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Přijď, Duchu svatý!
Nedávno jsem si vzpomněl, jak jsem jako
malý kluk měl za úkol v tomto jarním čase,
jednou za týden ke každému stromu na
zahradě nalít konev vody. Neměli jsme
velkou zahradu, ale určitou chvíli to trvalo.
Ta práce na první pohled vypadala zbytečně. Vylijete vodu ke stromu a ona se
okamžitě ztratí v půdě a po chvíli nikdo
nepozná, že ten strom je zalitý. Až když se
na podzim sklízí ovoce, tak můžete tušit,
že ta vaše námaha na jaře nebyla marná.
Připomíná mi to modlitbu a prosbu o dary
Ducha svatého. Na první pohled nemusí
být nic vidět, někdy se ptáme, jestli na nás
Bůh nezapomněl, jestli skutečně slyší naše
prosby, jestli nejsou zbytečné… Věřím, že
i v nás působí Boží milost – někdy nená-

VŽDYŤ ANI NEVÍME, JAK
A ZA CO SE MÁME MODLIT,
ALE SÁM DUCH SE
ZA NÁS PŘIMLOUVÁ
NEVYSLOVITELNÝM LKÁNÍM.
TEN, KTERÝ ZKOUMÁ SRDCE,
VÍ, CO JE ÚMYSLEM DUCHA;
NEBOŤ DUCH SE PŘIMLOUVÁ
ZA SVATÉ PODLE BOŽÍ VŮLE.
ŘÍM 8,26-27
padně, pozvolna. Jsou věci, na které
musíme postupně přijít, ke kterým musíme
dozrát. Někdy mám strach, že nám chybí
vytrvalost, že když nevidíme výsledky
hned, necháme se brzy odradit. Ježíš řekl,
že nám pošle svého Ducha a on nás naučí
všemu, co budeme potřebovat.
Bože, dej nám vytrvalost v modlitbě. Přijď,
Duchu svatý!
otec Jan

Slavnost Seslání Ducha svatého
P. Jan Ston
Slavnost Seslání Ducha svatého – svátek
Letnic – nám připomíná konkrétní událost,
kdy deset dní po Ježíšově nanebevstoupení sestoupil Duch svatý na apoštoly, kteří
dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží
lásce k lidem. Tato slavnost je vyvrcholením a naplněním události Velikonoc.
Kdo je Duch Svatý?
Boží osoba. Spolu s Otcem a Synem patří
Duch svatý do společenství tří božských
osob – Nejsvětější Trojice – trojjediného
Boha.
Když sv. Augustin vysvětluje vztahy mezi
osobami v této Trojici, říká o Duchu
svatém: „Duch svatý je láska mezi Otcem
a Synem.“ Duch svatý je zároveň darem,
poutem lásky i Láskou. Je tím, kdo
sjednocuje a vytváří společenství. Nejsme
schopni si představit, jak vypadá Duch
svatý, stejně jako nejsme schopni si
představit, jak vypadá láska. Ale jsme
schopni vnímat, jaké to je žít v lásce, a podobně dokážeme vnímat působení Ducha
svatého. Apoštol Pavel říká: „Ovoce Božího
Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání“ (Gal 5,16-17).
Pro působení Ducha svatého se v dějinách
používaly různé symboly. Co nám tyto
symboly mohou připomínat?
Voda – osvěžuje, očišťuje a oživuje – místo
bez vody nazýváme poušť. Voda je nezbyt-

ná pro veškerý život a Duch je vodou pro
náš život duchovní.
Holubice – symbol pokoje a lásky, je
něžná a může letět kamkoli chce – to je
dobrý obraz Ducha svatého i ON je něžný
a působí, kde a jak chce. Na počátku
stvoření posílá Noe holubici nad vody
potopy a ona se vrací a nese čerstvý
olivový list – symbol obnovené země.
Vítr – může být silný a ničivý, anebo
jemný, tichý, příjemný, osvěžující – téměř
nepozorovatelný. To nám ukazuje, že Duch
k nám přichází mnoha různými způsoby,
třeba jako mocný vichr, který rozmetá naše
naivní představy a vzdušné zámky a nebo
jako jemný vánek, který osvěží a pohladí.
Oheň – představuje žár, energii a sílu,
anebo očišťování a ničení. Oheň Ducha nás
očistí a naplní silou. Žár, který z těsta
upeče chléb a z hlíny vytvoří nádobu.
Oheň, který taví železo, a nebo se u něj
můžeme společně ohřát.
Oblak – je tajemný a stále v pohybu –
může obzor zakrýt a znenadání zase
ukázat. Může být jasný a průsvitný, ale
může také zastínit celou oblohu. Oblak je
někdy temný, jindy zářivý. Oblak také
přináší vodu, vláhu.
Ruka (prst) – která vede a chrání, která
ukazuje cestu, která pohladí. Prst, který
ukazuje na to, co je pravda a co lež, který
upozorňuje a napomíná.
Olej – slouží k vaření, ke svícení i k ošetření unaveného těla. V Písmu je olej
používán k pomazání, k zasvěcení pro
službu Bohu k uzdravení i jako pečeť.

Jak pozvat Ducha svatého do našeho
života? Theofan Zatvornik mluví o modlitbě, jako o nejjistějším způsobu, jak se
otevřít působení Ducha svatého v našem
životě. Jako tělesným dýcháním proniká
kyslík do krve a ta jej přenáší do celého
těla, skrze modlitbu zveme Ducha svatého
do našeho života a veškeré naší činnosti.
Duch je jako oheň, který hoří v srdci. Aby
oheň neuhasl, potřebuje vzduch. Modlitba
rozdmýchává tento plamen.
Dejme Duchu svatému prostor ve svém
srdci a ve svém životě! Nechme ho jednat.
Bez Ducha svatého by...
– Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš
jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností.
Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý,
ten, který může působit v našich životech.
– Bez Ducha svatého by bylo křesťanství
jen hřbitovem.
S Duchem svatým křesťanská víra člověka
uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech
protivenstvích.

S Duchem svatým se Bible stává Božím
slovem adresovaným do naší konkrétní
situace.
– Bez Ducha svatého by bylo zvěstování
Božího Slova jen jednou z mnoha informací.
S Duchem svatým se zvěstování stává
posilou na cestě životem.
– Bez Ducha svatého by byly svátosti jen
zajímavými zvyky, prázdnými rituály, či
magií.
S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.
– Bez Ducha svatého by byla liturgie
nostalgickým a zajímavým divadlem.
S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.
– Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí.
S Duchem svatým se stává společenstvím
a organismem, přinášejícím osvobození
a záchranu od zla.

– Bez Ducha svatého by byla Bible jen
učenou knihou.

– Bez Ducha svatého by byla charita jen
jakousi sociální činností.
S Duchem svatým se charita stává osvobozující pomocí.

Dýchej ve mně, Duchu svatý,

Prosba o vedení Duchem svatým

abych svatě myslel!
Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě
jednal!
Nadchni mě, Duchu svatý, abych svatost
miloval.
Posiluj mě, Duchu svatý, abych svatost
ochraňoval!
Ochraňuj mě, Duchu svatý, abych svatost
nikdy neztratil! (Sv.Augustin z Hyppo)

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj
a utěšuj.
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své
vnuknutí.
Chci přijmout a uskutečnit všechno, co
chceš ty, podrobit se tvému vedení.
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení.
Amen.

Letniční zvyky
Bc. Eva Janíková
Letniční zvyky mají svůj původ v předkřesťanských dobách. Český kronikář
Kosmas psal k roku 1092 o knížeti Břetislavovi II., že vyháněl ze země čarodějníky,
věštce a hadače pohanské. Vykořenil také
„obyčeje pověrečné, které vesničané o letnicích zachovávali, přinášejíce dárky ke
studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům
obětovali.“
Kromě církevních oslav doprovázely letnice
od středověku bujaré oslavy a hostiny.
Často se v sobotu před svátkem celé stavení čistě uklidilo, vyzdobilo zelenými ratolestmi a květy (především obrázky ve svatém koutě). Se svatodušními svátky se také spojovaly nejrůznější pověry, především
zápas proti nečistým silám – čarodějnicím.
Podobně jako v noci před sv. Filipem a Jakubem vycházeli v podvečer chasníci na
náves a práskáním bičů zaháněli čarodějnice.
Zatímco neděle měla ráz především oslav
církevních, kdy se oltáře zdobily růžemi
(odtud lidový název letnic – rozálie), v pondělí dominovaly rozmanité lidové obyčeje.
Mnohé z nich měly starobylou tradici.
Královničky, (králky, grálky, králůvky,
králevinky či králověnky) – tento starobylý
zvyk rozšířený po velké části Evropy byl
v pohanských dobách pravděpodobně
spojen s vítáním léta, uctíváním slunce,
přírody či vody a vázal se na letní
slunovrat. Král znázorňoval boha slunce
Svarožice, slavnostně vystrojená královna
pak Vesnu, bohyni jara, života a mládí.
Doprovázející skupina dívek mávala
zelenými ratolestmi. Později se tento zvyk
transformoval do dívčí obchůzky, kdy

prosebnice z průvodu vybíraly po domech
na královnu, která byla pod baldachýnek.
Celou družinu dívek pak vedla králka
nesoucí zelenou ratolest ozdobenou bílými
pentlemi. Zvyk se stále dodržuje na Vysočině a v okolí Brna. U nás jej obnovil
folklorní soubor Leluja na Provodově.
Tento zvyk byl často spojen s otvíráním
studánek, kdy dívky studánku vyčistily,
uctily a prosily o vláhu na pole, především
na obilí. „Daj Pán Bůh deštíčka na naše
polečka, aby nám narostlo žito aj pšenička.“
Slavné jízdy králů, které známe ze Slovácka, byly dříve spjaté s letnicemi. Jejich
termín byl tedy pohyblivý a odvíjel se od
Velikonoc. V minulosti byly takovéto jízdy
běžné téměř v každé obci na Moravě,
nevyjímaje náš region luhačovické Zálesí.
Družina někde čítala až 20 jezdců. Král,
většinou ve věku 14–15 let, byl vybrán
chasou, což byla pro chlapce největší
pocta, jaké mohl dosáhnout. Král měl po
svém boku pobočníky, před ním jeli
vyslanci, vyvolávači a výběrčí. Ostatní
doprovod jel za králem a na závěr býval
„ocásek“, jezdec v obráceném ošuntělém
kožichu na olysané herce.
Podobně slavili svatodušní pondělí i v Čechách, kde se kromě krále a biřiců účastnili
průvodu i kat, kněz, soudce, rybníkář,
sluha a další. U Klatov se role rozdělovaly
podle pořadí, v jakém ráno chlapci vyhnali
dobytek na pastvu – prvý byl král, druhý
biřic atd.
Smyslem všech těchto letničních zvyků je,
jako u řady dalších v průběhu roku, předvést „divadlo“ u jednotlivých stavení a za to
si říct o výslužku v podobě másla a vajec.

Rok rodiny – čas pro rodinu
P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
Je těžké dnes najít rodinu, která by
neřešila otázku nedostatku času?
Rodina bytostně potřebuje být spolu, ale
není pro ni vždy jednoduché najít společný
čas, který by v přemíře aktivit vyhovoval
všem. Rodina potřebuje stále zažívat
lásku, ale často je to obtížná výzva pro
rodiče i děti najít dostatek času pro
potřeby každého člena rodiny, aby se
každý mohl cítit spokojeně. Tyto a mnoho
dalších životních situací nás vedou k vyslovování tvrzení: Je to těžké, nebo je toho
moc a nemám čas.
Papež František považuje rodiny za tak
důležité, že jim v církvi věnoval pozornost
celý uplynulý rok. Neměl v úmyslu rodiny
okrást o další čas, kterého opravdu bývá
málo, ale nabídl rodinám důležité
zastavení v čase. Zastavení na osvěžení,
načerpání nové inspirace i sil pro tak potřebný život rodinných vztahů. Sám k tomu zvolil formu malých krátkých videí do 5
minut, které namluvil spolu s manželskými
páry z různých koutů světa. Chtěl tímto
způsobem každé rodině nabídnout
povzbuzení ze svědectví života v rodině
i moudrosti a zkušenosti církve. V našem
prostředí se k této aktivitě přidal i biskup
Nuzík, který je odpovědný za rodiny při
ČBK a připravil ještě kratší videa, která
můžete spolu s těmi papežovými najít na
stránkách našeho diecézního centra pro
rodinný život (rodinnyzivot.cz).

Potřebuje i moje rodina osvěžení?
Jako první reakce nás možná napadne
zmínit nějaké to „ale“, proč to nejde nebo
proč na potřebné načerpání sil není teď
vhodný čas. Překážky, které vnímáme, nás
v životě brzdí nebo úplně zastavují a my
přestáváme žít a snažíme se jen přežívat.
Papež František nám i v těchto situacích
může být příkladem. On letos plánoval
celosvětové setkání rodin v Římě, ale když
viděl, jak organizaci ztížila epidemie
covidu, nezabalil to, ale našel nové řešení.
Požádal biskupy celého světa, aby v tomto
mimořádném čase uspořádali setkání
každý ve své diecézi. Našel způsob, jak se
spojit společnou touhou setkat se, i když
to nebude na jednom místě, jak to
původně plánoval.
Setkání rodin v olomoucké arcidiecézi
Na Svatém Hostýně 27. 8. 2022 se i naše
diecéze připojí k zakončení roku rodiny
a připravuje velkou Pouť rodin. Každá
rodina, která přijede na mši svatou v 10:15
a zůstane i na následující program, si jistě
odnese inspiraci a Boží požehnání k životu
v rodině. Odpoledne nabídne divadlo
a plno her pro děti a aktivity pro manžele
i mladé, kteří k manželství směřují. Věřím,
že čas, který takto dokážeme věnovat své
rodině, bude dobrou investicí, která se
vyplatí.

Výklad Velepísně lásky
Z knihy: Papež František, Láska v manželství, Výklad Velepísně lásky ve 4. kapitole exhortace Amoris
laetitia, KNA 2017.

Všechno vydrží
Panta hypomenei znamená, že láska snáší
s pozitivním duchovním postojem všechna
protivenství. Znamená to zůstávat pevný
v nepřátelském prostředí. Není to jen tolerování některých obtížných věcí, nýbrž je
to něco mnohem širšího: dynamický a trvalý odpor, schopný vyrovnat se s jakoukoli
výzvou. Je to láska navzdory všemu, a to
i když celý kontext vybízí k něčemu jinému.
Projevuje určitou míru houževnatého hrdinství, síly proti jakémukoli zápornému
proudu, opci pro dobro, kterou nic nemůže
zničit. To mi připomíná slova Martina
Luthera Kinga, když i uprostřed nejtěžšího
pronásledování a ponižování zdůrazňoval,
že je třeba se rozhodnout pro bratrskou
lásku: „Člověk, který tě nejvíc nenávidí, má
v sobě něco dobrého; a také národ, který
nejvíc nenávidí, má v sobě něco dobrého;
také rasa, která nejvíc nenávidí, má v sobě
něco dobrého. A když se ti podaří podívat
se do tváře každého člověka a uvidíš velmi
hluboko v jeho nitru to, co náboženství
nazývá ‚Boží obraz‘, začni ho navzdory
všemu milovat. Nezáleží na tom, co dělá, ty
tam vidíš Boží obraz. Je tu nějaký prvek
dobroty, které se nebudeš moci zbavit. [...]
Jiný způsob, jakým miluješ svého nepřítele,
je tento: když máš příležitost svého nepřítele porazit, je to chvíle, ve které se musíš
rozhodnout to neudělat. [...] Když se pozvedneš na úroveň lásky, její veliké krásy

a moci, pak jediná věc, kterou se snaž
porazit, jsou zlé systémy. Lidi, kteří se
chytli do pasti toho systému, miluj, ale
snaž se porazit ten systém. [...] Nenávist
za nenávist posiluje jen existenci nenávisti
a zla ve světě. Jestliže já udeřím tebe a ty
mi vrátíš mou ránu a tak dál, je zřejmé, že
to pokračuje donekonečna. Prostě to nikdy
neskončí. Někde musí mít někdo trochu
rozumu, a to je silná osobnost. Silnou
osobností je člověk, který je schopen
přetnout řetěz zla. [...] Někdo musí mít
dost víry a mravnosti, aby ho přetnul
a uvedl do samotné struktury světa silný
a mocný základ lásky.“
V rodinném životě je třeba pěstovat tuto
moc lásky, která umožňuje bojovat proti
zlu, jež ji ohrožuje. Láska nedovolí, aby ji
ovládala zášť, opovrhování druhými, touha
po zraňování nebo po pomstě. Křesťanský
ideál, a zejména v rodině, je láska všemu
navzdory. Někdy například obdivuji postoj
osob, které se musely odloučit od svého
partnera z důvodu ochrany před fyzickým
násilím a které přesto díky manželské
lásce, jež dokáže přemoci pocity, jsou
schopny jednat pro jeho dobro – třebaže
prostřednictvím někoho dalšího – v době
nemoci, utrpení nebo nesnáze. Také to je
láska všemu navzdory.

FarLístek

Děti dětem
Příloha farních listů věnovaná dětem

EUCHARISTIE
V tomto měsíci slavíme slavnost Těla

poslední večeři, kterou se svými přáte-

a Krve Páně. Tuto slavnost nazýváme

li slavil. Požádal je, aby opakovali

Boží Tělo. Některé děti z našich
farností v nedávných dnech přijaly
Pána Ježíše poprvé.
Jak vlastně svaté přijímání vzniklo
a proč? Pán Ježíš chtěl před svojí
smrtí zanechat jasné znamení své pozemské přítomnosti. Stalo se to při

určitá gesta a slova „jako připomínku
na něj“, aby si tímto způsobem
mohli stále zpřítomňovat jeho
samotného, jeho slova a život. Díky
tomu si ho takto nejen při prvním
svatém přijímání připomíná
a následuje mnoho a mnoho lidí.

Blahoslavená Imelda Lambertini – patronka prvokomunikantů
Imelda pochopila už v dětském věku lásku Pána Ježíše tajemně ukrytého v Hostii. Její svatost
spočívá v tom, že zemřela láskou a touhou po Bohu při svém prvním svatém přijímaní.
Narodila se roku 1321 v Bologni. Rodiče ji naučili chápat, že život je Boží dar a je potřebné
naplnit ho láskou, která se spojuje s obětí. Sílu k tomu měla čerpat v modlitbě.
Imelda si velmi brzo zamilovala Eucharistického Spasitele. Chtěla ho co nejdříve přijat, ale
podle tehdejších církevních předpisů měla čekat až do svých 14 let. Splnila se jí však jiná
touha. Jako jedenáctiletá byla přijata do kláštera dominikánek v Bologni, kde se úplně
zasvětila Bohu. Její touha přijat svátostného Ježíše stále rostla. V předvečer svátku
Nanebevstoupení Pána, po sv. přijímání sester, se vznesla svatá Hostie k hlavě Imeldy, která
velmi toužila přijat Krista. Kněz pochopil, že už nemůže odepřít Imelde Chléb života. Přiblížil
se třesoucíma rukama k zázračné Hostii a podal ji Imeldě. Imelda naplněná Ježíšem – Láskou
po svém prvním svatém přijímání zemřela. Bylo to 12. května 1333. Roku 1826 byla
blahořečená.

SCHŮZKA
Z knihy Vyprávěj mi o svatém přijímání, Bruno Ferrero, Anna Peirettiová, KNA 2021
Žil byl jeden dobrý člověk jménem Dmitrij. Když se jednoho rána modlil, řekl mu Ježíš: „Milý
Dmitriji, rád bych se s tebou ještě dnes setkal. Setkáme se v poledne v malém kostelíku
Nejsvětější Trojice na cestě do Kyjeva.“
Dokážete si představit jeho radost? Nehodil na sebe ani kabát a spěchal, aby se setkal se
svým drahým Ježíšem. Srdce se mu mohlo rozskočit, jak se těšil. Cesta ke kostelu byla samý
výmol. Nikdy předtím se mu nezdála tak dlouhá...
V tomto stavu najednou pod kopcem uviděl chudého formana: marně se pokoušel dostat
zpátky na cestu svůj povoz, který spadl do příkopu u potoka. Chudák forman by to sám
určitě nezvládl.
Dmitrij váhal, co teď: „Mám se zastavit a tomu nešťastníkovi pomoct? Nebo ho mám obejít
a spěchat, abych nezmeškal svoji schůzku s Ježíšem? Kolik formanů s problémy v životě ještě
potkám? Ale zmeškat setkání s Bohem by bylo neodpustitelné. Druhou šanci už v životě
nedostanu!“
Váhal mezi jedním a druhým, ale nakonec se rozhodl srdcem.
Dmitrij se zastavil, zeptal se nešťastníka, jak se mu to stalo, a opřel se ramenem o vůz
v příkopě. Forman mu jen poděkoval pohledem. Zadýchaným a zpoceným mužům se po chvíli
podařilo dostat vůz zpátky na cestu.
Dmitrij se ale nezdržoval a rychle spěchal na místo, které mu Ježíš určil.
Když tam zadýchaný a utahaný dorazil, Ježíše tam nenašel. Říkal si: Možná, že už Ježíše
unavilo čekat, a tak odešel.
Dmitrijovi mohlo puknout srdce zklamáním. Zhroutil se na okraji cesty a rozplakal se.
Netrvalo to dlouho a místem procházel i zachráněný forman. Když uviděl zarmouceného
Dmitrije, zastavil se, sedl si vedle něj do trávy a díval se na něho laskavýma očima plnýma
pochopení. Pak vytáhl z mošny bochník chleba, rozlomil ho na dvě
poloviny a jednou mu podal se slovy: „Dmitriji, víš...“
Dmitrij z toho byl paf, podíval se nejdřív na chléb, pak na
formana – a pochopil. Objal toho muže a plakal radostí:
„Můj Ježíši, tak ten forman jsi byl ty! Šel jsi mi naproti...“

Kdyby stůl mohl mluvit...
Ježíš velmi milovat své přátele a chtěl s nimi zůstat
nejen v myšlenkách. Chtěl, aby mezi sebou opravdu cítili jeho
přítomnost. Proto přišel s eucharistií.
Při poslední večeři se svými učedníky jim Ježíš vysvětlil, že pokaždé,
když budou – jako v této chvíli – shromážděni u stolu, lámat chléb a pít víno na jeho
památku, on bude přítomný mezi nimi.

Tak se bude obnovovat dar jeho života i dar jeho samého. A když
budeme jíst tento chléb, on se dokonce stane námi a my se staneme
jím.
Protože Ježíš chce být s námi neustále, uchovává se vždycky trocha
proměněného chleba ve skříňce, která se nachází v každém
katolickém kostele a které se říká svatostánek. Proto
v jeho blízkosti nepřetržitě svítí červené světlo.

Modlitba s gestem
Před svatostánkem všechno utichá. Zastavíme se
tu a budeme potichu rozjímat o tajemství. O tom
samém tajemství, které se neděli co neděli obnovuje
na oltáři. Ježíš se pro nás stává chlebem a vínem.
Děti vědí, že eucharistický chléb je Chlebem života.
Před svatostánkem se modlíme a uctíváme Ježíše sami i spolu s druhými lidmi.
Díky, Ježíši, že sis zvolil chléb, abys nás sám sebou nasytil!
Díky, Ježíši, že ses v chlebě stal spásou pro všechny.

Bludiště
–
Seslání Ducha
svatého
Najdi správnou cestu,
kterou se Duch svatý
dostane k apoštolům.

Modlitby po svatém přijímání
Ježíši, přicházíš ke
mně jako chléb a
víno
a proměňuješ mě.
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Ježíši děkuji Ti, že jsi se
mnou. Pomáhej mi
proměňovat druhé tak,
jako Ty proměňuješ mě,
aby vnímali, že je miluješ.
Amen.

Vyznáš se v pojmech kolem slavení eucharistie?
Udělejme si trochu pořádek v pojmech,
kterými označujeme svátost eucharistie
a obřad, při kterém se slaví.
První název, který tento obřad má, je
LÁMÁNÍ CHLEBA. Židé používali při svých
hostinách velké nekvašené placky, trochu
podobné naší dnešní pizze nebo chlebu,
kterému říkáme pita. Aby se všichni najedli, musela se tato placka rozlámat.
Křesťané pokračovali v tom, co konal ten,
kdo předsedal židovské večeři, a proto tento obřad takto pojmenovali.
Svatý Pavel mluví o VEČEŘI PÁNĚ. Uvádí
tak do souvislosti večeři Ježíšovu a naši
bohoslužbu, která je opakováním Ježíšovy
večeře. V ní se On sám tajemně zpřítomňuje blízko nás a v nás.

Od druhého století se používá název
EUCHARISTIE, což je řecké slovo a znamená díkůčinění. Už židé měli zvyk dobrořečit a vzdávat díky Bohu za všechny jeho
dary, a také za chléb, který dává život.
Křesťané k tomu přidávají vděčnost církve
za obrovský dar, kterým je Ježíš.
Mše svatá je OBĚŤ, protože zpřítomňuje
a obnovuje Ježíšovu oběť završenou na
kříži – jeho Paschu.
MŠE SVATÁ vychází z latinského slova
missa, které se používalo na konci obřadu,
když křesťané byli vysíláni na „misii“, aby
každý z nich tak trochu jako Ježíš budoval
Boží království ve světě.
To je náš úkol a zodpovědnost.

Co je to liturgie
Mgr. Přemysl Janík
Z etymologického hlediska jde o slovo
řeckého původu. V antickém Řecku znamenala liturgie veřejné břemeno či službu
v zájmu celé obce. Českým ekvivalentem je
výraz bohoslužba, případně bohoslužebné
shromáždění lidu. Z katolického pohledu
a výkladu slova liturgie je možno říci, že se
jedná o živé společenství velekněze Krista
a jeho církve sloužící spáse lidu a oslavě
Otce. Je životem veškerého lidu církve. Liturgie je totiž svojí povahou „lidová“ a nikoli záležitostí klerikální (tedy pouze kněží
a dalších duchovních), a jak plyne z etymologie, je službou pro lid, ale také službou, kterou koná lid. Jak připomínají
mnohé liturgické modlitby, je to činnost,
kterou koná Bůh sám ku prospěchu svého
lidu, ale také činnost lidu, který naslouchá
Bohu, jenž mluví, a reaguje tím, že jej
chválí, vzývá a přijímá nevyčerpatelný pramen života a milosrdenství, plynoucí z posvátných znamení.
Jestliže je liturgie komunikací mezi božím
lidem a Bohem, je nutné znát základy jazyka této komunikace (gesta či symboliku),
abychom na ní mohli mít plnohodnotnou
účast. Nejde přitom vůbec o jazyk, kterým
je například mše sloužena, ta může být
česká, latinská nebo jiná, ale pokud známe
obsah jednotlivých částí či úkonů užívaných v liturgii, jsme schopni plnohodnotné
účasti, i když jazyk, ve kterém je liturgie
vysluhována, neovládáme.
Základním požadavkem Konstituce
o posvátné liturgii II. vatikánského koncilu

(Sacrosanctum concilium) je, „aby věřící
nebyli přítomni tajemství víry jako stranou
stojící a němí diváci, ale aby mu pomocí
obřadů a modliteb dobře rozuměli.“ Dále
pak stanovuje, že věřící „mají mít uvědomělou, zbožnou a aktivní účast na
posvátném úkonu“ (SC 48). Jedině tak bude liturgie skutečným „pramenem a vrcholem životnosti církve“. Tím je tedy vymezen
význam liturgie. Lze tedy shrnout, že
liturgie je aktivní a vědomou komunikací
člověka a Boha za použití slov, hudby, gest
a jiné symboliky včetně tradice.
Liturgie v tak velkém společenství, jakým je
církev, není po všech stránkách unifikována a je možné označit za znamení vedení
Ducha svatého, že ve své podstatě je přes
dvoutisíciletou tradici v základu poměrně
shodná. Jednotlivé formy liturgického
života církve jsou dědičkami jak období
pozitivního vývoje, tak i období úpadku.
Některé liturgické formy vlivem doby
zanikly, něco bylo během let přidáno a ne
vše bylo z pohledu dnešního zrovna
účelné. Ale takový je život a běh života
církve.
Ve vztahu k liturgii můžeme hovořit o dílčích částech liturgie jako všeobjímajícího
celku jednotlivých smyslově vnímatelných
slavení zpřítomnění Krista. Ústřední částí
je mše svatá zpravidla složená z liturgie
slova a liturgie oběti. Někdy se jako samostatná část vyčleňuje liturgie přijímání,
kdy se jedná o slavení přijímání dříve
konsekrovaných hostií například ve dnech,

kdy se neslaví eucharistická liturgie. Dále
můžeme hovořit o liturgií jednotlivých
svátostí. Tedy ať již svátostí iniciačních
uvádějících do společenství v podobě
svátosti křtu, tak i dalších svátostí jako je
svátost smíření, svátostí manželství či
liturgii svěcení kněží apod. až po liturgii
spojenou s posledními okamžiky člověka
a jeho přechodu na věčnost. Kromě jmenovaných oblastí liturgie, které se týkají
celé církve, existují regionální formy
slavení zahrnuté do liturgického řádu
(průvody, procesí a pobožnosti).
Liturgii lze dělit jinak z pohledu geografického, tedy do jednotlivých forem, jenž
se ustavily v průběhu času v rámci
kulturně-historických oblastí křesťanského
světa. Základní dělení je možno odvodit od
rozkolu církve a lze tedy hovořit o liturgii
východní (byzantské) a liturgii západní
(latinské). V dalším sledu pak můžeme
hovořit o liturgii římské, která je dominantní v rámci západní církve, dále pak
milánské francko-galské, keltské či z mimoevropského prostoru např. o liturgii
limské. V rámci východního křesťanství
můžeme hovořit o liturgii konstantinopolské (někdy se označuje jako byzantská)
alexandrijské, antiochijské, arménské. Jiným kritériem, podle kterého lze liturgii
dělit, je dělení dle velkých osobností, jež
ovlivnily podobu jednotlivých liturgických
forem. Pak mluvíme například o liturgii sv.
Jana Zlatoústého, sv. Basila či monastické

liturgii provozované v klášterních společenstvích dle regulí sv. Benedikta. Vzhledem k dlouhodobosti a různým reformním
snahám, návratům ke starším formám či
naopak odmítání reformních zásahů můžeme hovořit o liturgii a liturgických formách
v závislosti na akcentaci koncilů, které
zasáhly podstatným způsobem do liturgie.
Mezi laiky tak mnohdy panuje představa,
že podoba liturgie (ritus) je určující pro
stanovení církevní příslušnosti, což je však
zavádějící. Můžeme to demonstrovat na
příkladu církevních obřadů v prostoru
východní Evropy až po Řecko. Množství
katolických církví východních obřadů
vzniklo oddělením od svých mateřských
církví a jejich přidružením se k Římu. Přes
uznání těchto církvi autority římského
biskupa – papeže, tyto církve, byť vyznávají učení společné katolickým církvím ve
spojení s Římem, nezavrhly dřívější liturgickou formu. Tím však dochází k situaci,
že se na jednom území nachází několik
(většinou dvě) církví stejné liturgické
formy, z nichž jedna uznává Řím za svou
hlavu, druhá nikoli. To je případ především
tzv. církví řeckokatolických, ale často i jiných východních církví.
Abychom vás čtenáře nezahltili, podáváme jen tento krátký přehled s tím, že
k některé ze zmíněných liturgických forem
se můžeme blíže vrátit v některém z dalších pokračování.

Farní společenství – Chlapi
Ing. Martin Gajdůšek
V roce 2020 jsme v naší farnosti přivítali
otce Jana Stona a otce Jana Svozilka.
V průběhu roku přišel Lukáš Hýsek s myšlenkou pravidelného setkávání chlapů, kde
bychom měli možnost společného sdílení
názorů, nápadů, myšlenek a v neposlední
řadě ke společné modlitbě. Částečně tak
navázalo na setkání nad Písmem, které se
uskutečňovalo už za otce Huberta Wojcika.

případně modlitbou růžence. V tomto společně stráveném čase máme možnost prohlubovat svou víru, obohatit se postřehy
ostatních, urovnávat myšlenky a někdy
nám pak názory pomáhají lépe vyjádřit,
mimo jiné, také různé tekuté boží dary.
Vždy však v míře rozumné v příjemném
prostředí luhačovické fary. Počet účastníků je velmi proměnlivý, zpravidla od 4 do 8
mužů.

Toto setkávání nám pomohlo udržet
vzájemné kontakty i během doby covidové, kdy byl jinak běžný život farnosti velmi
omezen. Náplň setkání není pevně daná.
Jedná se například o rozjímání nad úryvkem z Bible, sdílení myšlenek z vlastní
četby a zhlédnutých filmů. Většinou začínáme krátkou adorací před svatostánkem,

Pokud se budete chtít připojit, můžete
přijít každé druhé pondělí ve 20:00. Další
setkání bude 13. 6. V této době se na
začátku připojujeme k modlitbě růžence za
ukončení války na Ukrajině. Kdybyste
dostali chuť zavítat mezi nás, kontaktujte
některého z otců, případně Lukáše Hýska
v nedělní farní kavárně.

Mons. Josef Hrdlička
Mgr. Zdenka Pančochová
„Hledám, kde bydlíš, Pane,
ty říkáš: „Pojď a viz!“
Hledám, kde bydlíš, Pane,
dnes u tebe chci jíst.“
Možná, že ani nevíme, že autorem textu
této oblíbené písně a mnoha jiných z našeho Kancionálu je emeritní pomocný biskup
olomoucký Mons. Josef Hrdlička, s nímž je
v tomto roce spojeno několik výročí, která
stojí za připomenutí.
Narodil se 19. ledna 1942 a dožil se tedy

požehnaných 80 let. Sám o svém dětství
říká: „I když jsme byli chudobní, žili jsme
z pokladů víry, modlitby a pod vlivem
dobrých kněží. Bylo mi teprve osm, když
jsem v roce 1950 přijal ve svém rodišti
Velkých Opatovicích od biskupa Josefa
Karla Matochy svátost biřmování.“

Byla to doba, kdy se kněží zavírali na
mnoho let do vězení a vše nasvědčovalo
tomu, že i arcibiskup Matocha bude
zakrátko zatčen. Rozhodnutí rodičů, aby
syn byl biřmován i v tak nízkém věku se
ukázalo velmi prozíravé. Pan arcibiskup
byl krátce poté izolován v Olomouci. V domácím vězení byl za naprosté izolace
držen téměř 11 let až do své smrti.
Druhé letošní výročí Mons. Josefa Hrdličky
připadá na 1. červenec, kdy přijal v roce
1972 kněžské svěcení. Působil pak ve
farnostech v pohraničí na Šumpersku,
Osoblažsku a v oblasti Sudet.
V březnu 1990 jej papež Jan Pavel II.
jmenoval pomocným biskupem olomouckým. Jako biskup se Mons. Hrdlička
věnoval zejména záležitostem souvisejícím
s kulturou a školstvím.
Stál u vzniku skoro všech našich církevních škol. Vzpomíná, že se snažil být
v kontaktu s řediteli škol, na nichž spočívá
největší zodpovědnost za to, aby rozvíjeli
školu v duchu evangelia při zachování co
nejvyšší úrovně pedagogických kvalit
a zkušeností. To všechno v době, kdy
celkově v naší populaci ubývá dětí, a tedy
i škol. Zájem o církevní školy však zůstává
velký a často přesahuje možnosti škol.
Řada rodičů cítí důvěru k církvi, která byla
první zakladatelkou škol v naší civilizaci
a stále zachovává neměnný mravní řád.
Velkou láskou Mons. Hrdličky byla a zůstává hudba. Jako chlapec se učil hrát na
varhany a rozhodoval se, zda se hudbě
nevěnovat jako své profesi. Jako biskup
světil mnoho nových či obnovených varhan v mnoha farnostech a pak si je i sám
pro radost vyzkoušel.
Mons. Hrdlička klade velký důraz na bohoslužbu slova. Na teologické fakultě v Olomouci učil bohoslovce, jak si homilii při-

pravit. Kázání má podle něj obsahovat
naději, útěchu, občerstvení. Má vést věřící
k rozpoznávání Boží vůle pomocí Božího
slova a podle této vůle se orientovat při
rozhodování.
Měl hlavní podíl na zavedení kursů pro
lektory Božího slova v olomoucké arcidiecézi, které se těšily značnému zájmu.
Dlouhé by bylo líčení Hrdličkovy překladatelské činnosti, v níž stále pokračuje.
Lépe však bude sáhnout po knize „Cestou
od srdce k srdci“ vydanou Karmelitánským
nakladatelstvím v roce 2022, kde s Mons.
Hrdličkou rozmlouvá PhDr. Martin Kučera
a z níž jsem i já čerpala. Kniha je zajímavá,
čtivá a je možno si ji vypůjčit ve farní
knihovně našeho kostela.
Poslední dvě výročí se vážou k naší
farnosti. 14. června 1997 to byl právě
Mons. Hrdlička, který posvětil nové zvony
pro kostel Sv. Rodiny (v předsíni kostela
jsou fotografie) a v říjnu 1997, tedy před 25
lety pak vysvětil novou kapli v Kladné –
Žilíně.
V Katolickém týdeníku z ledna 2022 je
v rozhovoru s jubilantem Mons. Hrdličkou
závěr, který se také osobou Leoše Janáčka
dotýká Luhačovic.
Mons. Josef Hrdlička říká: „Vždy, když
poslouchám závěr Glagolské mše Leoše
Janáčka, kdy po skvělém varhanním
postludiu následuje ještě asi tříminutová
intráda, cítím, jaká je to sláva, když lid
Boží jakoby vychází po mši svaté z kostela
do světa v úžasném odhodlání a v radosti
z přijatého daru.
Za zvuku fanfár jako by se nad námi
rozklenula slavobrána duhy či oblaku
Božích milostí – zní hudba v oslovující síle.
Právě ta může církev učinit i pro náš svět
srozumitelnou a tím i „uvěřitelnou“, přitažlivou, snad i neodolatelnou.“

Noc kostelů 2022
Mgr. Pavlína Stolaříková
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla
před sedmnácti lety ve Vídni, kde také
v roce 2005 proběhla první Noc kostelů:
„Lange Nacht der Kirchen“.
V roce 2009 se otevřely také kostely
a modlitebny na několika místech v ČR.
V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé ČR, v roce 2011 poprvé na Slovensku, od
roku 2012 probíhá v Estonsku, v roce 2016
se konala poprvé ve Švýcarsku. Letos se
koná již 14. ročník.
V pátek 10. června 2022 Vás zveme na
Noc Kostelů, do kostela Svaté Rodiny
v Luhačovicích.
Motto: „Za dne ať Hospodin dává svou
milost, celou noc mu budu zpívat a chválit
ho.“ (Srov. Ž 42,9).

Letošní motto je vybráno z knihy Žalmů.
V žalmech, náboženských písních, se zpívají chvály, prosby a díkuvzdání na základě jejich osobních zkušeností. Jsou inspirací pro modlitbu v různých životních
situacích.
Program:
17.00 kreslíme hudbu s dětmi
17.30 zážitkový program pro děti
18.15 mše svatá
19.00 Slavnostní zahájení
19.15 Žesťový soubor ZUŠ Luhačovice, ukázky varhanní hudby
20.00 večer chval
21.00 promítání, komentovaná prohlídka kostela a varhan, čtení žalmů
kostel bude otevřen do 24 hod.

Pozvánka na koncert kostelních písní ze Znorov
Mgr. Zdenka Pančochová
Letošní netrpělivě očekávaný festival
Janáček a Luhačovice přináší mimořádný
koncert, který se uskuteční v krásných
prostorách našeho farního kostela.
Program koncertu je uspořádaný ze sbíraných písní Hynka Bíma, jenž úzce spolupracoval s Leošem Janáčkem. Publiku přináší dosud neobjevenou perlu lidové hudební kultury, stojící prozatím mimo hlavní
zájem folklórní veřejnosti. Výběr písní s více než stoletým odstupem dá nahlédnout
do repertoáru pevně zakořeněného ve
zpěvném a zbožném prostředí slovácké
obce Znorovy – nynější Vnorovy.
Jen malá „ochutnávka“ z programu:
Rorate Coeli – adventní

Andělové, andělové sú zpívali – vánoční
Toto malé Děťátko – vánoční
Maria pod křížem stála – postní
Přeušlechtilé manželstvo – svatební
Pán Bůh jest síla má.
Zaměření písní má přímou vazbu na
církevní rok. Písně byly zapsány kolem
roku 1911.
Účinkují Cimbálová muzika Danaj, pěvecký
sbor Spinek, Martin Jakubíček – varhany.
Sólisté: Jan Gajda, Magdalena Múčková,
Pavel Múčka, Petr Pavka.
Nenechte si ujít tuto vzácnou příležitost.
Čtvrtek – 14. července 2022 – 15 hodin –
kostel Svaté Rodiny.

Co nás ve farnostech čeká
Neděle 5. 6. / Slavnost Seslání Ducha sv.
---------------------------------------------------------Neděle 5. 6. / Pozlovice
První svaté přijímání
10.00 hod. při mši svaté
--------------------------------------------------------Pátek 10. 6. / Luhačovice
Noc kostelů
17.00 hod. program pro děti
18.15 hod. mše svatá
19.15 hod. koncert – žestě a varhany
20.00 hod. večer chval
21.00 hod. promítání, prohlídka kostela,
čtení žalmů
--------------------------------------------------------Neděle 12. 6. / Slavnost Nejsvětější Trojice
--------------------------------------------------------Čtvrtek 16. 6. / Pozlovice
Slavnost Těla a Krve Páně
17.00 hod. mše svatá
po mši svaté průvod k oltářům se
zakončením v kostele
--------------------------------------------------------Neděle 19. 6. / Luhačovice
Slavnost Těla a Krve Páně
9.00 hod. mše sv. na pódiu na
Lázeňském náměstí
po mši svaté průvod k oltářům se
zakončením v kostele Sv. Rodiny
mše sv. v 10.15 hod. nebude, večerní
mše v 18.15 hod. zůstává beze změny

Čtvrtek 23. 6. / Slavnost Narození sv.
Jana Křtitele
--------------------------------------------------------Pátek 24. 6. / Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova
--------------------------------------------------------Neděle 26. 6. / Provodov
Pouť našich farností na Provodov
10.15 mše svatá na Provodově
další mše svaté v tento den budou
v Pozlovicích v 7.00 hod.
v Luhačovicích v 8.30 a 18.15 hod.
--------------------------------------------------------Středa 29. 6. / Slavnost sv. Petra a
Pavla, apoštolů
--------------------------------------------------------Úterý 5. 7. / Slavnost sv. Cyrila, mnicha,
a Metoděje, biskupa, patronů Evropy,
hlavních patronů Moravy, spolupatronů
metropolitního chrámu a Arcidiecéze
olomoucké
--------------------------------------------------------Neděle 10. 7. / Luhačovice
25. výročí posvěcení kostela Sv. Rodiny
8.30 hod. mše svatá
10.15 hod. slavnostní mše svatá
18.15 hod. mše svatá
--------------------------------------------------------Čtvrtek 14. 7. / Luhačovice
Koncert kostelních písní ze Znorov
15.00 hod. v kostele Sv. Rodiny
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