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Lidové misie 
 

 V termínu od 26.3. do 2.4. se v naší farnosti uskuteční lidové misie, které povedou 
misionáři - bratři kapucíni ze Slovenska. Mnozí si poslední misie, které se u nás 
uskutečnily naposled v poválečné době, ani nepamatují. Proto otázka : „Co jsou lidové 
misie?“, je na místě. V krátkém dopise nám odpověděl jeden z misionářů – bratr Jozef. 

 

Co jsou lidové misie? 
 

Hlásání existence Boha – Lásky. To oznamovali už proroci, Jonáš, Ježíš, apoštolové 
a křesťanští kazatelé. Misie jsou zvláštním časem Božího navštívení, „kairos“, čas 
„amnestie“, dílo Boha, osobní setkání s Ježíšem, který je jediným zachráncem a Nejvyšším 
Pánem. Misijní katecheze jsou zaměřeny na kérygmu [zvěstování], bytostnou stránku, 
hodnotu člověka, osobní víru a o to méně na poučky, morálku, zákony a předpisy. Misie 
jsou duchovní cvičení ve farnosti. 

Pro koho misie vlastně jsou? Pro všechny ( 1. Tim. 4,10 ) věřící i nevěřící, pro kněze 
i řeholníky. Někdo může namítnout : „Na co misie? Vždyť my už všechno víme.“ K tomu 
Vám povím krátký vtip : „Nedlouho po svatbě říká mladý muž své ženě : Když přijdu 
z práce s čepicí na hlavě otočenou kšiltem dopředu, znamená to, že jsem měl dobrý den. 
Tehdy mi můžeš říct cokoliv…. Ale když bude čepice kšiltem na stranu, pochopíš, že jsem 
měl špatný den. To se mi raději vyhni. Další den si zavolá žena muže a praví : A teď 
poslouchej zas ty! Když přijdeš z práce a já budu mít ruce založené vepředu, znamená to, 
že jsem měla příjemný den, tehdy můžeš chtít ode mne cokoliv…. Ale když budu mít ruce 
v bok, znamená to, že jsem měla špatný den, a tehdy mi bude úplně jedno, jestli máš čepici 
kšiltem dopředu nebo na stranu…“ 

Podobně je to s naší realitou. Pán Bůh má však ještě s námi trpělivost a dává nám 
čas na obrácení. Ani my, kteří konáme misie nejsme nejlepší, ale přicházíme se s Vámi 
podělit o zkušenost s naším Pánem. Chceme se s Vámi ve společenství modlit, naslouchat 
Božímu slovu a slavit liturgii. 

Program je pestrý a bohatý. Najdete v něm misijní kázání, setkání podle stavu a na 
to navazující katecheze – pro muže, ženy, mládež i děti. My jsme jen nástroje, služebníci. 
Důležité je, zda je s námi Ježíš. Proto Vás prosíme o modlitbu, zvláště staré a nemocné za 
obnovu víry a církve, aby tyto misie byly Božím dílem. 

Co tedy učinit? Přijít s otevřeným srdcem! Pozvěte všechny známé, i takové, kteří 
do kostela nechodí.               
bratr Jozef 
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Světci měsíce 
Marcel Callo 
( 19. březen ) 

 
 „Vzorem laického apoštola a mučedníkem Katolické 
akce“ byl kdysi nazýván Marcel Callo. Tento horlivý katolík 
sám napsal jednou spis pod názvem „Jak musí být člověk 
apoštolem“. Francouzovi nezbylo mnoho času k apoštolátu. 
Marcelu Callo bylo právě 23 let, když zemřel 19. března 
1945 v koncentračním táboře v Mauthausenu v Rakousku. 
Krátce před svou smrtí ještě napsal domů tyto řádky : 
„Naštěstí je jeden Přítel, který mě ani na jediný okamžik 
neopouští, a který mě dovede udržet vzpřímeného v bědných 
a tísnivých hodinách. S Ním se snese všechno.“ 
 Cesta laického apoštola Marcela Callo začala, když se 
tento syn z dělnické rodiny z bretaňského města Rennes jako 
jinoch zapojil do Křesťanské dělnické mládeže (JOC). Brzy 
sám převzal skupinu a jeho největším cílem od té doby bylo, 
aby přiváděl stále více chlapců k církvi a ke svátostem. 
Když po vypuknutí druhé světové války bylo mnoho 
Francouzů odvlečeno do Německa na nucené práce, rozhodl se dobrovolně Marcel Callo, 
mezitím pomocník při nádražní misii v Rennes, že půjde s nimi do lágru v Německu. Celý 
rok pracoval ve zbrojovce v Zella-Mehlis, tajně konal bohoslužby a založil skupinu 
Katolické akce. 19. dubna 1944 byl pro víru zatčen Gestapem (tajná policie) a dopraven do 
rakouského koncentračního tábora v Mauthausenu. Tam zemřel utýrán 19. března 1945. 
 Papež Jan Pavel II. blahořečil Marcela Callo 4. října 1987 v rámci biskupské synody 
v Římě. Synoda se právě zabývala úlohou laiků v církvi a ve světě.  
 
 

Kastulus 
( 26. březen ) 

 

 Podle legendy byl Kastulus komorníkem císaře Diokleciána. Dikoklecián patřil 
k nejkrutějším pronásledovatelům křesťanů. Když se Kastulus projevil jako křesťan, byl 
hozen do jámy na Via Labicana v Římě a zaživa zasypán. Rok úmrtí byl kolem 286. Nad 
místem jeho mučednictví stál už v 7. století kostel sv. Kastula. 
 Světcovy ostatky byly nejprve uchovávány v severoitalském městě Pavii a v 8. 
století byly přeneseny do Moosburgu u Freisingu, kde byla postavena mohutná katedrála 
sv. Kastula. Roku 1604 byly ostatky přeneseny do Landshutu do tamějšího kostela sv. 
Martina. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 

 
„B řezen, za kamna vlezem.“ Tímto úslovím nás březen vítá. Zimy však už bylo dost. 

Každý se určitě těšíte na jaro, které březen přináší. Zima odevzdá svoji vládu, která trvala 
hodně dlouho. Příchod jara nám přidá novou energii do života. Po jednotvárné bílé zimě 
přichází pestrobarevné jaro. Bůh dává život i přírodě sílu k novému jaru. Buďme mu za to 
vděční a přijděme mu poděkovat do kostela. V tomto období se také připravujeme na 
největší svátky v roce – Velikonoce. Ježíš za nás obětoval svůj život, aby nás zachránil od 
hříchu. Zkusme si něco odříci při půstu, který začíná popeleční středou. Při pohledu na 
Ježíše k tomu budeme mít jistě dost síly. 

                   Jarin 
 

1. Stojí paní na palouku, bílý závoj na klobouku. 
 
 

2. Přiletěl obrázek, poseděl, složil se, rozložil, odletěl. 
 
 

3. Pole neměřené, ovce nesčítané, pastýř nesjednaný. 
 
 

4. Šlehal sedlák do valachů, roztrhl sobě pytel hrachu, ztratil kozí syreček. 
 
 

5. Přišel k nám host, co v lese vzrost, zatočil se po světnici, praštil sebou pod lavici. 
 
 

6. Mám otce i matku a přece nejsem syn. 
 
 

7. Čtyři pacholíci se honí, žádný žádného nedohoní. 
 
 

8. Máme staříčka, co kouřívá třikrát za den. 
 
 

9. Udělám ti, Vítku, hravě ze zubaté bezzubou, a z bezzubé zubatou udělá můj bratr 
v trávě. 
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SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE II. 
Křest 

 

První svátost uvedení do křesťanského života se nazývá křest kvůli ústřednímu 
obřadu, jímž se slaví - „pokřtít“ znamená „ponořit“ do vody. Pokřtěný je ponořen do smrti 
Krista a s ním povstává jako „nové stvoření“ (2 Kor 5,17). Nazývá se také „koupel 
znovuzrození a obnovení Duchem svatým“ (Tit 3,5) a „osvícení“ protože pokřtěný se stává 
„synem světla“ (Ef 5,8). Ve Starém zákoně nacházíme různá předobrazení křtu : vodu, 
pramen života a smrti; Noemovu archu, která zachraňuje prostřednictvím vody; přechod 
Rudým mořem, který osvobozuje Izrael z egyptského otroctví; přechod Jordánem, který 
uvádí Izrael do zaslíbené země, obrazu věčného života. Ode dne Letnic církev uděluje 
křest každému, kdo věří v Ježíše Krista. 

Podstatný obřad této svátosti se slaví trojnásobným ponořením do křestní vody nebo 
litím vody na hlavu, přičemž je vzýváno jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Od každého 
křtěnce se požaduje vyznání víry, vyjádřené osobně, jde-li o dospělého člověka, nebo od 
rodičů a církve, jedná-li se o dítě. Také kmotr a kmotřenka a celé církevní společenství 
mají část odpovědnosti při přípravě křtu (katechumenát), ale i při rozvoji víry a křestní 
milosti. Udělovateli křtu jsou biskupové a kněží, v latinské církvi také jáhnové. V případě 
nutnosti může křtít každý, jen když má úmysl udělat to, co koná církev : vylévá vodu na 
hlavu kandidáta a pronáší trinitární křestní formuli: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i 
Ducha svatého“. Křest je nutný ke spáse pro ty, kterým bylo hlásáno evangelium, a kteří 
mají možnost požádat o tuto svátost. Protože Kristus zemřel pro spásu všech lidí, mohou se 
spasit bez křtu ti, kteří umírají pro víru (křest krve), katechumeni a všichni, kdo z podnětu 
milosti, aniž znají Krista a církev, upřímně hledají Boha a usilují plnit jeho vůli (křest 
touhy). To se týká také dětí zemřelých bez křtu. Liturgie církve je svěřuje Božímu 
milosrdenství. Křest odpouští dědičný hřích, všechny osobní hříchy a tresty za hříchy. 
Křesťan dostává při křtu své jméno v církvi - přednostně nějakého světce, aby ten pak 
poskytoval pokřtěnému vzor svatosti a zabezpečoval mu svou přímluvu u Boha. Jméno je 
důležité, protože Bůh zná každého jménem, tím je zdůrazněna jeho jedinečnost. 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Pampeliška. 

2. Motýl. 
      3. Nebe, hvězdy, měsíc. 
      4. Měsíc a hvězdy. 
      5. Koště.  
      6. Dcera. 
      7. Kola u vozu. 
      8. Komín. 
      9. Brousek na kosu. 
__________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
P. Martin Žilka, Luděk Machynka, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


