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ROK SV. JOSEFA
PATRIS CORDE
Otcovským srdcem
Ježíše

Josef

miloval

Socha sv. Josefa v kostele Ořechov - Všech svatých

Milovaný otec
Velikost svatého Josefa spočívá v tom, že
byl Mariiným snoubencem a Ježíšovým
otcem. Stal se tak „služebníkem
všeobecného záměru spásy“, jak říká sv.
Jan Zlatoústý.
Svatý Pavel VI. podotýká, že jeho
otcovství se konkrétně vyjadřovalo tím,
že „učinil ze svého života službu,
obětoval ho mysteriu vtělení a
souvisejícímu vykupitelskému poslání,
použil moc, která mu patřila podle
Zákona ve Svaté Rodině, aby cele
odevzdal sebe, svůj život a svoji práci,
přetvořil svoje lidské povolání k rodinné
lásce v nadlidskou oběť sebe, svého
srdce a všech schopností, v lásku danou
do služeb Mesiáše, vyrůstajícímu v jeho
domě“.
Vzhledem k této roli v dějinách spásy je
sv. Josef otcem, jehož křesťanský lid
vždycky miloval, o čemž svědčí fakt, že
je mu na celém světě zasvěceno mnoho
kostelů;
četné
řeholní
instituty,
bratrstva a církevní uskupení se jím
inspirují a nosí jeho jméno, že se od
věků k jeho cti slouží různé pobožnosti.
Mnoho svatých bylo jeho horoucími
ctiteli, mezi nimiž sv. Terezie z Avily,
která si jej zvolila za svého přímluvce a
prostředníka, často mu svěřovala sebe a
dostávala všechny milosti, o něž prosila,
a na základě svojí zkušenosti pak k této
pobožnosti vybízela druhé.
V každé knížce pobožností lze nalézt
nějakou modlitbu ke sv. Josefovi. Zvláště
výzvu, která je mu adresována každou
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středu, a po celý měsíc březen, který je
mu tradičně zasvěcen.
Důvěru lidu ke sv. Josefovi shrnuje
výraz: „Ite ad Ioseph, který spadá do
doby hladu v Egyptě, kdy lidé žádali
chléb od faraóna, který jim odpověděl:
»Jděte k Josefovi. Co on řekne, udělejte«
(Gn 41,55). Jednalo se o Josefa, Jakubova
syna, kterého bratři ze žárlivosti prodali
(srov. Gn 37,11-28) a který se podle
biblického příběhu stal správcem
Egypta (srov. Gn 41,41-44).
Jako potomek Davidův (srov. Mt 1,1620), z jehož rodu se měl narodit Ježíš,
podle příslibu daného Davidovi skrze
proroka Nátana (srov. 2 Sam 7), a jako
snoubenec Marie z Nazaretu, je svatý
Josef spojnicí mezi Starým a Novým
zákonem.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za
nás!
Úmysly na měsíc únor 2021:
Všeobecný úmysl: Násilí na ženách
Modleme se za ženy, které se staly
oběťmi násilí, aby je společnost chránila,
brala vážně jejich utrpení a byla ochotna
je vyslechnout.
Národní úmysl: Děkujeme za dobré
zdravotnictví v naší zemi a prosíme za
všechny, kdo pečují o potřebné, aby v
nich viděli obraz Boží a svou službu jim
prokazovali s úctou a láskou.
Úmysly na měsíc březen 2021:
Evangelizační úmysl: Svátost smíření
Modleme se, abychom prožívali
svátost
smíření
s
obnovenou
vroucností a mohli zakoušet nekonečné
Boží milosrdenství.

APOŠTOLÁT MODLITBY

Národní úmysl: Děkujeme za dar
postní doby a prosíme o požehnané
využití darovaného času, abychom
poznali, co všechno ke svému štěstí
nepotřebujeme a v čem je pravá radost.

Denní modlitba Apoštolátu modlitby:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní
den a ve spojení s tvým Synem, který ve
mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť
za záchranu světa, ti v něm nabízím své
modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch
svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou
našeho Pána a Matkou Církve, to všechno
přináším jako svou nepatrnou oběť
zvláště na úmysly Svatého otce a našich
biskupů:
Všeobecný nebo evangelizační úmysl
Národní úmysl
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opačný postoj, než je pokrytectví. Vybízí
nás, abychom se před druhým člověkem
zastavili, naslouchali mu, navázali
upřímný a osobní vztah, abychom s ním
soucítili, vnímali jeho rozpoložení a jeho
utrpení až do té míry, že je vezmeme na
sebe a pomůžeme mu.”
/papež František/

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Světový
den
nemocných
si
připomínáme 11. února 2021 na svátek
Panny Marie Lurdské.
„Slavení 29. světového dne nemocných,
který připadá na památku Panny Marie
Lurdské 11. února 2021, je příležitostí,
abychom obrátili svou pozornost zvláště
na nemocné a na ty, kdo se o ně starají, ať
už ve zdravotnických zařízeních, v rodině
nebo v komunitě. Zvláště myslím na
všechny, kdo na celém světě trpí
v důsledku
pandemie
koronaviru.
Všechny, zvláště lidi velmi chudé a na
okraji společnosti, ujišťuji, že jsem jim
duchovně nablízku, a ubezpečuji je o
lásce a starostlivosti celé církve.
Inspirací pro téma letošního dne
nemocných je úryvek z evangelia, ve
kterém Ježíš kritizuje pokrytectví těch,
kdo mluví, ale nejednají (srov. Mt 23,1–
12). Pokud víru zredukujeme na
bezduché slovní cvičení, aniž bychom
vstoupili do příběhu bližního a všeho, co
potřebuje, pak naše vyznávaná víra
neodpovídá reálnému životu, a to je velmi
vážné. Ježíš nás chce varovat před
nebezpečím, abychom nesklouzli ke
zbožňování sebe sama. Používá proto
silná slova: „Jenom jeden je váš Mistr, a vy
všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Ježíšova
kritika těch, kdo „mluví, ale nejednají“
(Mt 23,3), je za každé situace a pro
každého prospěšná. Nikdo totiž není
imunní
vůči
pokrytectví,
velice
závažnému zlu. Ve svém důsledku nám
brání, abychom jako děti jediného Otce
plnili své povolání, žít pro bratrství všech
lidí.
Ve vztahu k bratřím a sestrám, kteří jsou
v jakékoli nouzi, nám Ježíš ukazuje

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA NA
ZAČÁTEK POSTNÍ DOBY
Milé sestry, milí bratři,
žijeme ve zrychlené době, jejíž směr
určují do velké míry mediální zprávy,
které vytvářejí jakousi virtuální realitu
našeho života, ne zcela odpovídající
tomu, který většina lidí opravdu prožívá.
Zahlcováni všemi možnými informacemi
nemáme často ani čas v klidu rozlišit
jejich
důležitost
a
vstřebáváme
negativní balast, který nás zneklidňuje a
ubírá vnitřní pokoj a životní energii. A
právě do naší aktuální situace znějí
osvobozující slova evangelia: „Naplnil se
čas a přiblížilo se Boží království.
Obraťte se a věřte evangeliu…“ Stojíme
na prahu doby zvláštní přípravy na
slavení velikonočních událostí. Doby
pokorné pravdivosti k sobě, k druhým i
k Bohu. Doby, , kdy máme pravdivě
poznávat trpícího Pána a sebe v jeho
službě. Toto poznání pravdy na jednu
stranu bolí, na druhou stranu nás činí
svobodnými. Čtyřicet dní teď před námi
stojí jako velká příležitost k obnově
jedinečného a zcela základního vztahu s
Trojjediným Bohem, který započal
naším křtem. Obnova křestního vyznání
o Velikonoční vigilii má tento náš proces
postní obnovy dovršit. Po prohloubení
našeho obrácení a po smíření s Bohem v
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upřímně přijaté svátosti pokání by nás
Bůh měl nalézt jako společenství svých
přátel, které chce po Ježíšově vzoru
odmítat každé pokušení a růst ve
vzájemné lásce a věrnosti nebeskému
Otci.
Sestry a bratři: „Obraťme se a věřme
evangeliu.“ Ze srdce Vám k tomu
žehnám.
Váš biskup Vojtěch

Na začátku postní doby, když byly naše
hlavy označeny popelem, jsme slyšeli
slova z evangelia: „ Čiňte pokání a věřte
evangeliu“ (Mk 1,15). Před tím se kněz
modlil: „Dej, ať konáme opravdové
pokání po celý půst, abychom s čistým
srdcem mohli slavit velikonoce ve
spojení s Kristem.“
K tomu jsme pozváni, to je náš hlavní
úkol v postní době: obrácení,
proměna života! Pomocí k tomu jsou
kající skutky. Tady je ale důležité
upozornění!
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání,
nemíří především na vnější skutky,
posty a umrtvování, nýbrž na obrácení
srdce, na vnitřní pokání. Bez něho
zůstávají kající skutky neplodné a lživé;
vnitřní obrácení naopak nutí k tomu,
aby se tento postoj projevil navenek
kajícími úkony a skutky (KKC 1430). Na
druhou stranu je potřeba říct, že i když
církev zdůrazňuje, že obrácení musí být
nezbytně vnitřní a musí mít náboženský
ráz, zároveň je přesvědčena, že nelze
zůstat jen u vnitřního návratu k Bohu,
ale musí se „vtělit“ do změny chování, do
umrtvování, do skutků spravedlnosti a
lásky.
Co to je to „vnitřní pokání“?
Katechizmus katolické církve o tom píše
takto: „Vnitřní pokání je radikální, nové
zaměření celého života, návrat, obrácení
k Bohu celým srdcem, rozchod s
hříchem, odvrácení od zla, spolu s
odporem vůči špatným činům, které
jsme spáchali. Zároveň s sebou přináší
touhu a předsevzetí změnit život s
nadějí na Boží milosrdenství a důvěrou
v pomoc jeho milost“. (KKC 1431) Dar
takové touhy po obrácení prožívá
člověk, který poznal Krista. Osobní

PŮST, MODLITBA, ALMUŽNA
Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí
duše má po tobě, Bože!
Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se
smím ukázat před Boží tváří?
Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se
mne každý den ptají: "Kde je
tvůj Bůh?"
Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč
ve mně úzkostně sténáš? Na Boha
čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen
jemu, své spáse.
Propastná tůně na tůni volá v hukotu
peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá
vlnobití se přese mne valí.
Kéž ve dne přikáže Hospodin
milosrdenství svému a v noci své písni být
se mnou. /Žalm 42/
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setkání s Bohem, který ho přijímá i s
jeho omezeností a hříchy, je pro něj tak
silným zážitkem, že se na jednou
všechno mění, všechno vidí jinak a touží
po změně života. Je to veliká milost,
kterou zažili všichni, kdo byli pokřtěni v
dospělosti, jako ovoce osobního
obrácení a setkaní s uzdravující láskou
Krista. Je ovšem fakt, že člověk je slabý a
vrací se k tomu, co není dobré. To
bohužel prožíváme všichni. Je to
společná zkušenost všech křesťanů.
Těch, kdo víru přijali v dětství, i těch,
kdo se pro Krista rozhodli v dospělosti.
A právě proto, abychom se na sebe
podívali v pravdě a abychom se zastavili
na cestě životem, abychom se vrátili ke
Kristu, k naší původní Lásce, nabízí nám
církev doby a dny pokání. Tradičně nám
je zase připomíná katechizmus: Jsou to
postní doba a na památku smrti Páně
každý pátek. Tato období jsou zvláště
vhodná pro duchovní cvičení, kajícné
obřady, pouti na znamení pokání a
dobrovolná odříkání. (KKC 1438)

tradičně prostředky k proměně života a
odpuštění hříchů. Proč právě tyto tři
věci? Odpověď na tu otázku najdeme v
Písmu, konkrétně v poučení samotného
Ježíše v 6. kapitole Matoušova evangelia.
Je to součást horského kázání. Po tom,
co Ježíš novým způsobem komentuje
přikázání lásky a vybízí k lásce
nepřátelům,
učí
jak
prokazovat
dobrodiní, jak se modlit a jak se postit.
MODLITBA
Modlitba je první plod, který následuje
po objevení Božího milosrdenství a
hříchu. Modlitbou se člověk vedený
láskou pozvedá a tíhne po spojení se
svým Pánem. Modlitba tedy není v první
řadě naší povinností, jak to často
chápeme (musím se modlit ráno a
večer), ale je to náš největší poklad,
který bychom si měli hlídat a vážit, jako
si vážíme každé chvilky s tím, koho
máme rádi. A tady je přece někdo ještě
větší, samotný Bůh, který nám
naslouchá. Jak veliký je to dar, že s Ním
můžeme mluvit kdykoli chceme.
V Matoušově evangeliu nás Ježíš
poučuje, jak by tato modlitba neměla
vypadat:
« Modlitba je naše osobní intimní
setkání s Hospodinem. Ztrácí svou
hodnotu, když ji konáme jen proto,
abychom se ukázali v očích našich
spolubratrů a spolusester: „A když se
modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s
oblibou modlí v synagógách a na
nárožích, aby byli lidem na očích; amen,
pravím vám, už mají svou odměnu. Když
ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku,
zavři za sebou dveře a modli se k svému
Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec,

Tady se nám konečně objevuje dnešní
téma. Půst, modlitba a almužna jsou
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který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ /Mt
6,5-6/
« Při modlitbě nemusíme používat
množství slov:
„Při modlitbě pak nemluvte naprázdno
jako pohané; oni si myslí, že budou
vyslyšeni pro množství svých slov.
Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co
potřebujete, dříve než ho prosíte.“ /Mt
6,7-8/
Jako příklad takové modlitby pak máme
modlitbu Páně:
Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na
nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako
v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme
odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď
nás od zlého.
Neboť jestliže odpustíte lidem jejich
přestoupení, i vám odpustí váš nebeský
Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani
váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
/Mt 6,9-15/
« Modlitba nás otvírá k přijetí Boží vůle
a proměňuje naše srdce tak, že jsme
schopni přijímat druhé a odpouštět.
Modlitba nás učí lásce, ke které nás Ježíš
vybízí:
Já však vám pravím: Milujte své nepřátele
a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
/Mt 6,44/
« Ovocem modlitby, která vyjadřuje
lásku k Bohu a k bližnímu, jsou půst a
almužna. Ty jsou jako Křídla, která
vynášejí modlitbu k uším Stvořitele. /J.
Bandini
–
Sacramentarium
gregorianum/

PŮST
Půst
zintenzivňuje
modlitbu,
je
modlitbou tělem i duší. Tady ale máme
asi největší problém. Protože pro
dnešního člověka se půst zdá pouze
potlačováním těla a vidí v něm spíš
cestu ke zdraví a štíhlosti.

Pro křesťany byly v minulosti postní
dny dobou větší bdělosti pro Boha. Půst
spojoval křesťany v jedno společenství.
Nebylo to žádné soukromé asketické
dílo, nýbrž určitá forma společné
modlitby a bdění. Během celé postní
doby se nepilo víno a nejedlo maso. Na
víc, kromě pátku, se postilo i v pondělí a
ve středu.
« Kdo se postí pro lidské uznání,
nezakusí pozitivní účinky postu. Půst ho
nepromění, neosvobodí a neotevře pro
Boha.
« U postu platí stejná pravidla, jako u
modlitby. Neměli bychom to dělat proto,
aby nás ostatní obdivovali.
A když se postíte, netvařte se utrápeně
jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled,
aby lidem ukazovali, že se postí; amen,
pravím vám, už mají svou odměnu.
Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem
a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem,
že se postíš, ale svému Otci, který zůstává
skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto,
ti odplatí. /Mt 6,16-18/
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« Půst nám otvírá oči, abychom se viděli
v pravdě a dokázali se změnit.
Ztuční-li tělo, ztuční a otupí i duše.
Mnoho jídla umenšuje duchovní bdělost
člověka – psal sv. Atanáš. Dobrým jídlem
a pitím mohu v sobě mnohé potlačit. Ale
hluboko v srdci mi sedí neradostná
prázdnota a nemůže se vůbec dostat na
povrch (na světlo). V postu se setkávám
se sebou samým, setkávám se s
nepřáteli své duše, s tím, co mne vnitřně
ujařmuje (zotročuje).
Obžerství neškodí jen tělu, nýbrž
otupuje i ducha. Příliš mnoho jídla nám
bere zdravé napětí, dělá z nás lidi
duchovně nasycené a líné. Půst mi
odkrývá, kdo jsem. Ukazuje mi má
ohrožení a naznačuje mi, kde musím
začít s bojem. Na poušti není nic, za čím
bychom se mohli skrýt. Postem vůbec
nebojujeme proti sobě samým, nýbrž
proti nepřátelům duše, kteří nám chtějí
zabránit, abychom se stali sebou
samými, Božími dětmi. Svatý Augustin
říká, že v postu nejde o to nenávidět své
tělo, nýbrž pouze bojovat proti zlým
návykům a tak přispívat k ozdravění.
« Půst zintenzivňuje modlitbu.
Především prosebnou. Můžu spojit
modlitbu a půst v jedno. Když mám
nějaký důležitý úmysl, můžu za něj
prosit Boha právě půstem. To jsem často
pozoroval u karmelitek, jak se postí za
lidi, kteří je prosili o modlitbu. Svým
postem tak vyznávám, že tu sám nic
nezmohu, že jsem odkázán jedině na
Boží pomoc. Myslím, že právě ve spojení
postu s modlitbou můžeme najít jeho
smysl pro nás. Zvlášť když je pro nás
intence důležitá, úplně jinak budeme
prožívat půst na tento úmysl.

« Půst nesmí být přednější než blíženská
láska.
Půst má sloužit blíženské lásce. Co
člověk postem ušetří, to má dát
potřebným. Půst nás uschopňuje k
soucitu a milosrdenství. Testem
správného užívání postu je styk s
druhými a mluvení o nich. Mluvím-li o
druhých zle, nepochopil jsem ze smyslu
postu nic a bylo by lépe postu zanechat.
„Půst bez milosrdenství není nic „ – sv.
Augustin.

Nebezpečí postu:
Půst v sobě skrývá určitá nebezpečí,
vytratí-li se z něj správná míra.
« Prvním nebezpečím je jistá negace
života
« Dalším nebezpečím je negativní postoj
k tělu.
« Ještě jedním nebezpečím je přehánění.
K postu musím přistupovat ve svobodě
ducha. Nikdy nezáleží na vnějším
úspěchu, ale vždy jde o to, zda mě půst
dělá
člověkem
citlivějším,
7
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laskavějším a milosrdnějším. Nejde o
výkon: “Dokázal jsem to!“ Třeba jsem
nejedl celý pátek, ale při tom jsem byl
celý den naštvaný tak, že nikdo se mnou
nemohl vydržet.

« Milosrdenství vytrhuje ze smrti a
očišťuje od každého hříchu. /Tb 12,9/
Ne jenom ten, kdo dá hladovému najíst,
kdo dá žíznivému napít, ale almužnu
dává i ten, kdo odpustí hříšníkovi…
Almužna má mnoho možností, a když je
využijeme, všechny nám pomáhají k
odpuštění hříchů – sv. Augustin.
Zase ale platí stejné pravidlo jak s
modlitbou a půstem:
« Varujte se konat skutky spravedlnosti
před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte
odměnu u svého Otce v nebesích.
« Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj
budit pozornost, jako činí pokrytci v
synagógách a na ulicích, aby došli slávy
u lidí; amen, pravím vám, už mají svou
odměnu.
« Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví
tvá levice, co činí pravice, aby tvé
dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec,
který vidí, co je skryto, ti odplatí.
/Mt6,1-4/

Formy postu:
Jak se postit dnes? Měli bychom se
chopit církevní tradice a ptát se, jak ji
naplňovat dnes. Nejprve bychom se měli
soustředit na pravidelný čtyřicetidenní
půst. Neměli bychom jej rozmělňovat
tím, že ve zmíněnou dobu pouze
sbíráme peníze na dobré účely nebo se
méně díváme na televizi. Postní doba
znamená skutečný půst - půst tělem i
duší. Ovšemže k tomu náleží duchovní
obrácení, avšak obrácení právě nejen
hlavou a vůlí, nýbrž i tělem.
Každý by si měl najít správnou cestu a
míru půstu pro sebe.
ALMUŽNA
Obrácení ve vztahu k Bohu (modlitba) a
k sobě samému (půst) nás vede k
obrácení ve vztahu k druhým – tady je
místo na almužnu. Almužna, to nám asi v
uších příliš dobře nezní, proto možná
bude lepší, když řekneme skutky lásky
nebo dělení se s bratry. Almužna to je
náš dar pro druhé, naše otevřené srdce a
oči k tomu, co právě potřebují. V tom
smyslu může být almužnou i naše
odpuštění – jak o tom mluví sv.
Augustin.
Ovocem almužny je odpuštění našich
hříchů:
« Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle,
všechno vám bude čisté. /Lk 11,41/

Modlitba, půst a almužna je naším
křesťanským úkolem zvlášť v postní
době??? Ano to určitě! Ale ještě více jsou
naší šancí a naší cestou, kterou se
můžeme přiblížit ke Kristu a odstranit
naše hříchy. Je však potřeba
pamatovat na to, že pokud chybí
láska – posty, umrtvování, popel na
hlavě, obětí ztrácí svůj smysl:
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano
kdybych vydal sám sebe k upálení, ale
lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
1Kor 13,3

« Především mějte vytrvalou lásku jedni k
druhým; vždyť láska přikryje množství
hříchů. /1 P 4,8/

/P. Krzysztof Dędek, www.pastorace.cz/
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jezuitský
misionář sv.
František
Xaverský se spolubratry v roce 1549. Do
roku 1587 se zasloužili o 200 000
katolíků v zemi. Jejich práce se neobešla
bez těžkostí ať šlo o cestu, obtížný jazyk,
odlišnou kulturu, nepochopení a
nepřátelství. Misionářům byl japonský
císař z počátku nakloněn, protože viděl,
že respektují kulturní tradice země a
pomáhají je rozvíjet. Císař Tojotomi
Hidejoši (zv. Taika-Samy) v roce 1587
však křesťanství zakázal a misionáře
vypověděl. Nebyl však příliš důsledný a
část jezuitů obezřetně v misijní činnosti
pokračovala. V r. 1593 přišli z Filipín
horliví františkáni a neznajíce všechna
rizika, veřejně a velmi nápadně
vystupovali. Co by bylo jinde přijatelné,
tam bylo provokativní. Zvláště když
došlo ke zvýšenému napětí mezi
Japonskem a Španělskem v roce 1596,
začal císař tvrdé pronásledování
křesťanů. V Osace 9. 12. uvěznili 6
františkánů a 3 jezuity; 31. 12. k nim v
Meacu připojili 15 aktivních japonských
věřících. Byli mezi nimi katecheté, dva
katoličtí lékaři i dva chlapci. Všem,
mimo jiné, uřezali levé ucho, spoutané a
zmučené je vozili mezi lidmi, aby je
odstrašili od víry. Bylo rozhodnuto jet s
nimi do Nagasaki k popravě. Dva
milosrdné a odvážné věřící, kteří jim
chtěli ulehčit na poslední cestě, zajali a
přidali ke skupině, takže jich na popravu
jelo 26.
Zde je jejich přehled. Tři jezuité, 33 letý
Pavel Miki a dva spolubratři, jenž složili
řádové sliby až ve vězení: Jakub Kisai, 64
letý katecheta a Jan Soan de Goto, 19letý
novic a student teologie. Šest
františkánů: Filip de Las Casas,
František Blanco, František Adaukt,

POSTNÍ PÁTKY SE SV. JOSEFEM
Od 8. prosince 2020 běží Rok sv. Josefa,
který vyhlásil papež František. Proto i
postní pátky chceme prožít s touto
výjimečnou
postavou.
Diecézní
katechetické centrum V Brně zve na
duchovní promluvy ke sv. Josefovi, které
si můžete poslechnout přes Youtube
kanál Katedrála Petrov v postní pátky od
18:15 (online) nebo později ze záznamu.
Program:
» 19. 2. 2021 - sv. Josef v Písmu svatém R. D. Zdeněk Drštka
» 26. 2. 2021 - sv. Josef v církvi - Mons.
Jiří Mikulášek
» 5. 3. 2021 - sv. Josef a práce - jáhen Jiří
Dyčka
» 12. 3. 2021 - sv. Josef a rodina - jáhen
Josef Múčka
» 19. 3. 2021 - sv. Josef a duchovní život
- R. D. Jindřich Kotvrda
SV. PAVEL MIKI A DRUHOVÉ
Narodil se v Japonsku, šest let po prvním
pokusu o hlásání evangelia v této zemi.
Byl pokřtěn v 5 letech a od 11 let byl
vychováván jezuity. Kolem 21 let
vstoupil do jezuitského semináře a stal
se prvním jezuitou v zemi. Latinu
studoval s obtížemi, ale byl dobrým
znalcem
buddhistických
nauk
a
zvyklostí, což mu v diskusích umožnilo
úspěšně čelit místním učencům.
Úspěšně vyučoval katechismus a se
svými kazatelskými schopnostmi se stal
jedním z nejvýznamnějších misionářů v
Japonsku.
Zde je vhodné ohlédnout se trochu zpět,
k počátkům křesťanství v Japonsku.
Prvním, kdo tam donesl evangelium, byl
9
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Gundisalvus García, Martin Aguirre a
Petr Blásquez. Z ostatních: lékaři
František de Meako a Jáchym
Sakakibara; katecheti Lev Karasuma a
Pavel Suzuki; dále Bonaventura,
František de la Parilla, Gabriel, Jan
Kinuya, Kosmas Takeya, Matěj, Pavel
Ibaraki, Petr Sukejiro, Tomáš Dangi,
Michael Kozaki a jeho syn Tomáš Kozaki,
13letý Antonín a 11letý Ludvík Ibaraki.
Všichni byli na vrchu, později nazvaném
Svatý, ukřižováni. Modlili se zpívali a
ostatní povzbuzovali k vytrvalosti. Pavel
Miki v kázání z kříže prohlásil: "Jsem
pravý Japonec. Jediný důvod proč mne
zabíjejí, je v tom, že jsem hlásal Kristovu
nauku a děkuji Bohu, že za to umírám...
Chci vám všem ještě jednou říct: Proste
Krista, aby vám pomohl být šťastnými.
Já poslouchám Krista. Prosím Boha, aby
se nad všemi smiloval, a doufám, že
moje krev se změní v úrodný déšť na mé
spolurodáky."
Poprava byla dokončena typickým
japonským způsobem, všichni byli
probodnuti dvojím křížícím se kopím od
bokům k ramenům, 6. února 1597.

Bože, Tys posiloval japonské mučedníky,
svatého Pavla a jeho druhy, aby skrze
smrt na kříži vešli do věčného života; na
jejich přímluvu dej sílu i nám, abychom
svoji víru statečně zachovali až do smrti.
/čerpáno www.catholica.cz/
ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
BOSÉ KARMELITKY
,,Planu horlivostí pro Hospodina, Boha
zástupů“ /1 Král 19,10/
Poslání sester je kontemplativní - to
znamená, že jejich hlavní činností je
modlitba a oběť, zaměřené k dobru
celého světa a všech lidí. Životním
prostorem bosých karmelitek je
klauzura. Na své potřeby si sestry
vydělávají manulní prací. V naší zemi je
to výroba keramických předmětů, šití
liturgických oděvů, zdobení svíček,
malba na hedvábí a zhotovování
růženců a přání.
Řád vznikl na přelomu 12. - 13. století ve
Svaté zemi. Tehdy se skupina
poustevníků usídlila na hoře Karmel a
žila podle Řehole sepsané sv. Albertem,
patriarchou
jeruzalémským.
Tito
poustevníci se pokládali za nástupce
školy starozákonních proroků, zvláště
Eliáše a Elizea, a jako patronku si zvolili
Pannu Marii. V polovině 13. století
přesídlili do Evropy. V 16. století byl řád
reformován sv. Terezií z Avily. Tato
reforma se postupně ze Španělska
rozšířila a dala vznik nové větvi
karmelitánského
řádu
bosým
karmelitkám a karmelitánům. Spolu se
sv. Terezií z Avily dal řád světu takové
světce, jakými jsou Jan od Kříže, Terezie
z Lisieux, Alžběta od Trojice a mnozí
další.

V
roce
1862
byli
slavnostně
kanonizováni papežem Piem IX.
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cestě
směrem
k dalšímu
životu,
opravdovějšímu a věčnému, a že
Eucharistie je ten největší dar na naší
pozemské cestě.
Přejeme vám především, abyste byli
všichni zdraví jak na těle, tak na duši, a
abyste spolu se svými drahými mohli
přijímat Tělo Kristovo.
Jsme vděčné našim biskupům za čerstvě
vydané prohlášení k aktuální situaci, je
to krásné povzbuzení pro všechny věřící
k opravdově žité víře ve společenství
celé církve.
Tento rok nám dal také krásné věci:
například sté výročí narození Jana Pavla
II. Opravdu ho můžeme nazývat Magnus
(Velký). Některé z nás díky jeho slovům
poznaly své povolání a také máme jeho
relikvii uloženou uvnitř kamenného
oltáře v našem kostele.
Nesmírnou milostí bylo vztyčení a
požehnání Mariánského sloupu. V neděli
16. srpna jsme téměř všechny vyšly
výjimečně z klauzury a vydaly se na
pouť k soše Panny Marie, která ze
Staroměstského náměstí v Praze žehná
celé České republice.
V měsíci září měla v našem domě pro
hosty duchovní obnovu početná skupina
bohoslovců z pražského semináře spolu
se svým spirituálem a několika dalšími
přednášejícími. Jsme Pánu vděčné za
jejich povolání, vyprošujeme jim dar
vytrvalosti a také prosíme o dar mnoha
nových dělníků na Pánovu žeň.
A v říjnu byl zahájen jubilejní rok svaté
Ludmily, protože v roce 2021 uplyne
1100 let od její mučednické smrti. S
nadějí očekáváme, zda se její liturgická
památka v našem kalendáři bude moci
slavit jako svátek.

Komunity
bosých
karmelitek
charakterizují tyto základní prvky:
mystické zaměření na Boha (sjednocení
s Bohem skrze modlitbu), důraz na
člověka (sesterské společenství) a
pozornost vůči potřebám církve a světa
(apoštolský úmysl modlitby).
Zakladatelkou Karmelu v Čechách byla
matka Marie Elekta od Ježíše, jejíž tělo
se zachovalo do dnešních dob. Bosé
karmelitky u nás najdete v Praze a v
Dačicích.
/čerpáno z knihy Blázni pro Boha/
DOPIS OD SESTER TRAPISTEK
Z OPATSTVÍ NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU
Drazí přátelé našeho kláštera, kteří jste
spolu s námi pod ochranou Naší Paní
nad Vltavou. Posíláme vám pozdrav .
Tento rok byl pro nás všechny
poznamenán pandemií. Mnozí lidé ve
světě nemohli po dlouhou dobu
přistupovat ke svátostem. My jsme měly
stále velkou milost každodenní mše
svaté. Covid nám připomněl, že jsme na
11
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Dne 2. listopadu jsme konaly každoroční
procesí na náš hřbitov, kde jsme si
připomněly všechny zesnulé bratry a
sestry, především ty, za které se nikdo
nemodlí. Máme moc rády náš hřbitov se
sochou Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
obklopenou stromy různého druhu a
nově zasazenými ibišky. Je to místo
dýchající
pokojem
a
modlitbou,
vzbuzující radost z očekávaného setkání
s Pánem a naději na jeho odpuštění pro
všechny lidi. Kéž by tato atmosféra
provázela i vás v těchto dnech.
Naše Paní nad Vltavou ať vám žehná.
S vděčností sestry trapistky

Výstava fotografií ze salesiánských misií
v Bulharsku, která bude ke zhlédnutí
v kostele Všech svatých po celou postní
dobu do neděle Božího milosrdenství.
« Na webových stránkách
milosrdenstvo.sk patronowie
je možnost vylosovat si svého
osobního patrona naš rok 2021.
Krátkou střelnou modlitbou se tak k
němu můžeme obracet po celý rok.
« Od 24. ledna je v Sanktuáriu Božího
milosrdenství v Krakove-Lagievnikach
před milostivým obrazem Milosrdného
Ježíše a u relikvií sv. sestry Faustyny
každou neděli v 11.00 sloužena mše
svatá ve slovenském jazyce. Ctitelům
Božího milosrdenství je tak umožněna
účast na Eucharistii přímo v centru úcty
k Božímu milosrdenství. Mši svatoub online můžeme sledovat na webové
stránce nebo přes YouTube kanál:
Faustyna.pl.
« Letos proběhla Tříkrálová sbírka
velmi netradičně. Dostali jsme krásný
příspěvek i z Prštic od paní Jany
Jedličkové: „ I u nás v Pršticích proběhla
Tříkrálová sbírka. Pokladničky jsme měli
umístěné na Obecním úřadě a na poště po
4 dny a nechali jsme tuto sbírku
několikrát vyhlásit obecním rozhlasem.
Kromě toho byly do všech domů doručeny
letáčky Charity. Vybráno bylo 24 070,Kč. Pán Bůh zaplať všem, kdo se
zúčastnili.“
Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla
pandemie nemoci covid-19 a v
souvislosti s ní přijatá opatření.
Vzhledem ke zhoršení situace a
celostátnímu
zpřísnění
restrikcí,
rozhodlo
vedení
Charity
Česká
republika, že po dobu trvání pátého

POZVÁNÍ
« Popeleční středa – mše sv. u sv. Jiří v
16.00, mše sv. u Všech svatých v 17.30
« Křížové cesty v době postní: u sv. Jiří
každý čtvrtek v 17.00, u Všech sv. každý
pátek v 18.00
« 3.3.2021 si připomeneme 110.
výročí úmrtí Msgr. Antonína Párala
(působil v Ořechově 49 let)
« Postní almužna v kostele u sv. Jiří
bude věnována pro Sestry Trapistky
v Poličanech
« Postní almužna v kostele Všech
svatých bude věnována pro misie
v Bulharsku. Postní almužnu podpoří
12
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stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda
se přesunula do online prostředí.
Do online kasičky je možné přispívat
do 30. dubna 2021.
Jak přispět?
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit
darem, můžete zaslat dar přes složenku,
či převodem na tříkrálový sbírkový
účet: 66008822/0800, VS 777
Nebo ze svého mobilu poslat zprávu
(podle zvolené částky)
DMS KOLEDA 30 nebo
DMS KOLEDA 60 nebo
DMS KOLEDA 90
Na číslo: 87 777

místo, které nám připomene denně jej
otevírat, možná na začátku a na konci
dne, aby tak mezi mnoha slovy, která
doléhají
k našim
uším,
pronikl
do našeho srdce nějaký ten verš Božího
Slova. K tomu si vyprosme od Pána sílu
vypnout televizi a otevřít Bibli, vypnout
mobil a otevřít evangelium. V letošním
liturgickém roce čteme Markovo
evangelium, které je snadné a krátké.
Proč si z něho nepřečíst také o samotě
nějakou drobnou pasáž každý den? Dá
nám pocítit, že Pán je blízko, a dodá nám
odvahu k životní cestě.
Modlitba s Písmem svatým
Katecheze Svatého otce z knihovny
Apoštolského paláce
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnes bych se chtěl pozastavit u
modlitby, kterou můžeme konat na
základě četby biblického úryvku. Slova
Písma svatého nebyla napsána proto,
aby uvízla na papyrusu, pergamenu či
papíru, nýbrž aby byla přijata člověkem,
který se modlí a umožní jim ve svém
srdci vzklíčit. Boží slovo míří na srdce.
Katechismus říká: »Četba Písma svatého
má být provázena modlitbou, aby se
stala rozhovorem mezi Bohem a
člověkem« (KKC, 2653). Bibli nelze číst
jako román, přivádí k modlitbě, neboť
její četba je dialogem s Bohem. Daný
biblický verš byl napsán před mnoha
staletími i pro mne, aby se mi od Boha
dostalo nějakého slova. Byl napsán pro
každého z nás. Všichni věřící mají tuto
zkušenost: vícekrát dříve slyšený úryvek
z Písma mne jednoho dne nečekaně
osloví a objasní mi situaci, kterou
prožívám. Je však zapotřebí, abych se
ten den na schůzku s oním Slovem

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
Papež František vyhlásil 3. neděli v
mezidobí jako neděli Božího slova. Letos
tato neděle připadla na 24. ledna 2021.
Poselství papeže Františka:
Vypnout televizi a otevřít Bibli
Je to milostný dopis, napsaný Tím, kdo
nás zná jako žádný jiný. Jeho čtením
znovu
nasloucháme
Jeho
hlasu,
objevujeme Jeho tvář a dostáváme Jeho
Ducha. Slovo nás přibližuje Bohu,
neoddalujme ho. Nosme ho stále s sebou
v kapse, v mobilu, dejme mu doma
důstojné místo. Dejme evangelium na
13
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dostavil, abych tam byl a naslouchal
slovu. Bůh prochází každý den a osévá
půdu našeho života. Nevíme, zda dnes
najde vyprahlou či trnitou půdu nebo tu
dobrou,
která
umožňuje
růst
(srov. Mk 4,3-9). Záleží na nás, na naší
modlitbě, na otevřeném srdci, s nímž
přistupujeme k Písmu, aby se pro nás
stalo živým Slovem Božím. Bůh
ustavičně prochází kolem, a také skrze
Písmo. Vracím se k slovům sv.
Augustina, která jsem zmínil minulou
neděli. Říkal: „Bojím se, že Bůh přejde.“
Čeho se obává? Toho, že Pána
nevyslechne, nevšimne si, že to byl On.
Modlitbou nastává jakési nové vtělení
Slova. A my jsme „svatostánky“, ve
kterých Boží slova hledají přijetí a
ochranu, aby mohla přebývat ve světě.
Proto je třeba k Bibli přistupovat bez
postranních úmyslů a bez manipulací.
Věřící nehledá v Písmu svatém podporu
svých filosofických či etických vizí,
nýbrž doufá v setkání. Ví, že bylo
napsáno v Duchu svatém, a v tomtéž
Duchu má být přijato a chápáno, aby se
toto setkání uskutečnilo.
Trochu mi vadí, když někteří křesťané
papouškují biblické verše: „Ano, Pán to
tak říká... Pán si to tak přeje…“ V onom
verši jsi však potkal Pána? Nejde o
problém pouhé paměti, nýbrž o paměť
srdce, která nás přivádí k setkání
s Pánem. Ono slovo, onen evangelní verš
vede k Pánu.
Čtěme tedy Písmo, abychom my byli
„čteni“
Písmem.
Je
to
milost,
rozpoznáme-li se v té či oné osobě nebo
situaci. Bible není napsána pro nějaké
obecné lidství, nýbrž pro nás, pro tebe a
pro mne, muže a ženy z masa a kostí,
kteří mají jméno a příjmení, jako ty a já.

A je-li Slovo Boží, prosycené Duchem
svatým, přijato otevřeným srdcem,
nikdy nenechá věci, jak byly předtím.
Něco se mění a v tom spočívá milost i
síla Božího slova.

Křesťanská tradice je bohatá na
zkušenosti
a
reflexe
z modlitby
s Písmem svatým. Ujala se zejména
metoda
„lectio
divina“,
zrozená
v mnišském
prostředí,
ale
nyní
praktikovaná i mezi křesťany ve
farnostech. Spočívá především v
pozorném přečtení biblického úryvku, a
řekl bych v „poslušnosti“ k textu, aby byl
pochopen samotný jeho význam.
Následuje dialog s Písmem, takže se ona
slova stávají důvodem k rozjímání a
ústní modlitbě; v neustálém sepětí
s textem se začínám ptát, co „říká mně“.
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Je to delikátní přechod: netřeba
sklouzávat
do
subjektivistických
interpretací, nýbrž zařadit se do živé
brázdy Tradice, jež pojí k Písmu
svatému každého z nás. Posledním
krokem lectio divina je kontemplace.
Slova a myšlenky tedy ponechávají
místo lásce, jako je tomu mezi
zamilovanými, kterým někdy stačí
mlčky se na sebe vzájemně dívat.
Biblický text trvá, ale jako určité zrcadlo,
jako ikona ke kontemplaci. A tak nastává
dialog.
Skrze modlitbu přichází Slovo Boží
přebývat mezi nás, a my přebýváme
v Něm. Slovo inspiruje dobré úmysly a
podporuje skutky, dodává sílu a pohodu,
a také když nám působí krizi, obdařuje
nás pokojem. Ve dnech smolných a
zmatených zajišťuje srdci zárodek
důvěry a lásky, jež ho chrání před útoky
Zlého.
Tak se Boží Slovo stává tělem – dovolím
si užít tento výraz – tělem v těch, kdo je
přijímají
v modlitbě.
V
jednom
starobylém textu se objevuje intuice,
podle níž se křesťané natolik ztotožňují
se Slovem, že i kdyby všechny Bible
světa byly spáleny, bylo by možné se
dobrat jejího „opisu“ ve stopách, které
zanechalo v životě svatých. To je pěkně
řečeno.
Křesťanský život je současně dílem
poslušnosti a tvořivosti. Poslušnosti,
jelikož naslouchá Božímu slovu, a
tvořivosti, neboť Duch svatý v nitru
podněcuje k jeho uskutečňování a
pokračování. Ježíš to říká na konci své
promluvy, tvořené podobenstvími, tímto
přirovnáním: »Každý učitel Zákona,
který se stal učedníkem nebeského
království, je jako hospodář, který ze své

bohaté zásoby – tedy ze srdce – vynáší
věci nové i staré« (Mt 13,52). Písmo
svaté je nevyčerpatelný poklad. Pán ať
nám všem stále více umožňuje čerpat
z něj modlitbou.
/papež František/
VÝSTAVA ZE ŽIVOTA SALESIÁNSKÝCH
MISIONÁŘŮ V BULHARSKU
V kostele Všech svatých v Ořechově je
umístěna od 15.2 do 15.4.2021
výstava, která ukazuje na život
salesiánských misionářů v Kazanlaku a
Staré
Zagoře.
Výstavu
původně
doprovází také návštěva otců misionářů,
kteří v Bulharsku působili nebo působí.
Pevně věřím, že situace s pandemií
Covid19 se stabilizuje, a i tato osobní
návštěva a svědectví bude v našich
farnostech někdy možná. Prozatím
přijměte pozvání ke zhlédnutí výstavy a
možnost podpořit misie v Bulharsku –
do
kasičky
nebo
osobně
otci
Krzysztofovi.
První čeští salesiáni přišli do Bulharska
v roce 1994 na přání papeže Jana Pavla
II. Dnes je v Bulharsku celkem 6
salesiánských
misionářů.
Jeden
momentálně studuje v Itálii. Salesiáni
začali působit v Kazanlaku, kde
zajišťovali pastoraci a pomáhali sociálně
slabým rodinám. V roce 2008 vzniklo
další dílo ve Staré Zagoře, jehož hlavním
posláním je pomoc romské menšině.
Misionáři
pracují
společně
s
bulharskými i romskými zaměstnanci a
dobrovolníky z České republiky.
Neoddělitelnou součástí společenství
misií jsou právě dárci a další přátelé,
kteří podporují dílo svou modlitbou.
Výstavu podpořila organizace SADBA
(Salesiánská Asociace Dona BoskA),
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která připravuje a vysílá do světa
dobrovolníky, pomáhá šířit myšlenku
konání dobra. Výstava fotografií ze
života salesiánských misionářů v
Bulharsku přibližuje život dětí v romské
čtvrti Lozenec, návštěvu misionářů v
rodinách dětí, které navštěvují nabízené
programy, doučování, jako jeden z
hlavních
pilířů
výchovy,
kterou
misionáři dětem zprostředkovávají.

sociálně slabé. Kostel a jeho společenské
zázemí bude sloužit jako místo
propojování kultur a sociální integrace,
protože se zde budou setkávat Romové
a Bulhaři.

Stavba ve Staré Zagoře byla zahájena v
roce 2015. V současné době už je hotová
převážně jedna ze tří častí, a tou je
salesiánské středisko, kde by se
v nejbližších týdnech měli bratři
salesiáni nastěhovat a začít stěhovat
také svojí činnost s dětmi.
/Radek Steingart/

Dále jsou umístěny fotografie z
liturgického a duchovního života, z
různých kroužků, výletů a táborů, kde je
neocenitelná pomoc dobrovolníků. Část
fotografií je zaměřena na stavbu
komunitního centra, skládajícího se ze
školy a kostela. Posláním centra bude
poskytování kvalitního vzdělání pro

FARNÍ MATRIKA

Matrika zemřelých Všech sv.
† Jaromír Polcar
† Miroslav Šmarda
† Marie Polcarová
† Marie Smotrilová
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