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 dne Pán� 13. �ervna 2004 
 
JSME VYVOLENÍ  
(Zpracováno podle Henri J.M.Nouwena) 
 

B�h si nás vyvolil jako své milované 
d�ti, shlédl na nás z pohledu v��nosti a 
hledí na nás jako na jedine�né, zvláštní, 
cenné bytosti. Od v��nosti, dávno p�edtím, 
než ses narodil a stal ses sou�ástí historie, jsi 
existoval v Božím srdci. O�i lásky t� vidí 
jako cenného, nekone�n� krásného �lov�ka, 
jako n�koho, kdo má v��nou hodnotu. 
 

Rozhlížím-li se po svém nitru i okolo sebe, 
zavalují m� temné hlasy, které mi �íkají: 
"Nejsi nic zvláštního, jsi prost� jedna osoba z 
milionu, tv�j život - to jsou prost� jedna ústa, 
která je t�eba živit navíc, tvé pot�eby 
znamenají jen jeden další problém, který je 
t�eba �ešit." 
 

Tyto hlasy jsou stále mocn�jší, zvlášt� v této 
dob�, která je charakteristická množstvím 
rozvrácených vztah�.  
 

Náš sv�t je plný lidí, kte�í se ptají, zda by 
nebylo lepší, kdyby se byli nenarodili. Když 
se necítíme milováni t�mi, kdo nám dali 
život, m�žeme i po celý život trp�t nízkou 
mírou sebeúcty, která pak snadno vede k 
depresi, zoufalství, ba i k sebevražd�.  
 

Uprost�ed této krajn� bolestné reality se 
musíme odvážit p�ijmout pravdu, že jsme 
Boží vyvolení, i když si nás nevyvolil tento 
sv�t. Dokud dovolíme svým rodi��m, 
sourozenc�m, u�itel�m, p�átel�m a 
milenc�m ur�ovat, jsme-li vyvoleni nebo ne, 
jsme chyceni do sít� dusivého sv�ta, který 

nás p�ijímá nebo odmítá podle svého 
vlastního programu efektivnosti a kontroly.  
 

Osvojit si pravdu o svém vlastním vyvolení 
je drtivý úkol, je to celoživotní práce, protože 
sv�t trvá na své snaze zatáhnout nás do 
temnoty pochyb o sob�, snížené sebeúcty, 
sebeodmítání a deprese. To proto, že jako 
nejistí, bázliví lidé, odmítající sami sebe, 
jsme pro síly, jež nás obklopují, 
nejužite�n�jší a nejmanipulovateln�jší. Náš 
velký duchovní boj za�íná (a nikdy nekon�í) 
p�ijetím vlastního vyvolení.  
 

Dávno p�edtím, než nás uvid�la n�jaká lidská 
bytost, nás uvid�ly milující o�i Boží. Dávno 
p�edtím, než nás n�kdo uslyšel plakat nebo 
se smát, nám B�h soust�ed�n� naslouchal. 
Dávno p�edtím, než k nám v tomto sv�t� 
n�kdo promluvil, nás oslovil hlas v��né 
lásky. Naše vzácnost, jedine�nost a 
individualita nám nebyla dána t�mi, kdo nás 
potkávají v našem pozemském �ase, ale Tím, 
kdo si nás vyvolil v��nou láskou, láskou, 
která existuje od v��nosti a do v��nosti 
potrvá.           Zpracováno podle knihy 
                           „Život milovaných d�tí“ 
 
 
ZTRACENÁ KAPELA 
Po�ádá v ned�li 20. �ervna v 17 hodin 
v kostele sv. Rodiny v �epích koncert 
písni�ek PRO MALÉ I VELKÉ D�TI! 
Nenechte si ujít nevšední zážitek 
s písn�mi známými i mén� známými 
v podání vynikajících interpret�!     



  
Milovat, znamená jednat tak, aby ten 

druhý pochopil, že je krásný a jedine�ný. 
Jeann Vanier 

 
 
 
 
 

 
HELENA MÁZLOVÁ A VÁCLAV 
ZEMAN s radostí oznamují, že si v 
sobotu 26. �ervna 2004 v 10.00 hod. 

ud�lí svátost manželství v kostele 
Sv.Markéty v B�evnov�. Za Vaše 
modlitby a projevená blahop�ání  

p�edem d�kujeme. 
Helena : B�lohorská 175, Praha 6 

B�evnov ;   Václav:  Španielova 1288, 
Praha 6 �epy 

__________________ 
 
 
Máte málo pen�z a p�esto chcete prožít 
s d�tmi v lét� zajímavý týden? Práv� pro 
vás jsme již po šestnácté p�ipravili  
 
PRÁZDNINY S BRONTOSAUREM 
pro rodi�e s d�tmi pod z�íceninou hradu 
Lukov v Hostýnských vrších u Zlína.  
Název: Prádelníci II. 
Termín: 10. – 18. �ervence 2004-06-11  
Cena: 300 K�/os + doprava (možná bude i 
sleva…) 
Doprava: vlastní, autobusem �i vlakem do 
Zlína a autobusem do Lukova 
Ubytování: vlastní stany (4 velmi stará á�ka 
m�žeme zap�j�it) na samot� 
Prádla se studánkou 300 m od hradu, 
v p�ípad� zlých deš�� – základna v obci se 
sprchou a dalším vybavením, klubovna 
s krbem a sporákem na hrad�. 
Strava: od ned�lního ob�da spole�né v cen� 
tábora, va�ení na ohni 
Program: dopoledne práce p�i rekonstrukci 
hradeb a pilí�e hradního paláce (starší d�ti 
mohou rodi��m pomoci, mladší si spíše 
zahrají drobné hry), odpoledne koupání 

v rybníce, hry na h�išti �i v lese, pro zájemce 
základy lezení na cvi�ných skalkách Králky, 
krátké výlety (nap�. do ZOO Lešná), ve�er 
zpívání a povídání u malého táboráku, pop�. 
no�ní hra. 
Pot�eby: vlastní stan, spacáky, karimatky, 
ešusy a další tábornické vybavení (n�co 
m�žeme zap�j�it) 
Po�adatel: základní �lánek Hnutí 
Brontosaurus Klub p�átel Lukova  
P�ihlášky: Ing. Ji�í Dražil, Španielova 
1291/6, 163 00, Praha 17, tel: 235 319 775, 
m: 603-928 152, e-mail: j.drazil@cra.cz  
          

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

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

15. ÚT  17.30 M     
16. ST  16 K 20 h ZŠ Sochá�ova–sport 
    9.30  rodinný r�ženec 
17. �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 
18. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze  
   Nejsv�t�jšího Srdce Ježíšova  
19. SO  18       (s ned�lní platností)  
   Neposkvrn�né Srdce Panny Marie 
20. NE          7. 45 M    12. ned�le v mezidobí 
                         9 K     
21. PO  16 K  18 h  spol. mládeže I. 
    19.30 spol. mládeže II. 

- zákristie sv. Martina 
19.45 zpívání – klub DCB 

22. ÚT  17.30 M  
23. ST  16 K 20 h  ZŠ Sochá�ova –sport  
   9.30  rodinný r�ženec 
24. �T  17.30 M zpov�dní den 
  Narození sv. Jana K�titele   
  d�tská mše   14.30 setkání star.chlapc� 

16.00 setkání ml.chlapc�   
       18.45–19.30 možnost sv. smí�ení  
25. PÁ  18 K  15-16h rodinné katecheze  
26. SO  18 K      (s ned�lní platností)   
27. NE          7. 45 M    12. ned�le v mezidobí 
                         9 K     
 



 


