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Kněžno máje buď pozdravená...
Možná i těmito slovy, z bavorských litanií, se 
obracíme k Marii v měsíci, který je jí zasvěcen a 
chceme skrze různé pobožnosti, které církev 
nabízí uctít si tu, která dala světu Spasitele.
V době, která velice intenzívně dává do po-
předí individualizmus a vlastní ambice, je Ma-
ria zářivým příkladem, že přes pokoru doj-
deme velkých věcí ve vlastním životě. A že skrz 
bezmezné odevzdání svého života zakusíme 
naplnění. Již od začátku lidského bytí, člověk 
touží naplnit své skryté touhy. Vidíme na 
Adamovi a Evě, že nesprávné rozhodnutí mění 

touhu po štěstí ve 
zkušenost neště-

stí, zklamání a 

prázdnoty. Můžeme se ptát proč se to děje? 
Protože jejich cesta ke štěstí byla pozname-
naná vyloučením Boha z jejich plánu. Na druhé 
straně vidíme, že Bůh v protoevangeliu na za-
čátku knihy Genesis (3,15) ukazuje ženu (Marii) 
jako zprostředkovatelku záchrany. A proto 
tedy my přicházíme celý měsíc k Marii, aby-
chom se naučili způsob života, který nás za-
chrání. Aby naše mariánská úcta byla správná, 
musíme si připomenout, že ne Maria je tou za-
chránkyni. My přicházíme k ní a ona nás vede k 
Zachránci, ke svému Synu. Není to věc, kterou 
se naučíme hned. Maria chce být trpělivou uči-
telkou, která nám chce po 31 dní intenzívně 
ukázat co to obnáší. Chce to „jen”, překopat 
všechny své plány, přijmout věci s důvěrou i 
když jim nerozumíme a být blízko trpícího 
Krista.                                                                          oA

Láska nebo rodina?
Na internetu jsem našel tuto, podle mně lehce 
provokující otázku, která mne donu�la zamyslet se 
nad postavením rodiny a láskou člověka v dnešní 
společnos�.
V měsíci, který je naplněn úctou k P. Marii, vní-
máme i krásu lidské lásky a proto nazýváme kvě-
ten měsícem lásky. Na otázku: „Co je to láska?”, 
se pokouší odpovídat umělci všeho druhu již ně-
kolik �sícile�. Důležité je však podle mne, 
vědět: Co znamená láska pro mne samého? Ka-
rikatury lásky najdeme v masmediích na kaž-
dém kroku. A někdy je to až smutné, co všechno 
lidé dovedou nazvat láskou... Láska se nedá na-
učit z telenovely, z ero�ckých, pornografických 
filmů nebo časopisů. Láska není jen prožívání 
něčeho vnějšího, tělesného. Láska není flirt, 
láska není na zaplnění času, víkendu, prázdnin. 
Je to něco co musí naplnit naše srdce. Lásku mu-
síme zažít, procí�t. Potřebujeme ji sdílet.
K tomu potřebuji prostředí, které mi umožní být 
milován a milovat. V roce rodiny je myslím důle-
žité připomenout, že právě RODINA, nejmenší 
buňka společnos� je místem předurčeným ke 
škole lásky. 
Vracejíce se k �tulku, když láska nevede k zalo-
žení rodiny, nemůžeme mluvit o lásce zralé. 
Výmluvy různého druhu jsou jenom odzrcad-
lením toho, že to nejdůležitější pro nás je nevá-
zat se. Mít stále pootevřená zadní vrátka a mít 
jistotu že jsem svobodný a mohu po vzoru dneš-
ní společnos� rychle měnit - konzumovat. Rych-
lá doba tzv. fast, nás nu� vše prožit ve spěchu, 
jenom si neuvědomujeme nebezpečí toho, že 
„fast” nevnímá bohatství člověka jen jeho tělo. 
Nejsem darem, jen objektem. To nás degene-
ruje natolik, že člověk se nechce líbit, chce pro-
vokovat, dráždit. To vidíme na mladých. Křes-
ťanská rodina má v dnešní společnos� důležitý 
úkol. Přijmout život druhého člověka znamená 
omezit ten svůj, přijmout dítě, znamená „stra-
�t” ten svůj život, mnohdy doslovně.
Láska Boží svět spasila, láska vaše ho může pro-
měnit.                                                                 oA



Svátost manželství

Teologie pro život

Prožíváme měsíc květen, nazývaný i měsícem 
lásky, tak se budeme věnovat svátos� manželství. 
Podíváme se především na to, v jakém vztahu je 
svátost manželství k naší svatos�, respek�ve jak 
prožívat manželství na naší cestě k Bohu.

Svátost manželství je jednou ze sedmi svátos� cír-
kve. Svátos� nám udělují mimo jiné milost, a to mi-
lost posvěcující, která s námi něco „dělá“, a pak 
také milost pomáhající, která nám pomáhá v na-
šem úsilí ke svatos�. Svátost manželství tedy není 
jen nějakým okamžikem, dnem v našem životě, 
který je něčím minulým (datum, kdy jsme vstoupili 
do manželství), ale prostřednictvím svátos� je to 
skutečnost, která se projevuje v našem 
každodenním životě, kterou denně zakou-
ším. Díky svátos� se jedná o trvalý a 
dynamický proces. Manželství se tak 
neprožívá jen jako dynamicky 
rozvíjející se vztah mezi mu-
žem a ženou, ale také jako 
dynamický proces života 
prožívaného v této svá-
tos�. Svátost manželství 
působí v mém životě ne-
ustále (pokud nebráním 
svým hříchem působení 
milos�).
Ze křtu jsme všichni povo-
lání ke svatos�. To je základní 
povolání každého křesťana. Každý z nás ale této 
svatos� dosahuje specifickým způsobem. A právě 
společenské svátos� (svátost kněžství a svátost 
manželství) jsou těmito specifiky. Každý křesťan 
usiluje o svou svatost, ale každý jiným způsobem – 
manžel prostřednictvím prožívání svého man-
želského poslání, kněz prostřednictvím své služby. 
Proto se budeme věnovat především tomu, jak v 
manželství tuto svatost rozvíjet.
Je vhodné zaměřit se ještě na některé věci týkající 
se svátos� manželství v bibli. Podíváme se alespoň 
v krátkos� na základní biblické texty hovořící o 
vztahu muže a ženy, o manželství a manželské lás-
ce. Následně se budeme věnovat dvěma cílům 
manželství a dobrům manželství, a tak dospějeme 
k tomu, abychom se zamýšleli nad prožíváním 
manželství ve vztahu ke svatos�. 
Biblický základ manželství
Pokud chceme uvažovat o manželství, je nemožné 
vynechat příběhy o stvoření. Víme, že v knize Ge-

nesis máme dva příběhy o stvoření. 
 První příběh o stvoření člověka
První, čeho si můžeme všimnout, je výjimečnost 
člověka ve stvoření. To je vyjádřeno změnou vyprá-
vění. Za�mco v předchozích dnech bylo řečeno, že 
Bůh řekl: Buď světlo; buď klenba; buďte světla…“, 
tak nyní Bůh říká: „Učiňme člověka“. Člověk stojí ve 
stvoření v jedinečném postavení, od ostatního 
stvoření.
Muž a žena jsou stvoření k Božímu obrazu. Jsou po-
voláni k tomu, aby byli určitými velvyslanci Boha na 
této zemi, aby svým životem, svým vzájemným 
vztahem v tomto světě o Bohu svědčili. Toto svě-
dectví mají vydávat především dvojím způsobem, 

dvojím posláním, které dostávají – plodit a 
množit se; naplnit, resp. podmanit si zemi.

Vztah mezi mužem a ženou, man-
želství a manželská láska, tak mají 

vyznavačský charakter. Man-
želé jsou pozváni, aby 

vzájemnou láskou svěd-
čili o Bohu, který je lás-
ka. Mají mít ve svém 
vztahu podíl na vnitřním 
životě Boha, na jeho 
lásce. A právě v této lás-
ce jsou rovněž pozváni k 

tomu, aby spolupracovali 
s Bohem na jeho stvořitel-

ském poslání. Sám Bůh jim chtěl dopřát nějakou 
zvláštní účast na svém díle stvoření.
 Druhý příběh o stvoření člověka
Zde si můžeme všimnout několika věcí. Jednak 
toho, že je zde znovu vyjádřena určitá spolupráce 
člověka s Bohem (srov. Gen 2,5). V tomto příběhu 
je navíc člověk stvořen jako muž a žena ze dvou dů-
vodů – protože není dobře, aby byl člověk sám, 
resp. žena je pomocí člověku (muži) rovnou. Muž a 
žena tak jsou pozváni k tomu, aby prožívali svůj 
život v jednotě (srov. Gen 2,24), respek�ve k tomu, 
aby si byli ve svém životě pomocí. A to nejen na 
fyzické úrovni, ale na všech úrovních, tedy i na psy-
chické a duchovní.
Jedinečným místem, kde se toto zakouší a prožívá, 
je právě manželství. Manželství tedy není jen „ně-
jakým” souži�m dvou osob, ale je prostředím, je-
hož prostřednictvím chce Bůh činit veliké věci. Je 
místem, které přináší do tohoto světa dobro. Man-
želství tedy není čistě lidské zřízení, které upravuje 
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vztah mezi dvěma osobami, dává jim práva a něja-
ké možnos� společného souži�, ale jeho původ-
cem je sám Bůh, který prostřednictvím manželství 
a manželské lásky chce konat v tomto světě velké 
věci.
Cíle manželství
Ještě před �m, než se budeme věnovat dobrům 
manželství, řekněme si, jaké jsou cíle manželství. 
Protože již tyto cíle nám něco o oněch dobrech od-
halí.
Kodex kanonického práva z roku 1983 (CIC 1983) v 
kánonu 1055 představuje dva cíle manželství: vzá-
jemný prospěch manželů a plození a výchovu dě�. 
Tyto dva cíle jsou na stejné úrovni. Dva lidé tedy 
vstupují do manželství a vzájemně si projevují 
manželskou lásku z toho důvodu, že chtějí tyto cíle 
uskutečňovat.
Můžeme si všimnout, že tyto cíle do jisté míry 
odpovídají dvěma příběhům o stvoření. Povolání 
člověka k plození a množení (k účas� na stvoři-
telském poslání) a konstatování toho, že není dob-
ré, aby byl člověk sám a že jsou si vzájemnou po-
mocí. 
Manželství není obyčejným spojením dvou lidí, 
kteří se mají rádi, ale jedná se o spojení, která má 
svůj hluboký význam a své poslání. Manželství není 
kusem papíru, jehož prostřednictvím jsou právně 
uspořádána jednotlivá práva a vzájemné souži� 
dvou lidí, ale je vztahem, které má své poslání, 
vztahem, ve kterém je člověk samotným Bohem 
pozván k velkým věcem.
Dobra manželství
Manželství je něčím dobrým, něčím, co přináší 
dobro nejen mezi jedince, ale do celého spole-
čenství, do celého stvoření. Můžeme tedy rozlišit 
různá dobra manželství. Některá nám předkládá 
kons�tuce II. va�kánského koncilu Gaudium et 
Spes (GS 48), některá můžeme vypozorovat v 
Kodexu kanonického práva (CIC), v kánonech, 
které se věnují manželství (1055nn). Rozlišme a vě-
nujme se tedy těmto dobrům: dobro dě�; man-
želů; společnos�. U dobra manželů navíc rozlišme 
dobro víry a dobro svátos�. 
 Dobro dě�
Manželství je svou povahou zaměřeno k plození a 
výchově dě�. Právě dě� jsou jedním z dober 
manželského souži�. Dítě se rodí a může zdravě 
růst jen tam, kde je otec a matka, kde se život 
prožívá v opravdové lásce, kde zakouší přítomnost 
obou rodičů. Jak je tedy absurdní, pokud někdo 
dospívá k názoru, že rozvod je pro dobro dě�. Je to 

pouhé opětovné vyjádření toho, že v jejich vztahu 
o dě� nejde, ba naopak, že jejich vztah byl vystavěn 
nikoli na lásce, která se dává, ale na lásce, která je 
sobecká, sebestředná.
 Dobro manželů
Manželství není pouze k plození a výchově dě�, ale 
k vzájemnému prospěchu obou dvou partnerů. 
Tento vzájemný prospěch můžeme vnímat na ně-
kolikeré úrovni. Nejedná se o pouhé poznání toho, 
že ve dvou se to lépe táhne, ale onen prospěch pře-
sahuje všechny ekonomické, fyzické a psychické 
výhody.
V manželství můžeme vypozorovat u dobra man-
želů dobro víry. Manželské souži� má člověku po-
máhat v růstu jeho víry, v utvrzování jeho vztahu k 
Bohu, respek�ve má člověku pomáhat speci-
fickým a zcela jedinečným způsobem prožívat své 
křestní povolání, své povolání ke svatos�. Dobrem 
manželů je tedy život prožívaný ve spáse, ve smě-
řování k její plnos�.
Dobrem manželů je také dobro svátos�. Pokud 
uzavírají manželství dva pokřtění, jejich manželství 
se stává svátostným, jejich vztah je „protkán“ svá-
tostnou milos�.
 Dobro společnos�
Manželství a manželská láska přináší také dobro 
celé společnos�. Manželství není nikdy uzavřeno 
mezi dvěma partnery, případně do rodinného 
vztahu, ale je událos�, která se týká celé spo-
lečnos�. Svou láskou, svou věrnos� se stávají man-
želé svědky tomuto světu. Svědčí o Bohu, který je 
láska, svědčí o Kristu, který miluje svou církev a 
zachovává jí věrnost. Stejně tak manželé se věrnou 
a opravdovou láskou, v níž mají účast na tajemství 
Božího života, stávají svědky pro tento svět.
Trojí poslání v manželství
A nyní se v krátkos� zaměřme na prožívání man-
želství v kontextu křestního povolání ke svatos�. 
Ještě jednou je třeba zdůraznit, že oním základním 
povoláním každého pokřtěného, je povolání ke 
svatos�. Jednotlivá životní povolání (manželství, 
služebné kněžství, zasvěcený život) jsou pak 
specifické způsoby toho, jak každý člověk této 
svatos� dosahuje.
Když se díváme na svátost křtu, vnímáme, že své 
svatos� dosahujeme prostřednictvím účas� na 
trojím Kristově úřadu – být kněžími, proroky a králi. 
Toto povolání pla� i po uzavření manželství. V man-
želství jsem však povolán k tomu, abych tuto účast 
na trojím Kristově úřadě prožíval specifickým způ-
sobem (jinak než  kněz, než zasvěcená osoba…).
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Kněžský úřad
Kněz je ten, kdo přináší oběť. Manželství přináší 
nepřeberné množství situací, do kterých člověk 
může vstupovat a prožívat je v tomto rozměru. Kaž-
dá situace, kdy s partnerem probíráme nějakou si-
tuaci, nějaký problém, kdy se domlouváme, kam 
pojedeme na dovolenou… nemá být okamžikem 
boje o prosazení vlastních zájmů, ale může být 
okamžikem, kdy jsou oba partneři připraveni k 
obě�.
Uvedl bych jeden příklad. Představme si, že se part-
neři domlouvají, kam pojedou na dovolenou. Muž 
chce do hor, žena na pláž k moři. Nakonec se dos-
pěje k tomu, že letos se uskuteční přání ženy a že 
pojedeme k moři. Muž má v tuto chvíli možnost 
dvojího postoje. Buďto bude využívat každé pří-
ležitos�, aby připomenul, jaký byl jeho návrh – tak 
například, když bude pršet, bude říkat: „Já říkal, ať 
jedeme do hor. Teď tu prší a nic z toho nemáme…“ 
a může tak otravovat společně prožívaný čas. A 
nebo muž může přijmout, že v tuto chvíli bude pro-
žívat ve svém manželství kněžský rozměr a bude se 
„obětovat“. V momentě, kdy bude pršet, nebude 
připomínat svou variantu, ale bude dělat vše pro-
to, aby tato dovolená byla časem společně pro-
žitých dní. Svou trpělivos�, mlčenlivos� (tedy ne 
ukazováním toho, že měl pravdu) a „obě�“ bude v 
tomto čase posvěcovat nejen sám sebe, ale také 
vzájemný vztah, celé manželství a celou rodinu. 
Kněžský úřad se pak v manželství prožívá také 
zvláštním způsobem ve společné modlitbě. Mod-
litba patří k základu společného života. Právě v 
modlitbě se stavíme společně před Boha, který nás 
učí pravé lásce, pravé obě�, před Boha, jehož ob-
razem jsme a na jehož vnitřním životě máme účast. 
Prorocký úřad
Prorok je ten, kdo hlásá evangelium svým životem 
a svým slovem. Jestliže jsme říkali, že manželství je 
svědectvím, že má vyznavačský charakter, pak 
nám to v tuto chvíli začíná být ještě srozumitel-
nějším.
Naše manželství a manželská láska mají být svě-
dectvím. V první řadě má být partner svědkem víry 
tomu druhému. Prožíváním svého života víry mám 
druhého přivádět blíž k Bohu. Naše souži� má být 
společným směřováním k Bohu. Pokud dochází k 
situacím, kdy svým příkladem, svým jednáním či 
chováním naopak odvádím druhého od Boha, tak 
není něco v mém životě či v našem manželství v po-
řádku.
Manželé mají ale také svědčit všem lidem. Jejich 
vzájemná láska, ve které mají účast na samotném 

tajemství Boha, má druhé lidi vést k poznání Boha, 
který miluje člověka. Manželská láska, která ne-
hledá vlastní prospěch, která se nasazuje pro dru-
hého a druhému se dává, je ohromným svědec-
tvím tomuto světu.
Prorocký úřad pak manželé prožívají rovněž jedi-
nečným způsobem ve výchově dě�. Jim svým pří-
kladem a svým slovem svědčí o Bohu. Je prostřed-
nictvím jednotlivých návyků, jednotlivých projevů 
chování, učí milovat Boha a bližního.
Královský úřad
Ježíš projevuje svou královskou moc službou a lás-
kou, která jde až do krajnos�. V manželství se opět 
nachází mnoho příležitos�, kdy prožívat svůj život 
�mto způsobem.
Manželství a manželská láska jsou místem, kde člo-
věk může prožívat svůj život jako vydání se dru-
hému. Láska není sobectvím, není sebestřednos�, 
ale naopak dáním se. Pravá láska nehledá sebe, ale 
je připravena se pro druhého nasadit, ba co víc, 
sama vyhledává, jak se pro druhého obětovat.
Královský rozměr, který je v pravdivos� proje-
vování lásky velmi úzce spjat s úřadem prorockým, 
vede manžele k tomu, aby si vyjadřovali lásku 
správným způsobem, a to i v těch nejin�mnějších 
chvílích. Aby projevování této lásky nebylo zasa-
ženo sebestřednos�, touhou po svém uspokojení 
(ve smyslu hlavního cíle), po vlastním štěs�, ale 
bylo vždy místem, kde se láska vylévá, kde se člo-
věk dává druhému.
Zde se otevírá prostor k novému nahlížení na mo-
rálku církve. Ona není něčím, co nám přikazuje, jak 
máme žít, něčím, co je na nás kladeno zvnějšku, ale 
je naopak vyjádřením toho, co vyvěrá z podstaty 
manželství a z jejího prožívání. K tomu, co učí 
církev, bychom měli sami docházet prostřed-
nictvím správně prožívaného manželství. Pokud 
někdo odmítá, či napadá morální učení církve 
ohledně manželského souži�, pak odhaluje, že 
vlastně úplně tak dobře nechápe, k čemu je v 
onom manželství povolán.
Svátost manželství je tedy výjimečnou a jedineč-
nou svátos� na naší cestě ke spáse. Manželství 
není jen prostým souži�m dvou lidí, kteří se mají 
rádi, ale velkým a jedinečným povoláním, ke kte-
rému Bůh člověka zve. Je třeba, abychom toto po-
volání stále znovu objevovali, nechávali prostoupit 
svátostnou milos� a vydávali se na cestu jeho 
uskutečňování.

převzato a upraveno ze stránek farnos� Vlašim
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Mše svatá
krok za krokem

Bohoslužba slova

Nyní se dostáváme k první podstatné části mše 
svaté a to k bohoslužbě slova. V této části mše 
svaté nás Bůh vybízí, abychom naslouchali 
tomu, co nám chce říct. Všechno to podstatné, 
co dal Bůh lidstvu poznat a vědět, je obsaženo v 
Písmu svatém, v bibli. Toto duchovní bohatství 
je nám předkládáno jako první část slavnostní 
hostiny. Asi dobře známe Ježíšův výrok, že ne-
jen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, 
které vychází z Božích úst. Bohoslužba slova je 
tedy jakoby prostřeným stolem s pokrmem 
Božího slova pro naši duši. Přitom se podává 
hned několik chodů.

1. a 2. čtení, žalm, evangelium
Prvním chodem je čtení ze Starého zá-
kona. Jsou zde zachycené tisícileté 
zkušenosti vyvoleného národa s Bo-
žím vedením a působením. Popisuje 
se zde, co všechno předcházelo 
příchodu Spasitele na svět a jak byl 
lid na tuto událost připravován. 
Čtení ze Starého zákona se proto 
většinou vybírá tak, že na jeho obsah 
pak navazuje Nový zákon. Tím se 
ukazuje, jak spolu Starý a Nový zá-
kon souvisí.
Než se ale dostaneme k dalšímu čtení, zazní 
nejprve zpěv žalmu. Tímto zpěvem mají věřící 
odpovědět na to, co právě slyšeli. Žalmy obsa-
žené ve Starém zákoně totiž zachycují, jak 
Izraelité odpovídali Bohu na to, co ve svém ži-
votě víry zakoušeli. Do těchto textů jsou vlo-
ženy pocity jak těch, kteří Boha chválí a velebí, 
tak jiných, kteří k Bohu úpěnlivě volají, kteří na-
říkají nebo dokonce vyjadřují své pochyby či 
nedůvěru. Zpěv žalmu ke mši svaté je proto 
pečlivě vybírán podle toho, jaký byl obsah prv-
ního čtení. Tímto zpěvem máme možnost vy-
jádřit, že nechceme jen pasivně poslouchat. 
Máme si uvědomit, jak se právě vyslechnuté 
Boží slovo týká našeho života a slova žalmu 
nám pomáhají nacházet k němu odpovídající 
postoj. 
Pak je nám předložen druhý chod a to z Nového 
zákona. Jde o čtení z apoštolských listů. Smys-
lem listů, které apoštolové psali,  bylo 

povzbuzovat věřící ke křesťanskému životu a k 
zásadám, které jsou s tím spojeny. Často se tu 
jedná o problémy, se kterými se potýkala první 
generace křesťanů a které se v různých obmě-
nách vyskytují v církvi pořád. Skrze tehdejší 
zkušenosti apoštolů tak může Písmo svaté pro-
mlouvat i do mnoha oblastí současného života 
církve a každého věřícího. 
Následuje zpěv před evangeliem, který má 
upozornit na zvláštní důležitost posledního 
čtení. Připravujeme se vyslechnout slova evan-
gelia a svoji pozornost chceme posílit i tím, že 
se postavíme. Navíc tímto postojem prokazu-
jeme úctu Pánu Ježíši, neboť právě jeho osob-
nosti se evangelium týká. Řecké slovo evan-
gelion se dá přeložit jako radostná zpráva a to je 

také důvod názvu tohoto Ježíšova po-
selství. On nám přináší radostnou zprávu 

o tom, že jsme vykoupeni z moci zla a za-
chráněni pro věčný život. Jeho učení 
pak obsahuje, co všechno s tímto jeho 
dílem spásy souvisí. 
Homilie, vyznání víry, modlitby věřících
Vyslechnutí božího slova je však jedna 
věc a jeho pochopení druhá. Smutné 
zkušenosti z dějin církve ukazují, ko-
likrát měly spory o to, jak správně 
chápat bibli, až tragické následky. 
Výsledkem je rozdělení věřících do 
mnoha různých církví. Pán Ježíš  
svěřil zodpovědnost za správnou 
nauku víry apoštolům a jejich nás-
tupcům. Z toho důvodu by si jed-

notliví věřící neměli obsah bible vykládat po 
svém. Zodpovědnost před Bohem za to, aby se 
v církvi předávalo Kristovo poselství bez pře-
krucování a omylů mají nástupci apoštolů, což 
jsou biskupové. Kněží pak mají pověření od bis-
kupů, aby se o totéž starali mezi věřícími ve far-
nostech. Proto je nezbytné, aby po přečtení 
Božího slova následovala také homilie, nebo-li 
promluva kněze, která má na prvním místě vést 
věřící ke správnému pochopení Božího slova a 
tím umožnit i skutečný užitek pro život víry.
Někde se ujal zvyk po kázání říkat: „Pán Bůh za-
plať za slovo Boží“. Jistě je to snaha nějak ini-
ciativně zareagovat na slova kněze. Je ale dob-
ré umět rozlišit, kdy slyšíme Boží slovo a kdy 
pouze jeho vysvětlování. Bohu za jeho slovo 
děkujeme po každém čtení slovy: „Bohu díky“ a 
po evangeliu „Chvála tobě, Kriste“. Promluva 
kněze tedy už sama o sobě není vlastním slo-
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vem Božím, ale spíš snahou, aby Boží slovo lépe 
zapadlo do srdcí posluchačů. Když už tedy 
chtějí věřící nějak po promluvě reagovat, měli 
by si nejprve uvědomit, za co konkrétně chtějí z 
Božího slova poděkovat. Proto následuje chvíle 
ticha, kdy přemýšlíme o tom, co se z těch bib-
lických čtení a promluvy konkrétně dotýká mé-
ho života. A když si člověk něco takového uvě-
domuje, pak je také na místě za to v duchu po-
děkovat.
Nyní se dostáváme k závěru bohoslužby slova. 
Slavnostně vyznávat svoji víru má své důležité 
místo právě na závěr toho, kdy jsme se sytili Bo-
žím slovem. Zpíváme nebo recitujeme tzv. ni-
cejsko-cařihradské vyznání víry, kde je shrnut 
základní obsah křesťanského přesvědčení. Toto 
vyznání má tři části rozlišené podle naší víry v 
Nejsvětější Trojici. První se týká Boha Otce, dru-
há jeho Syna Pana Ježíše a třetí Ducha svatého 
a také toho všeho, co podstatného Boží moc 
působí v našem životě. Člověk si osvojí toto pře-
svědčení, a k tomu nemůže dojít nijak jinak, než 
díky Božímu slovu. Jedině díky tomu, že Bůh 
promlouvá k lidem, se v nás může zrodit a 
formovat víra. Proto také naší nejlepší odpo-
vědí na vyslechnuté a přijaté Boží slovo je, když 
se slavnostně společně modlíme: „Věřím v jed-
noho Boha“ a tím vyznáváme, že zaseté seme-
no Božího slova v našem životě skutečně při-
náší své ovoce v podobě naší víry.
Připomeňme si také úklonu, kterou konáme 
během Vyznání víry při slovech: „Skrze Ducha 
svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člo-

věkem.“ Touto úklonou hlavy chceme vyjádřit, 
že se skláníme před nesmírnou pokorou, kterou 
Boží Syn vyjádřil tím, když se snížil na úroveň 
člověka a přijal naši podobu. Jestliže se Bůh 
sklonil k nám lidem takovým způsobem, že se 
stal jedním z nás, pak také my se skláníme před 
ním právě ve chvíli, kdy tuto skutečnost uvá-
díme při vyznání víry. Při slavnostech, které 
jsou na tuto událost Kristova vtělení zvlášť 
zaměřeny, navíc poklekáme, abychom si i tím-
to způsobem zdůraznili význam těchto svátků. 
Jsou to slavnosti Zvěstování Páně 25. března a 
Narození Páně 25.prosince.
Díky Božímu slovu si také uvědomujeme, co je v 
našem životě skutečně důležité a za co máme 
také prosit. Proto je bohoslužba slova zakon-
čena přímluvnými modlitbami. Jestlipak se ale 
všichni ztotožňujeme s tím, co v tu chvíli Bohu v 
modlitbě svěřujeme? Tohle totiž má být mod-
litba nás všech za celou církev, za celý svět, za 
všechny trpící i za naši farnost. Vyjadřujeme tím 
důvěru, že Bůh nechce v našich životech jednat 
bez naší spoluúčasti a že svůj důležitý podíl na 
tom mají zejména naše modlitby. Zvláště tam, 
kde nemůžeme uplatnit své síly a schopnosti, 
máme možnost spolupracovat s Boží milostí 
skrze své modlitby. Proto je důležité, nakolik se 
i při těchto přímluvách soustředíme na jejich 
obsah a s opravdovou vnitřní naléhavostí 
společně voláme: „Prosíme tě, vyslyš nás“. 

Zdroj: internet

Již po páté, se na-
še farnost zapojí 
do projektu „Noc 
kostelů”. Tento 
den od 18 hodi-
ny, budou otev-
řeny všechny kos-
tely farnosti, tj.: 
Farní kostel sv. Ja-

na Křtitele, Bazilika Minor, kostel sv. Jošta, kostel 
sv. Josefa ve St. Městě a kostel sv. Šimona a Judy v 
Lískovci.

V každém kostele bude pro vás připraven do-
provodný program. Podrobnosti budou zveřej-
něny na webových stránkách farnosti a plaká-
tech. Všichni, kdo jsou ochotni pomoci při rea-
lizaci tohoto projektu v našich kostelích prosíme, 
aby se do 9. května přihlásili ve farní kanceláři.

I. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ

Srdečně zveme na I. velkou 
frýdeckou pouť, která začíná 
v sobotu 31. května. Mše sva-
té budou slouženy v bazilice v 
8.00 a v 18.00 hodin. V 16.00 
hodin zveme na růženec, v 
17.00 hodin na pobožnost. Pří-

ležitost ke svátosti smíření od 16.00 hodin. V 
neděli 1. června budou mše svaté slouženy v 
7.00, v 8.00, v 9.30, v 11.00 a v 18.00 hodin. Při 
mši svaté v 11.00 hodin bude první svaté při-
jímání dětí naší farnosti. V Lískovci a ve St. 
Městě nebudou mše svaté slouženy.

SBÍRKA NA TV NOE
18.5. – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 



Pro seniory
7. diecézní setkání seniorů

00 0020.5.2014 Ostrava – biskupství od 9  do 15  
Téma: „Rodina je bohatá i generacemi, které ji 
tvoří…“
Program začíná mši sv. s otcem biskupem a 
potom budou následovat  přednášky:
 manželé prof. MUDr. Augus�n Svo-

boda, CSc. a MUDr. Viola Svobodová: 

„Pane, nauč nás počítat naše dny“
 P. Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D:„ I stáří 

může být prosvětlené“ 
 vystoupení dě� ze ZUŠ duchovní hudby 

z Frýdku-Místku
Přihlášky do 15. 5. 2014
L. Kaňoková, tel. 734 876 497, 
M. Gö�licherová, tel. 731 534 062,

Skutky apoštolů nás učí,

jak se připravit na Letnice.
Padesát dní. To je jen 14 procent roku. Jeden a tři 
čtvrtě měsíce. Jen polovina jarního anebo let-
ního období. Tak dlouhé je velikonoční období. 
Tolik času je mezi Velikou nocí, kdy oslavujeme 
Ježíšovo zmrtvýchvstání, a Letnicemi, když jsme 
vyzváni nanovo přijmout vylití Ducha svatého 
do našeho života. Není to mnoho času. Je tedy 
dobré, že v této velikonoční době při mši svaté 
čteme Skutky apoštolů. Nikde jinde v Bibli ne-
najdeme lepší popis toho, co Duch svatý dokáže 
učinit. Nikde jinde si nepřečteme tolik příběhů o 
tom, jak Duch proměnil a posilnil obyčejné lidi a 
poslal je do světa jako svoje vyslance.

Přijměte Ducha.

Skutky apoštolů ukazují, že Bůh nás 
chce naplnit, překvapit a vést každý 
den. Ale jak se to stane? Jen pokud se 
podřídíme jeho Duchu. Zde jsou jed-
noduché kroky, jak to můžeme udě-
lat. Pomůžou nám vnímat Ducha, 
když působí v našem životě.

1. Utište si srdce.

Ačkoli to zní jednoduše, v dnešním médiemi 
přesyceném světě to může být opravdu náročné. 
Mobilní telefony, televize, počítače a rozhlasové 
stanice nám ulehčily život. Ale udělaly život hla-
sitějším a rozptýlenějším. Je tedy důležité každý 
den strávit určitý čas bez těchto prostředků, 
abychom se mohli setkat s Pánem. Ve svém ži-
votě potřebujeme vytvořit prostor - čas na ticho, 
kdy můžeme svoje srdce upřít na Ježíše a začít 
vnímat jeho Ducha.

2. Formujte si mysl.

K čemu je dobré utišit si srdce, když se nemáme 
na co soustředit? Proto je užitečné, abychom v 
čase ticha naplnili svou mysl Božími pravdami. 
Můžete uvažovat o biblických čteních ze mše sv. 

Můžete si číst Katechismus. Můžete studovat ži-
vot světce anebo spisy dobrého duchovního 
vůdce. Můžete zpívat hymny, které hovoří o Pá-
novi a jeho lásce. Je mnoho možností. Jen se sou-
střeďte na to, „co je pravdivé, co je čestné, co je 
spravedlivé“ - na vše, co vás učí o životě v Božím 
království (Flp 4, 8).

3. Zapište si to.

Veďte si deník modlitebního času. Zapisujte si 
vše, co podle vás pochází od Ducha svatého. 
Přestože by to znělo obyčejně, přestože by to 
znělo hloupě, zapisujte si to. Může to být jen po-
cit lásky. Může to být nový pohled na biblický ú-
ryvek. Může to být nápad, jak se postarat o 

přítele. Ať je to cokoliv, zvykněte si za-
pisovat vše, co jste vnímali jako slova 
Ducha svatého. To vám pomůže, abyste 
si to vždycky znovu připomínali.

4. Oživujte si to.

Každý den zkuste najít dvě nebo tři pří-
ležitosti, kdy se můžete na chvíli zasta-
vit, ztišit si srdce a vnímat přítomnost 
Ducha. Připomeňte si, co jste si zapsali 
do modlitebního deníku. Krátce 
zhodnoťte dosavadní průběh dne, a 

pokud vám něco hryže svědomí, čiňte pokání. 
Anebo poděkujte Duchu svatému, že vám 
pomohl v nějaké situaci. Zvykněte si naslouchat. 
Mějte citlivé ucho a vnímavé srdce.

Příběh pokračuje.

Skutky apoštolů nevypočítávají všechny „skutky“ 
Ducha sv. Duch působí silně i dnes. Stále promě-
ňuje obyčejné lidi na Ježíšovu podobu. Stále je 
spojuje, aby budovali církev. Stále jim dává sílu, 
aby šířili evangelium. Najděte si čas, abyste pra-
ktikovali tyto čtyři jednoduché kroky. Toto 
jednání je právě to, co dělali první věřící, a 
přineslo to úžasné ovoce. 

Zdroj: „Slovo medzi nami“ 4/2012 



Program farnosti

Svátost křtu dětí: přípravy: 3.5., 10.5., 17.5. 
v 9.00 v KL. křest: 18.5. po mši sv. v 10.00 v 
Bazilice minor

Příprava na svátost manželství: 5.5. (II/2), 
12.5 (II/3), 19.5. (II/4), 26.5. (II/5)

Společenství maminek a babiček:

skupina A v pondělí 5.5. v 17.00 hodin v KL a 
19.5. v 17.00 hodin na Sadové.

skupina B v úterý 6.5. a 20.5. v 18.00 hodin v KL

Setkání modlících se tatínků:

15.5. a 29.5.  v 19.00 hodin na St.F.

Setkání seniorů La Vie Montante:

Středa 21.5. po ranní mši svaté v KL

Příprava na svátost křtu dospělých: 16.5., 
30.5. v 19.00 hod. v KL

Společenství Lectio Divina: 15.5. v 16.00 - 
Pastorační místnost „Sadová”

Katecheze dospělých: 7.5. a 21.5. v 19.00 v 
KL.

Večer chval: 18.5. v 19.00 hodin v nové mod-
litebně Církve bratrské, Místek Riviéra

Centrum pro rodinu a sociální 
péči nabízí: 

28. 5. 2014 Vycházka do Fulneku
Prohlídka památníku J. A. Komenského, kostela 
sv. Josefa (vstupné 20 Kč do obou objektů) a ji-
ných památek, mše svatá, podle počasí vy-
cházka po naučné stezce „Člověče, zastav se“, 
délka trasy asi 2,5 km, s sebou je potřeba dobrou 
obuv
Odjezd autobusu do Fulneku v 8.10 hod. ze 
zastávky Ostrava – Svinov, nádraží MHD, 
příjezd do Fulneku v 9.10 hod.

KLub Aktivních Seniorů zve:

6. 5. 2014 Frýdek – stará fara od 9 hod.
 Téma: Máme rádi zvířata
Host: V. Adámek, pracovník výukového centra 
ZOO Ostrava

Akademie pro třetí věk

15. 5. 2014 Ostrava – biskupství od 9 hod.
 Lektor: P. ThLic. Vojtěch Janšta

Téma: Postava P. Marie v tradici a zbožnosti 
Církve
kontakt: M. Göttlicherová, tel. 731 534 062,

Biskupství nabízí

Uzávěrka příštího čísla: 26.05.2014
Příští číslo vyjde v neděli 1.06.2014
Cena výtisku jednoho kusu: 2,50 Kč

KONTAKTY DUCHOVNÍ SPRÁVY

P. Anton Verbovský CSsR 739660113 
administrátor farnosti

P. František Boldy CSsR 731433133
rektor komunity a farní vikář

P. Roman Janáč CSsR 732256223
farní vikář

P. Artur Bilyk CSsR 731433132
farní vikář

Bulletin je neprodejný, podpořit nás 

můžete na č.ú: ����������/����

Úřední hodiny farní kanceláře

 Pondělí: 8.00 - 11.30, 14.00 - 17.00

 Úterý: 9.00 - 11.30
 Středa: 9.00 - 11.30
 Čtvrtek: 8.00 - 11.30, 14.00 - 16.00

 Pátek: 9.00  11.30

Opustili nás
02.4.2014 - Albína Vojkovská (*1922)
24.4.2014 - František Procházka (*1930)
26.4.2014 - Marie Nováková (*1930)

19.4.2014 - Marek Janík
19.4.2014 - Zuzana Kaiserová
19.4.2014 - Martin Tuhovčák
19.4.2014 - Jan Szabo

Křtem se začlenili do farní rodiny

Presbytář
farního kostela

Náklady realizace úpravy presbytáře budou 
dosahovat cca 1, 3 mil. Kč. Pro financová-
ní projektu má naše farnost samostatný účet: 
5305022211/5500. Na něj můžete finan-
ční pomoc vkládat. V případě zájmu, vydá-
me potvrzení o daru církvi, pro snížení zákla-
du daně. Děkujeme za vaše dary. Doposud 
se vybralo cca 40.000,-Kč

26.4.2014 - Veronika Karásková - Jan Szabo

Přijali svátost manželství


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

