
své slabosti zachovávají Boží �ád, �erpají 
sílu a moudrost z evangelia, nechají v sob� 
milovat Boha. K�es�ané jsou jako duše 
v t�le. Mnohými nevid�ní, ale všude 
p�ítomní. Nepo�ítá se s nimi, ale skrze n� 
se ve sv�t� udržuje život a hodnoty ducha. 
Drazí p�átelé, znovu Vám blahop�eji, máte 
d�vod k pravé radosti! Kristus 
zmrtvýchvstalý, Vít�z nad smrtí, s Vámi 
po�ítá! A jestli se mu dáte k dispozici, chce 
i skrze Vás konat své dílo pro záchranu a 
ozdrav�ní tohoto sv�ta. Kéž i Vašim 
p�i�in�ním zakusí pravou velikono�ní 
radost z vít�zství Lásky a Života aspo� 
malý kousek sv�ta kolem Vás. Pak se i 
Vaše velikono�ní radost znásobí. 
To Vám ze srdce p�eje a pot�ebnou odvahu 
k zodpov�dnému p�ijetí velikono�ních dar� 
vyprošuje arcibiskup Jan Graubner 
 

ODVOZ NA MŠI SVATOU 
Naše farnost nabízí starším nebo 
postiženým lidem možnost odvozu na mši 
svatou a zp�t. Pokud byste této služby 
cht�li využít vy sami nebo n�kdo ve 
vašem okolí – ozv�te se Jaroslavu 
Klápšt� na tel: 235 312 515 nebo 602-746 
410. 
 
 
DIAKONIE 
dál p�ijímá oble�ení jak dobré, tak mén� 
dobré (to r�zným zp�sobem zpracovává)! 
Pokud byste cht�li k sb�ru oble�ení 
p�isp�t, prosíme o  

� balení do banánových krabic  
� 20 K� – pokud je to možné - 

k zajišt�ní dopravy a dalšího 
zpracování 

O dalších podrobnostech se informujte u 
rodiny Kozlovských – tel: 235 300 425 
nebo Vávrových – tel: 235 318 266.  
 
 
LETNÍ TÁBOR TVO�IVOSTI 
V termínu od 14. do 28 srpna nabízíme 
d�tem ve v�ku 7 – 15 let letní tábor 
zam��ený na estetickou výchovu a tvo�ivé 
aktivity.  Po�adatelem je Centrum tvo�ivé 
dramatiky Praha, Arabská 681, P– 6. 
Místo konání: poblíž �eské Skalice. 
Místní podmínky: stany s podsadou, krytá 
jídelna, sprchy s teplou vodou. Nápl� 
tábora: tvo�ivé hry; výtvarné, literární, 
hudební, pohybové a dramatické aktivity 
s celotáborovou hrou, výlety, koupání… 
Cena 2600 K�. 
P�ihlášky u Jakuba Huláka tel: 221 
507 969 (p�es den), nebo 605-948 056, 
e-mail: ctd@drama.cz   Více informací 
také u Davida Žofáka 
 
 
MLÁDEŽ O PRÁZDNINÁCH  
V pr�b�hu posledního týdne v m�síci 
srpnu – od 21. do 29. 8; asi na p�t dní - 



chceme spole�n� vyrazit na naše 
pravidelné místo setkání do Jizerských 
hor. Zveme všechny mládežníky! 
P�ihlásit se je možné u m�! Cena: asi 700 
K� (sleva je možná). David Ž.  
 
 
D�TSKÁ POU� 
v ned�li 30. kv�tna po�ádá ob�anské 
sdružení Naše �epy spolu se svými 
p�áteli pou� d�tí. Konat se bude v 
klášterní zahrad� od 14.00 do 18.00hod 
(K Šancím 50). Sou�ástí pouti budou hry 
a sout�že, pestré odm�ny, pohádka aj… 
V rámci této pouti prosíme o pomoc p�i 
p�íprav� a organizaci sout�ží! P�ihlásit 
se m�žete bu� v p�edsíni kostela na 
konkrétní sout�ž nebo u Davida 
Žofáka! T�šíme se na všechny d�ti a 
jejich rodi�e!!!   
  
 
TÝDEN V TAIZÉ  4.7. - 11.7.2004 
V letošním roce se op�t chystáme s 
YMCA – Živá rodina do Taizé. Jist� není 
tento pojem pro Vás nový. Ale p�esto: 
jedná se o ekumenické setkání 
p�edevším mladých lidí z celého sv�ta.  
Dopoledním programem je biblický úvod, 
v odpoledních hodinách pak diskuse v 
menších kroužcích. Program je 
obohacen r�znými možnostmi realizace 
ve workschopech, po�ádají se 
p�ednášky, promítají se  videokazety o 
život� brat�í, atd.. Dokonce �eká na 
každého �eká n�jaká drobná práce…  
V každém dni se zú�astníte ráno, 
odpoledne a ve�er modlitby se zp�vy- 
spole�n� s brat�ími. Po ve�erní modlitb� 
je možnost osobního rozhovoru s 
bratrem (každá zem� má v�tšinou svého 
bratra, nebo m�žete využít svých 
jazykových schopností a domluvit se v 
cizím jazyce). 
Ve ve�erních hodinách se lze ob�erstvit 
a pobavit, v baru „Oyak“. M�žete si 
koupit pohárek vína, kávu, zmrzlinu, �i 

�okoládu a jiné (ve velmi dostupných 
cenách). 
 V Taizé se nadechnete atmosféry 
“ekumeny“, vzájemné snášenlivosti a 
lásky, tak pot�ebné v dnešní dob�. O 
Taizé lze dlouze vypráv�t, nic však 
nenahradí osobní prožitek. 
Odjezd z Prahy -  3.7. a p�íjezd do 
Prahy - 12.7.04.  P�esnou hodinu i místo 
odjezdu a p�íjezdu  v�as sd�líme.   
Cena jízdenky autobusem tam a zp�t : 
2 500,- za osobu . Pojedeme z Prahy, 
soukromým dopravcem, autobusem 
zna�ky „Man“ s klimatizací, WC a 
možností koup� teplých a studených 
nápoj�. V cen� není zahrnuto :  pojišt�ní 
( každý si zajistí sám), poplatek  za 
ubytování a jídlo, který �inil v lo�ském 
roce 35 – 45 EU pro dosp�lé a 25 – 35 
EU pro mládež (rozmezí je uvedeno tak, 
aby  každý zaplatil cenu dle svých 
možností). P�edpokládáme, že se 
poplatky nebudou zvyšovat, jen m�žeme 
doporu�it mít sebou n�jakou rezervu 
navíc. 
Pokud by  cht�l n�kdo jet v jiný termín, 
nebo na déle než na  týden, má možnost 
si cestu zajist sám, nap�.  u firmy 
Bakalari : tel.: 549 411 110 (111), 
e – mail : ck-tisnov@csad-tisnov.cz; 
(internet.stránky:www csad-tisnov.cz) 
Pokud se chcete p�ipojit k naší výprav�, 
hlaste se  u M. Hoškové : 603 568 222, 
nebo u Z.Pavlasové : 604 479 724  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KALENDÁ� 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
17. PO  16 K  18 h  spol. mládeže I. 

19.30 spol. mládeže II. 
- zákristie sv. Martina  
19.45 zpívání – klub DCB 

18. ÚT  17.30 M     
19. ST  16 K 20 h ZŠ Sochá�ova–sport 
    9.30  rodinný r�ženec 
20. �T  17.30 M zpov�dní den 
    d�tská mše  14.30 setkání star. chlapc� 
   16 h  setkání ml. chlapc� 

    18.45–19.30 možnost sv. smí�ení 
21. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze  
22. SO  18       (s ned�lní platností)  
23. NE          7. 45 M    7. ned�le velikono�ní 
                         9 K     
24. PO  16 K  18 h  spol. mládeže I. 
    19.30 spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina 
19.45 zpívání – klub DCB 

25. ÚT  17.30 M  
26. ST  16 K 20 h  ZŠ Sochá�ova –sport  
   9.30  rodinný r�ženec 
27. �T  17.30 M zpov�dní den 
    d�tská mše   14.30 setkání star.chlapc� 

16.00 setkání ml.chlapc�   
       18.45–19.30 možnost sv. smí�ení  
28. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze  
29. SO  18 K      (s ned�lní platností)    
30. NE          7. 45 M    Seslání Ducha svatého 
                         9 K               sv. Zdislava 
 
_________________________________ 
 

� A na záv�r malý kvíz pro d�ti i 
dosp�lé: co myslíte že zobrazuje 
p�t zde nakreslených obrázk�? 
Odpov�di budou uvedeny 
v p�íštím �ísle… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pane,  
ud�lej ze mne nástroj svého pokoje, 
abych p�inášel  
lásku – kde je nenávist, 
odpušt�ní – kde je urážka, 
jednotu – kde je nesvornost, 
víru – kde je pochybnost, 
pravdu – kde je blud, 
nad�ji – kde je zoufalství, 
radost – kde je smutek, 
sv�tlo – kde vládne tma. 
 
Pomoz mi,  
abych netoužil 
po út�še – ale t�šil, 
po porozum�ní – ale rozum�l, 
po lásce – ale miloval. 
 
Vždy�, 
kdo dává, ten dostane, 
kdo odpouští, tomu je odpušt�no, 
kdo umírá, vstane k životu. 

modlitba p�ipisována  
sv. Františku z Assisi 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


