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Slovo otce Jakuba

	Drazí	čtenáři,

před	14	dny	postihla	naší	zemi	doslova	
hysterie.	 Téměř	 všechno	 obyvatelstvo	
intenzivně	 prožívalo	 hokejové	 šílenství	
v	 rámci	 mistrovství světa,	 které	 Česká	
republika	po	11	letech	pořádala.	Myslím,	
že	 i	 nejotrlejší	 odpůrci	 ledního	 hokeje	
byli	 vtaženi	 do	 víru	 světové	 události.	
Všichni	 fandové	 dávali	 najevo	 svou	
náležitost	 k	 národnímu	 týmu	 –	 dresy,	
kšiltovky,	šály,	transparenty,	vlajky…	I	na	
silnicích	 bylo	 poznat,	 že	 je	 ČR	 pupkem	
hokejového	světa.	Kolik	aut	se	prohánělo	
po	 městě	 s	 vlaječkami	 nad	 střechou,	
nebo	 kolik	 zrcátek	 bylo	 zamaskováno	
českou	 trikolorou.	 Prostě	 fandilo	 se	
všude	 a	 všemožně.	 Nikdo	 se	 nestyděl	
zakřičet	 nebo	 obléknout	 si	 nějakou	 věc	
v	 národních	 barvách.	 Fanoušci	 byli	
hrdí	 na	 své	 reprezentanty.	 A	 kdo	 okusil	
trošičku	 z	 hokejového	menu,	 jistě	 nebyl	
zklamán	(já	tedy	určitě	ne		).
Za	pár	dní	prožijeme	velkou	slavnost,	

na	 kterou	 se	 letos	 v	 naší	 vlasti	 máme	
obzvláště	zaměřit	–	Slavnost Těla a Krve 
Páně	 (Boží	 Tělo).	 Biskupové	 nás	 na	
začátku	 letošního	 roku	 vybídli,	 abychom	
prohlubovali	 svůj	 vztah	 k	 Eucharistii	 –	
živému	Kristu	přítomnému	mezi	námi.	Skrze	
společnou	 úctu	 při	 mši	 sv.	 a	 adoracích	
a	 skrze	 osobní	 modlitbu	 jsme	 se	 měli	
připravit	 na	 vyvrcholení	 při	 slavnosti	
Božího	Těla.	Jsme	vyzváni,	abychom	tento	
den	prožili	jako	„Den	Eucharistie“	ve	své	

farnosti. Právě v tento den se má nejvíce 
projevit náš vztah k Eucharistii, naše 
vděčnost za Kristovu trvalou přítomnost 
v našem životě, naše radost z možnosti 
každodenního přijímání Eucharistie, 
naše odhodlání stále více být věrni Ježíši, 
naše láska ke svátostnému Spasiteli, naše 
pokorná úcta k nesmírnému daru, jaký 
nám Bůh dává.

V mnoha farnostech probíhá tzv. 
Božítělový průvod a věřím, že spousta 
těch starších si velice živě pamatuje, 
jak jako malé děti, svátečně vyšňořené, 
kráčeli před baldachýnem a sypali 
kvítka na cestu před eucharistickým 
Kristem v monstranci. Nádherný zvyk 
budeme moci letos i v naší farnosti zažít. 
Průvod nemá být a nebude nějakou 
demonstrací, ale veřejným přiznáním se 
ke Kristu, radostným pozváním Krista do 
našeho obecního života, vroucí žádostí 
o požehnání pro všechny obyvatele 
našeho města. Jistě nebudeme mít 
v rukou vlajky a na sobě hokejové dresy 
jako při mistrovství světa, ale mohli 
bychom mít ruce sepjaté v modlitbě 
a v nitru opravdovou radost, lásku a úctu 
k Eucharistii, která se projeví navenek. 
Nebojme se a nestyďme se ukázat, že 
Krista v Eucharistii máme rádi.

Už chystám boty do průvodu a těším 
se, že se v něm všichni uvidíme, a kdo 
nemůže, tak jistě budeme spojeni 
v modlitbách.

o. Jakub
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arodil se roku 1116 na hra-
běcí tvrzi Kozmin v Polsku. 
Rodiče zasvětili Bohumila 
Pánu a vyprošovali mu 
milost, aby mu byl svým 
životem milý. Bohumil byl 

nadaný. Byl poslán na studia do Hnězdna, 
kde ho vyučoval Oto, pozdější biskup 
bamberský. Ve studiích pokračoval dále 
v Paříži a rozhodl se pro kněžské povolání. 
Často si prý připomínal příkaz uváděný 
v Bibli na čtyřech místech: „Buďte svatí 
(či dokonalí) jako je… nebeský Otec.“ (viz 
1Pt 1,16; Mt 5,48; Lv 19,2 a 20,26)

Tento příkaz bereme málo vážně, snad 
že se nám zdá nedostupný, ale je to Ot-
cův požadavek pro konečné společenství 
s ním. Ve svých promluvách a úvahách 

S několika tatínky jsme dostali ná-
pad vyvětrat naše starší děti a vyvézt je 
na mysliveckou chatu. Akce ale dostala 
nový rozměr, když některé manželky 
řekly, že musí jet všechny děti. Aneb jak 
se říká v komedii století – On s námi jede 
taky Mates.

Nenechali jsme se odradit, chlapi 
přece zvládnou vše. A tak v pátek 8. 5. 
vyrazilo šest tatínků s 11 dětmi ve věku 

zdůrazňoval a připomínal, že málo mys-
líme na to, jak moc jsme Otcem milováni 
a přitom nám to Ježíš ukazoval na nejed-
nom příkladu. Také jak jedůležité chtít 
žít  s Bohem a pro Boha v lásce. Bohumil 
se stal knězem a cítil velkou odpovědnost 
za svěřené duše. Svůj život naplňoval 
smiřováním a modlitbou za ně. Byl zvolen 
biskupem a později byl jmenován arcibis-
kupem v Hnězdně. V biskupském úřadě 
usiloval o věrné plnění pastýřského úkolu.
Po pěti letech však zatoužil po životě 
v tichu a modlitbě apožádal v roce 1172 
papeže Alexandra III. o uvolnění z úřadu, 
aby mohl žít jako kamaldulský poustevník. 
Chtěl se tak dál podílet na záchraně duší, 
chtěl se více modlit za ty, kteří se nemodlí 
a klanět se za ty, kteří se Bohu neklanějí. 
Měl vroucí úctu k Neposkvrněné Panně 
Marii, od které si vyprošoval čistotu 
srdce, aby byl hodem proměňovat chléb 
a víno v Eucharistii. Celý jeho život byl 
proniknutý modlitbou. Zemřel 10. června 
roku1182.Jeho památku si připomínáme 
10. června.

MS

Bohumil
1 0 .  č e r v n aá á

svatý
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Oslava Dne vítězství
aneb On s námi jede taky Mates

od 3 do 11 let. Pojali jsme celou akci 
tematicky – když oslava Dne vítězství, tak 
tam musí být zbraně.  A tak jsme s sebou 
měli tři dlouhé a dvě krátké vzduchovky 
a zásoby potravin, kdyby se nepodařilo 
nic trefit…

Děti byly naprosto úžasné, zvládly 
nejen cvičné a pak ostré střelby, ale také 
test ze znalosti zvířecích stop, pomáhaly 
v kuchyni loupat cibuli a škrábat bram-
bory, nosit dřevo… celkově se o tatínky 
staraly moc dobře. Sem-tam se stalo něco 
nepředvídatelného. Například, když jsme 
viděli dceru běhat v papučích. Boty „se na-
močily“ v potoce a ona musí přece zůstat 
v suchém, vysvětlovala logicky. Odvážní 
jedinci v potoce zůstali až po kolena :-)

Rodičovské instinkty fungovaly i v pří-
padě tatínka, který šel spát nad ránem, 
a v 6:20 přesto slyšel kroky tříletých, 
jak jdou z pokoje dolů, a začal chystat 
snídani.

V průběhu celé dobrodružné akce 
jsme se podívali také do zahraničí – kon-
krétně na Mexiko – kde jsme si pochutna-
li nejen na výborných tvarůžcích, ale také 
shlédli kousek zápasu slovenské hokejové 
reprezentace.

V neděli ráno děti tvrdě spaly. Než 
jsme zatopili v kamnech, udělali vaječi-
nu a všichni  se najedli, tak jsme museli 
konstatovat, že už to tak leda stihneme 
do Ducha na půl jedenácté. Děti měly 
jasný rozkaz, že i když uvidí maminky, tak 
jakoby nic a nenápadně honem se schovat 
nahoru na kůr. Oblečení jsme neměli sice 
hodné nedělní bohoslužby, ale mši svatou 
jsme si opravdu užili. Při oběde na otázku, 
kdo bude mít modlitbu před jídlem, se 
ozvala tříletá holčička. Co slíbila, to taky 
dodržela :-)

Před odjezdem jsme se ptali dětí, 
jestli příště pojedeme i s maminkami, 

ale nesetkalo se to s pozitivním ohlasem 
napříč celým spektrem. Prostě je někdy 
lepší, když jsou děti jen s tatínky, má to 
jinou atmosféru, než obvykle. A tak na 
říjen chystáme další akci APALUCHA, 
kde budeme připravovat krmelce na 
zimu a třeba bude i ukázka toho, že maso 
neroste v obchoďáku v regále.

Díky patří dětem, které byly úžasné 
a jsme moc rádi, že je máme.

Michal
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BIŘMOVÁNÍ
svědectví

Podle mého názoru, kdo ke svátosti 
biřmování šel, nenechal se přemoci po-
chybami a strachem, už toto je velkým 
svědectvím víry. Nechceme být vlažnými 
křesťany, svá slova se pokusíme pro -
měnit v činy s povznášejícím vědomím, 
že Bůh je s námi a dokonce nám dá 
i prostředky k tomu, k čemu nás určil. 
Sama za sebe mohu říct, že biřmování 
v mém životě znamenalo nejen plnost 
Ducha Svatého, ale také mě dotlačilo 
ke srovnání svých priorit, co je oprav-
du důležité, co ne. Co ze svého života 
vytrhnout a co naopak dát do popředí, 
a to nejen v samotném obřadu, ale v celé 
přípravě na něj. Odnáším si  hlavně 
poučení neřešit jen sama sebe. Jsem 
hříšný člověk a taky pořád budu a to 
bohužel, i když už jsem biřmovaná, ale 
také jsem člověk, který i přes své hříchy 
může pomáhat ostatním…

Po udělení svátosti mám pocit oprav-
dového naplnění. Jako by ve mně byl 
nafouknutý balónek, který mě příjemně 
šimrá a povznáší. :-) Jako bych opravdu 
dostala dárek, který sice není vidět, ale 
cítím ho v sobě, který ke mně promlou-
vá, i když neznám řeč, kterou ke mně 
mluví. Ale jedno vím, je to dobré…

A. J.

Velmi rád bych ještě doplnil úvodní 
slova k mailu, který jsem dostal: 

…„žádný šílený zážitek jsem neměla, 
bylo to všechno takové jemné, a došlo 
mi to spíše až teď.“

Vzpomněl jsem si na proroka Eli-
áše, když čekal na Hospodina a nebyl 

ani v hromech a blescích, ani v ohni 
a zemětřesení, ale procházel v tichém 
a jemném vánku… 

Přeji nejen biřmovancům, ale nám 
všem citlivé srdce a velký dar naslou-
chání.

o. Vítězslav
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Něco navíc
 „Fany, chceš pažitku?“ ptá se mě ka-
marádka se zahrádkou daleko od špina-
vé Ostravy. „No jasně, a jak ráda!“ ký-
vám nadšeně hlavou a za chvilku v ruce 
držím neobyčejnou kytici. Nádherná 
obrovská pažitka se třemi drobnými 
žlutými narcisy a zlatou mašlí si zaslouží 
vázu a obdiv, jak jí to sluší. Vynalézavá 
kamarádka povýšila obyčejnou užitko-
vou travinu na dárek, vložila tam „něco 
navíc“, chtěla mi udělat radost hned 
dvakrát, což se podařilo.
 Naše Klárka hned stébla „mičurinské“ 
pažitky použila jako elegantní dominan-
tu mísy se salátem. Mísa připomínala spíš 
umělecké dílo než poživatinu. „Úžasné!“ 
komentoval to manžel, „obyčejná zele-
nina a jen nápaditým nazdobením a na-
krájením se mnohonásobně zvýší požitek 
z jídla!“ Inu, opět „něco navíc“.
 Odpoledne zvoní zvonek a od dveří 
slyším nesmělý hlásek: „Je doma teta 
Fany? Ať jde na balkon, má tam překva-
pení!“ Pod balkonem stojí tři sestřičky 
usmívající se od ucha k uchu  – Amálka, 
Barborka a Maruška - a hrdě mi ukazují 
na trávníku vyskládaný něžný květinový 
kříž. Podklad je z fialového popence 
břečťanovitého a na tom růžové velké 
květy sakury. „To je pro tebe, že máš ráda 
fialovou,“ těší se malé umělkyně z mého 
úžasu. Holčičky i s jejich dílem si fotím 
na památku a ještě druhý den jihnu při 
pohledu z balkonu...Samotné zname-
ní kříže vypovídá o „něčem navíc“, co 
z velké lásky k nám udělal pro nás Ježíš, 
květinový kříž o „něčem navíc“, co pro 
mě udělaly ty tři milé kukačky.

Dnes bych vám chtěla představit 
knihu Francouze Pierra Lefévre, který 
od roku 1966 působil jako učitel v jižním 
Německu a staral se mimo jiné také 
o duchovní růst mládeže. Tato kniha 
se skládá z krátkých příběhů prožitých 
různými lidmi. A protože naše vlastní 
zkušenost může přijít někdy velmi poz-
dě, je možno se prostřednictvím těchto 
příběhů poučit ze zkušenosti druhých, 
ať už byla jejich zkušenost dobrá nebo 
špatná.

Kniha je rozdělena na dvě části: „Být 
člověkem“ a „Být křesťanem“. V části 

Pierre Lefévre
Příběhy psané životem

Portál, Praha 1994

„Být člověkem“ se mluví o čtyřech nej-
důležitějších lidských ctnostech: totiž 
o spravedlnosti, moudrosti, statečnosti 
a sebeovládání.

Část „Být křesťanem“ obsahuje uvede-
ní do naší víry (Kredo, Otčenáš, Desate-
ro, svátosti). Kniha končí příběhy o lásce 

– lásce Boží a lásce k bližnímu – ze které 
a pro kterou jsme byli všichni stvořeni, 
jak autor podotýká.

Kniha je vhodná pro děti od 12 let.

Ukázka:
„Ježíš zemřel na kříži, aby zahladil naše 

nepravosti.“
Osvětim roku 1941. Jeden vězeň utekl 

z koncentračního tábora. Večer předstoupí 
velitel tábora Fritsch před vězně. „Zběh se ne-
našel,“ řve. „Deset z vás za to zemře v bunkru 
hladem.“ Přistoupí k první řadě a každému 
se ostře podívá do tváře. Konečně zvedne 
ruku a ukazuje prstem: „Tady ten!“ Bledý 
jako smrt vystoupí muž z řady. „Ten – a ten 

– a ten - …!
Je jich deset. Deset odsouzených k smrti. 

Jeden z nich naříká: „Chudák moje žena, 
chudáci moje děti.“ Náhle se stane něco neče-
kaného. Jeden vězeň vystoupí z řady a stoupne 
si před Fritsche. Velitel tábora uchopí revolver. 

„Stát! Co chce tahle polská svině?!“ Vězeň 
klidně odpoví: „Rád bych zemřel místo tohoto 
odsouzeného!“ 

„Kdo jsi?“ Odpověď je krátká: „Katolický 
kněz.“

Nastane okamžik ticha. Konečně Fritsch 
chraplavým hlasem rozhodne: „Dobrá, jdi 
s nimi!

Tak zemřel františkán Maxmilián Kolbe 
v pouhých sedmačtyřiceti letech. Muž, který 
chtěl dobýt svět láskou. Věděl však, že: „Nikdo 
nemá větší lásku než ten, kdo položí život za 
své bratry.“

LŠ

 Cestuji pražským metrem. Unavené, 
jakoby šedé cizí tváře všude kolem. Ho-
lohlavý muž pouští na své místo starší 
paní v klobouku, aby mohla sedět ved-
le svého manžela. Čiperná dáma mu 
s nečekaným šarmem místo obyčejného 
„děkuji“ pošle vzdušný polibek. Několik 
šedých tváří ožije úsměvem a holohla-
vému gentlemanovi už úsměv na tváři 
zůstane celou jízdu. Zas „něco navíc“...
 
„Dítky, nemilujte pouhým slovem, ale oprav-
dovým činem“, říká sv. Jan ve svém listě 
(1J 3,18). „Ať se vaše láska stane živým 
skutkem!“ říká bl. Matka Tereza z Kal-
katy. Živým skutkem mluvícím o lásce 
se stává cokoli s něčím navíc. I k tomu 
nám Bůh posílá Ducha Svatého, aby nás 
inspiroval a dával chuť a sílu k něčemu 
navíc, neboť Bůh sám je v tom nepřeko-
natelný přeborník...
 Tak ať se nám daří a ať nás to těší!

Teta Fany

P.S. Právě jsem dostala od maminky Peť-
ky z Farníčku dvě „vymazlené“ lahvičky 
s látkovými víčky a mašličkou. V jedné 
je sedmikráskový med, v druhé pampe-
liškový. Příslušná květina umně vyhoto-
vená z papíru zdobí sklenici...To už snad 
ani líp nejde!!! Mám je obě vystavené 
v kuchyni, ať mě inspirují k „něčemu 
navíc“ každý den. •
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Slavnost Těla a krve Páně v naší farnosti
• 4. 6. - čtvrtek v 18.00 mše svatá v kostele 

Svatého Ducha, po mši svaté eucharis-
tický průvod kolem kostela, ráno mše 
svatá nebude

• 7. 6. neděle v 9.00 mše svatá ve farním 
kostele Navštívení Panny Marie, po 
mši svaté eucharistický průvod kolem 
farního kostela

• 4. 6. Náboženství pro dospělé, téma: 
ELIZEUS (o. Jakub), farní sálek

• 7. 6. v 10.30 v kostele Svatého Ducha 
prožijeme s dětmi První svaté přijímá-
ní

• 9. 6. v 16.00 před farním kostelem 
setkání Společenství apoštolátu sv. 
Alžběty

• 18. 6. Náboženství pro dospělé, téma: 
ROZDĚLENÍ KRÁLOVSTVÍ (o. Vítěz-
slav), farní sálek

• 2. 7. Farní pouť na Sv.Hostýn. Cena 
250 Kč, putujeme autobusem a osob-
ními auty. Odjezd v 7:30 od farního 
kostela i kostela Sv. Ducha.

• 3. - 5. 8. farní pouť Litmanová-Levoča, 
cena 1450,- přihlásit se můžete v sak-
ristii

Modlitba v nouzi
Bože živý,
víš, jak je mi těžko u srdce
 a jak je mi úzko.
Nevím, kudy kam.
Pomoz mi, můj Bože.
Věřím přece, že to se mnou myslíš 
dobře,
že neseš zodpovědnost za všechno,
co mě potká,
a že mě chceš vést k dobrému cíli.
Nepřipusť,
aby nade mnou zvítězil strach.
Svěřuji ti tento den
a celý svůj život.
Veď mě, kam sám budeš chtít,
tam, kde je to pro mě dobré.
Jsem tvůj v životě i ve smrti:
a ty jsi se mnou, můj Bože.
Amen.

Dörte Schrömgesová 
(podle Youcat, s. 146)


