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Srdce Ježíšovo, Božské srdce 

Miluji t ě od věků, přitáhl jsem tě na své srdce, praví Bůh (srov. Jer 31,3) 
 

V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě ženy, muži i 
děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a které uzdravuje. Toto srdce není 
naplněno nedůvěrou, touhou po pomstě, předsudky ani nenávistí. Toto srdce touží jen po jediném: lásku 
rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské utrpení, a když vidí lidskou 
nedůvěru svěřit se Božímu srdci, které chce rozdávat útěchu, naději a odvahu. (Podle H. Nouwena) 
 
PŮVOD A SYMBOLIKA SVÁTKU  
Úcta k božskému Srdci Páně se rozšířila zvláště od 17. století. Podnětem k tomu byla zjevení svaté 
Markétě Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku Ježíšova Srdce. Probodené srdce, 
ovinuté trním, s plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu nepodmíněnou lásku k člověku.  
 
SRDCE  
Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem lidskosti, vztahů, symbolem 
lásky... Kdyby svět zapomněl na „srdce“, zavládla by v něm jen vůle a rozum. Tak by se svět stal 
chladným a krutým.  
Proto přišel Boží Syn na zem, aby ukázal, že Bůh je láska, a že má své srdce otevřené pro každého 
člověka.  
Je pro nás útěchou a oporou, že nad každým člověkem bdí Boží srdce, které má nekonečnou lásku i moc a 
říká: „Miloval jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce“ (Jer 31,3). 
„Bůh je navždy skála mého srdce a můj podíl.“ (Žl 73,24)  
 
NOVÉ SRDCE  
U člověka vyjadřuje srdce jeho celkový charakter. Pravá podstata člověka nespočívá v jeho zevnějšku, 
kráse či síle, ale v nitru, v srdci. Bůh se nedívá na to, co pokládají za hlavní lidé. „Člověk se dívá jen na 
to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce“ (1Sam 16,7). Protože srdce je výchozím bodem 
veškerého lidského jednání, myšlení a cítění, zaslíbil Bůh: „Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám 
vám srdce z masa“ (Ez 36,26).  
 
TRÉNOVAT NOVÉ SRDCE  
Svatý Petr napsal, že křesťan je ten, kdo miluje “z čistého srdce“. Ale o jakém srdci je řeč? O srdci 
novém! Člověk už kdysi o nové srdce prosil: „Stvoř mi čisté srdce Bože“ (Žl 51,12); a sám Bůh dar 
nového srdce slíbil: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“ (Ez 36,26). Nové srdce 
bylo stvořeno v každém pokřtěném člověku. Jen ho musíme přimět, aby tlouklo, musíme ho trénovat. 
(Raniero Cantalamessa)  
„V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás...“ (1Jan 4, 10)  
 

 

 



-2- 
 

Světci měsíce 
Antonín Gianelli 

( 7. červen ) 
 

Narodil se 12.4. 1789 v Carete (v Cerreto) u Janova v Itálii. 
Byl synem chudého domkaře Jamesa a Marie. Chodil do vzdálené 
školy a cestou domů sbíral dříví. Večer za svitu ohně prý ještě 
pracoval. Byl pověstný svou pílí a dobrým chováním. Vdova 
Rebissová z Janova, brzy po tom, co se o něm doslechla, přispěla mu 
na další studie a díky tomu se mohl stát knězem. Působil jako farář v 
Chiavaru na Rivieře, kde založil družinu sester "Figlie Maria 
dell´Orto" na podporu chudých, zabývající se péčí o nemocné a 
mládež. Z ní vznikla kongregace P. Marie de Horto. Od mládí žil 
velmi střídmě. V roce 1838 se stal biskupem v Bóbbio. Vynikal 
horlivostí, zasloužil se o konání lidových misií a konal pro kněze 
exercicie. Ve své horlivosti začal konat kající průvody, v nichž 
chodil bos, s provazem na hrdle a trnovou korunou na hlavě. Zemřel 
v Piacenze v 57 letech. Blahořečen byl v roce 1925 a kanonizován 
21.10. 1951 papežem Piem XII. 
 

Vilém 
( 25. červen ) 

 

Narodil se ve Vercelli v Savojsku v severní Itálii kolem r.1085. Již v 15ti letech vykonal 
pouť k hrobu sv. Jakuba do Compostely ve Španělsku a také se vydal na pouť do Svaté země. 
Velkou část mládí strávil putováním a v roce 1114 se pod vlivem Jana Materanského usadil na 
hoře u města Avellino východně od Neapole. Tam založil svatyni Panny Marie, po níž hora 
dostala jméno Monte Vergine (Hora Panny). Uvádí se, že ještě před tím uzdravil slepce a chtěl žít 
v samotě a neznám. Přesto asi mezi léty 1118 a 1124 se kolem něj vytvořila komunita mužů se 
stejným zájmem o prohlubování duchovního života a vznikl klášter tzv. vilemitů, poustevnické 
větve benediktinského řádu jako kongregace "Monte Vergine".  

Poté, co život v komunitě na Hoře Panny probíhal dle pevného řádu, se Vilém vydal jako 
žebrák opět na putování, při kterém založil další, nejméně tři kláštery. Vznikl i klášter žen, patřící 
k jeho kongregaci.  

O tom, že dovedl lidem dobře radit, se dozvěděl i neapolský král Roger, který pozval 
Viléma na svůj dvůr, navázal s ním přátelství a řešil různé problémy. Král se pak také podílel na 
výstavbě dalších klášterů. Dvořanům se Vilémův vliv na krále nelíbil a chtěli ho znemožnit. 
Použili k tomu prodejnou ženu, která ho měla za úkol svést. Reakce Viléma však byla 
nepředvídatelná. Připravil lože ze žhavého uhlí, na které před ženou ulehl, aniž by se popálil a 
zároveň ji pozval blíž. Ta prý byla šokem tak vyléčená, že dokonce prodala svůj majetek a za své 
jmění vystavěla klášter ve Venose, v němž vedla kající život.  

Vilémovi je přičítáno více zázraků, zejména tělesného uzdravení, ale mnohem větší byla 
uzdravení duchovní. Byl opatem v klášteře S. Salvatore di Goleto u Nuscum v Kampánii, kde 
zemřel. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Konečně jsme se dočkali. Nastal červen, poslední měsíc školního roku, po němž 

následuje období odpočinku a nicnedělání. Jistě už máte plány, kam se o prázdninách 
podíváte, nebo co zajímavého byste chtěli prožít. Vždyť i sluníčko už hlásí blížící se léto. 
Není snad člověka, který by se netěšil. Je však smutné, že v tak krásném čase, kdy by si 
člověk mohl o to víc uvědomovat Boží přítomnost a dobrotu, jaksi lidé pro své zájmy na 
Boha častěji zapomínají. Zkus si proto teď dát předsevzetí, že ty mezi ty zapomětlivé patřit 
nebudeš. 
                  

 Jarin 
 
 

1. Ve dvou řadách proti sobě bílí vojáci stojí. Žádné jídlo v žádné době dlouho před 
nimi neobstojí. 

 
 

2. Nebýt jeho, každá hlava, ať černá či popelavá, volně by se vzduchem vznášela a 
oporu žádnou neměla. 

 
 

3. Nejsou žádní mazánci, dovedou vzít za práci. Když ti čestné slovo dají, nikdy ho 
zpět nežádají. 

 
 

4. Když má vrátka otevřená, buďto mluví nebo jí, když má vrátka uzavřená, ustane 
hned obojí. 

 
 

5. Co je to? Čtyři nohy, čtyři rohy, žádná hlava. 
 
 

6. Nad stolem se večer třpytí, jako slunce zlatě svítí. Sfoukne tmu, a když je den, tiše 
spí svůj vlastní sen. 

 
 

7. Ve dne bývá často sama, zato v noci rozestlaná, pod peřinou si tě hýčká. Pamatuješ? 
Odmalička. 
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(pokračování příště) 

 
POZVÁNKY 

V sobotu 30.6.2007 se na „Antonínku“ uskuteční v dopoledních hodinách setkání dětí děkanátu Veselí nad 
Moravou na zahájení prázdnin. Přijeď si s kamarády zasoutěžit a třeba vyhrát jednu z cen. 
 
Tentýž den proběhne tamtéž také Setkání schol spojené s festivalem křesťanské písně, na kterém se 
představí scholy z děkanátu Kyjov, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Veselí nad Moravou. Ve večerním 
programu vystoupí jako host František Nedvěd. Začátek je v 1530 při společné mši svaté. 
 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Zuby. 

2. Krk. 
     3. Ruce. 
     4. Ústa. 
     5. Stůl. 
     6. Lampa. 
     7. Postel. 
______________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
 


