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Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš 
  

> Prožít půst je jako rozhodnutí zamilovat se. Zamilovat se do Hospodina! 
Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je 

přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která 

předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. 

Zavedení „popeleční středy“ se datuje do 6.-7. století, kdy byl začátek postního 

období přeložen z 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní 

doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den. Již od konce 

11.století se na Popeleční středu uděluje popelem na čelo znamení kříže (popelec) s 

formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a 

věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické 

tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav 

člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a 

vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a 

nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. "kočiček" - v 

našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. Ježíšova výzva k 

obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především pouze na vnější 

skutky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž také na obrácení srdce, na 

vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní 

obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod 

s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k 

Bohu. 

(pokračování na 4. straně)  
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Světec měsíce 
Bl. Artemidis Zatti 

( 15. březen ) 
 

Pocházel z italského Boretta, kde se narodil 12.10. 
1880 v chudé rodině. Od devíti let vykonával pomocné 
práce na poli. Rodina nakonec neúnosnou životní situaci 
řešila emigrací do Argentiny. Přestěhovala se do Bahia 
Blanca, kde žilo plno evropských přistěhovalců, včetně 
Italů. Mnozí však už zapomněli na vlast i na víru. Rodina 
Zattiových zůstala věrná a byla příkladem pro své okolí.  

Po seznámení se se salesiány zatoužil Artemide ve 
22ti letech po kněžství a salesiánské cestě. Začal studovat s 
12ti letými chlapci a snil o evangelizaci Patagonie. Když 
se začal připravovat na řeholní sliby, byl požádán, aby 
pomáhal jednomu knězi, který umíral na tuberkulózu. 
Nakazil se a ve vážném zdravotním stavu byl umístěn v 
nemocnici sv. Josefa, kterou vedl P. Evarisio Garrone. Ten 
mu poradil, aby poprosil Pannu Marii Pomocnou o uzdravení a přislíbil za to, že zůstane 
pomáhat nemocným.  

Artemide uvěřil, modlil se a uzdravil se. Pak se rozhodl, že místo cesty ke kněžství 
se bude jako zasvěcený laik věnovat nemocným. Začal v lékárně a po smrti P. Evarisia 
převzal odpovědnost za nemocnici. Vstával v pět ráno a po mši svaté a rozjímání navštívil 
všechny pacienty. Poté sedl na kolo. Maje v jedné ruce růženec, vyrazil na objížďku 
nemocných ve městě. Po obědě hrával s rekonvalescenty stolní hry a pak do osmé večer 
pracoval v lékárně. Pak se ještě tři hodiny věnoval studiu odborné a náboženské literatury. 
Přestože se pak uložil k spánku, zůstával k dispozici svým pacientům, kteří ho měli 
možnost vzbudit. 

Jeho zájem se týkal všech nemocných i zaměstnanců, lékařů a ošetřovatelek. 
Věnoval se i bezdomovcům, v nichž viděl tvář svého Pána a proto pro ně sháněl 
nejpotřebnější věci. Za dobu své čtyřicetileté práce v nemocnici neměl žádnou dovolenou. 
V roce 1950 upadl na schodišti a brzy na to se u něj objevily příznaky rakoviny. Když 
umíral, loučil se slovy: "Bůh mne vždy držel za ruku, nyní mne však chce mít ještě blíž." 
Pochován byl v salesiánské kapli ve Viedme.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Postní doba je časem, který může v mnohém člověku budit sklíčenost. Všechno 

kolem nás je jakési potemnělé a smutné. Vždyť i fialová liturgická barva má k radosti 
daleko. Celá církev žije očekáváním. Očekáváním smrti Ježíše? Ne! Žijeme očekáváním 
zmrtvýchvstání Ježíše! Vždyť smrt je jen nutný předstupeň k tomu, aby Ježíš mohl pro 
každého z nás – tebe, jeho i mne – přemoci smrt. Ježíš nám dal nový smysl života. Bylo by 
smutné žít na světě bez naděje na věčný život. Představ si, že jsi přesvědčený o tom, že 
smrtí vše končí. Nepřepadne tě stesk, že se ti život krátí a ty nevíš, jak dlouho budeš ještě 
žít? A na druhou stranu si uvědom velký dar, který nám Ježíš svojí obětí dal. Život, který 
smrtí nekončí, který trvá věčně! No není to úžasný pocit?  
                  

 Jarin 
 

1. Jiné šatí, ale sama je nahá. 
 
 

2. Oblaka i slza v oku, moře vlny veletoku, sníh i mlha, rybí skrýš, taky deštík – už to 
víš? 

 
 

3. V zimě dokonce i zebe, v létě je ho plné nebe. Na obzoru beránky, z rána jako za 
večera, proměňuje v červánky. 

 
 

4. Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou chlapci. Jak je to možné? 
 
 

5. Moje věrná pomocnice chodí se mnou do školy, nosí penál, učebnice, svačinu i 
úkoly. 

 
 

6. Tiskací a taky psací, že nám ale dají práci. Ještě stojí za zmínku, skáčou pod a nad 
linku. 

 
 

7. Všechny barvy duhy mají jejich tuhy. 
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Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš 
(pokračování z 1. strany) 

 
Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési "duchovní gymnastiky", ale je 

především působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít 
znovu. Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat 
adekvátním způsobem. Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které 
se vhodně modifikují podle potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky 
pokání jsou: modlitba, odříkání – „půst“ a „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch 
těch, kdo jsou na tom hůře než my. Vedle klasických forem se v současné době v řadě 
zemí rozšiřuje např. "ekologický půst" - omezení zbytečných jízd autem apod. Vždy 
ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu k 
Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení 
života a atmosféry v celé společnosti. 

 
    Prožít půst je jako rozhodnutí zamilovat se. Zamilovat se do Hospodina! 
 
 

POZVÁNKA 
„Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem.“  

(Jan 13, 34) 
Srdečně Tě a Tvé kamarády zveme na setkání mladých naší diecéze s otcem arcibiskupem 
Janem a otcem biskupem Josefem na „Květnou sobotu“ 31. března 2007 do Veselí nad 
Moravou - farního kostela a okolí. Sejdeme se u příležitosti oslavy XXII. Světového dne 
mládeže, vyhlášeného papežem Benediktem XVI. 
Praktické informace 
Začínáme v 9:30 a končíme v 15:45 h. S sebou si vezmi karimatku na sezení, jídlo na 
celý den (čaj zajištěn), příspěvek 20 Kč (jako Tvou spoluúčast na částečném uhrazení 
nákladů spojených se setkáním), otevřené srdce, kamarády a dobrou náladu! 
 
 

Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Jehla. 
2. Voda. 

      3. Slunce. 
      4. Všichni jsou chlapci. 
      5. Aktovka. 
      6. Písmena. 
      7. Pastelky. 
______________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


