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DOPIS 
 

Často přemýšlím o tom, jak všechno udělat tak, aby to bylo akorát. Ono „akorát“ 

hledám celý život. Aby nic nebylo příliš rychlé a tím odbyté, ale ani příliš dlouhé. Myslím, 

že to platí po celý život. Když se lidé sejdou k nějaké oslavě, také nesmí být příliš dlouhá, 

moc by se vypilo a tím i znehodnotil dojem. A naopak, Kdyby účastníci řekli, že ani 

nestálo za to přijít, jak to bylo krátké, zas by to nebylo ono. Návštěva je vždycky dvakrát 

krásná. Když přijde a když odejde. A někdy je bohužel radostnější to druhé. I zde platí ono 

„akorát“, tedy všeho s mírou. 

Kdyby muži dokázali odejít z hostince včas, bylo by méně mrzutostí v rodinách, 

možná žádné. Kdyby se ženy, které se sejdou, rozešli včas, než začnou někoho pomlouvat, 

bylo by na zemi více radostí a méně zloby. Všecko přehánění nakonec škodí. Ernest 

Hemingway napsal: „ Člověk se učí tři roky mluvit, ale padesát let mu nestačí na to, aby se 

naučil mlčet.“ Je v tom samozřejmě velká pravda, kterou každý může vztáhnout na sebe, 

ale i humor, nad kterým se člověk usměje, když tuto pravdu slyší, neboť se skutečně týká 

každého z nás.  

Vzteklá, neomalená, pomlouvačná, hanlivá, přemrštěná a kritická slova vyslovují 

lidé velmi často na potkání. Zde bychom se měli učit všichni mlčet, zbytečného a zlého 

mluvení se odříkat. Pokud jde ale o slova radosti, ta bychom měli rozdávat vždy a 

každému! Člověk vždycky musí vědět, co může a kam může. Máme se za to také modlit! 

Člověk musí znát onu pravou míru, kdy končí radost a začíná „kocovina“. 
 

 

           Kapka 
 



-2- 
 

Světci měsíce 
Alto 

( 9. únor ) 
 

 Vystupuje-li návštěvník v klidném místě Altomünsteru, východně od Augšpurku v okrsku 
Dachau, po mnoha schodech k tamějšímu rokokovému kostelu, vzpomene si na světce, kterému 
je tento kostel zasvěcen a který založil tuto obec. Alto zde postavil v 8.století první kostel. Dnešní 
chrám pochází od slavného bavorského stavitele rokokových kostelů Jana Michala Fischera 
z Mnichova a byl dokončen roku 1773. 
 Altův životopis pochází od řezenského mnicha Otloha. Podle něj byl Alto jedním 
z Anglosasů, kteří se věnovali daleko od domova hlásání evangelia. Roku 740 asi přišel do 
Bavorska s pozdějším salcburským biskupem Virgilem, pak se osamostatnil a uchýlil se jako 
poustevník do osamělého lesa. 
 Listina, kterou v roce 760 podepsal jako svědek v Mammendorfu u Fürstenfeldbrucku, 
nese podpis „Alto, reclusus“ (Alto poustevník).  
 Pipin mladší prý později daroval Altovi les, v němž poustevník žil. S několika společníky, 
kteří se k němu během let přidružili, vymýtil část území a zřídil kostel a klášter. Legenda uvádí, 
že Bonifác posvětil chrám roku 745. Alto se stal prvním opatem nového kláštera. Zemřel kolem 
roku 760 a byl pochován v jím postaveném kostele. Při vpádu Uhrů byly klášter i kostel 
zpustošeny, a později znovu vybudovány. 
 Pravý oltář v hlavním prostoru dnešního farního kostela sv. Alta je zasvěcen prvním 
opatovi. Jeho tělo odpočívá pod oltářní deskou. Opatova lebka je uchovávána ve skleněné 
skříňce. Kromě toho se ukazuje nůž, kterým prý Alto označoval stromy určené k vykácení. 
 

Daniel Brottier 
( 28. únor ) 

 
 Do dnešního dne se věnuje „dílo sirotčinců z Auteuil“ péči 
o tisíce mladistvích z celého světa. Tato pomocná akce 
spiritánského otce Daniela Brottiera byla přivedena k největšímu 
rozkvětu. Papež Jan Pavel II. ocenil život tohoto kněze 
blahořečením 25.listopadu 1984. 
 Daniel Brottier se narodil 7.září 1876 ve Ferté-Saint-Cyr 
ve Francii. Ve věku 26 let odešel jako misionář do Senegalu, kde 
se obětavě staral o potřebnou mládež v Dakaru. Po těžkém 
onemocnění se vrátil otec Brottier roku 1911 do Francie, odkud 
se dál přičiňoval o církev v Senegalu. Od roku 1923 až do své 
smrti se věnoval nezapomenutelným způsobem „dílu sirotčinců 
z Auteuil“, které dosáhlo za jeho vedení mimořádného 
rozmachu. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Konečně jsme se letos dočkali prvního sněhu. Bílý plášť přikryl každou střechu, 

každý strom či lán, přikryl každou prasklinu nebo neforemnou hroudu. Bělostný sníh má 
tu moc udělat svět kolem nás na nějaký čas krásnější. Když však přijde tání, objevují se 
pod jeho příkrovem špinavá místa, která musíme my lidé sami vyčistit. Tak je to i s naším 
srdcem. Musíme vzít jednou za čas „nářadí“ a vyčistit svoje srdce, aby bylo znovu 
připravené přijmout Ježíše. 
                  

 Jarin 
 
 

1. Slunce v trávě celé dny natahuje hodiny, crr-crr-crr. V noci zase měsíček natahuje 
budíček, crr-crr-crr. 

 
 

2. Je to kulaté jako jablíčko, ale kůň to z jámy nevytáhne. Co je to? 
 
 

3. Létá, létá ale nemá křídla. Co to je? 
 
 

4. Na stromě sedělo deset ptáků. Myslivec jednoho zastřelil, kolik jich tam zůstalo? 
 
 

5. Kousá, kousá, ale zuby nemá. 
 
 

6. Na vodě se točí, nic se nenamočí. 
 
 

7. Jde to vodou, nešplouchá to, jde to lesem, nešustí to. 
 
 

8. Čtyři pacholíci se honí, žádný žádného nedohoní. 
 
 

9. V lese se to narodilo, doma se to přistrojilo a v rukách to pláče? 
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Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu 
 

Hromnice je lidový název svátku "Uvedení Páně do chrámu", který se slaví 2. února. 
Připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a 
prorokyně Anna poznali v Ježíši "Světlo k osvícení národů" - Mesiáše (Lk 2,22-38). 
Mojžíšův zákon totiž předepisoval, že každý mužský prvorozenec musí být zasvěcen Bohu. 
 

Panna Maria a Josef s dítětem Ježíšem splnili tento předepsaný úkon a setkali se při 
tom se starcem Simeonem a prorokyní Annou (podle toho se též svátek ve východní církvi 
nazývá Hypapanté - setkání). 

Lidový název "hromnice" vznikl kvůli svěcení svíček "hromniček", které se 
rozsvěcely i při modlitbě za ochranu při bouřce. 

 
KRISTUS DÁVÁ SVĚTLO A SÍLU 

 

Kristus, jenž pro všechny zemřel a 
vstal z mrtvých, dává člověku skrze svého 
Ducha světlo a sílu… (Tertio millennio 
adveniente, 59) 

 
PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI, A PROMĚŇ NOC 

NAŠEHO ŽIVOTA V DEN 
 

Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy 
očekávají, a potěš nás svou blízkostí.  
Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a 

moudrosti Boží: Proměň noc našeho života 
v den a dej světlo našim očím.  

(podle sv. Bernarda z Clairvaux) 
 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Cvrček. 

2. Klubíčko. 
      3. Sníh. 
      4. Žádný, protože ostatní uletěli. 
      5. Mráz. 
      6. Vítr. 
      7. Sluneční paprsek. 
      8. Roční doby. 
      9. Housle. 
__________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


