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DOPIS 
 

Začaly prázdniny, dny dovolených. Obsahem těchto dvou slov není to, že tyto 

dny prázdnin mají vést člověka k prázdnotě, anebo, že si můžeme o dovolené všecko 

dovolovat - i to, co vede ke hříchu. Určitě takto nesmýšlíme a ani nechceme smýšlet. 

Chceme tyto dny přijmout jako dar, jako možnost rekreovat tělo i ducha. Obsahem 

slova rekreace přece je : znovu tvořit. Vytvářet něco hezkého a užitečného – znovu 

nabýt nové síly k vytváření dobrých a správných hodnot. Chvíle rekreace nás mají vést 

k zamyšlení se nad tím, jak mohu ještě lépe než doposud spolupracovat s Tvůrcem 

veškerenstva na vytváření těchto hodnot. Vždyť přece Bůh, když nás stvořil, chtěl z 

nás mít vynikající orchestr, který bude hrát podle jeho představ. Každý z nás je tedy 

jedinečným hudebním nástrojem – podle schopností a darů, které od Boha obdržel. 

Bůh chtěl pomocí těchto rozličných hudebních nástrojů a osob zahrát překrásnou 

symfonii. Musíme konstatovat, že ne vždycky se nám to podařilo, někdy byla mezi 

námi i disharmonie – vydávali jsme nepříjemné zvuky, nebo jsme nehráli přímo podle 

Boží partitury.  

 Snažme se ve chvílích volna si najít čas k zamyšlení se, jakým já jsem nástrojem. 

Přispívám svým dílem do 

orchestru, aby byl výsledek 

co nejlepší? 

  Ať nám dny prázdnin 

a dovolených pomohou být 

ještě více lidmi svobodnými, 

abychom před Boha nekladli 

nic a nikoho. Buďme 

dobrými nástroji Ducha 

svatého a hrajme o 

prázdninách podle jeho not. 
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Světec měsíce 
Vavřinec de Brundusio 

( 21. červenec ) 
 
Narodil se 22.7. 1559 v Brindisi v Itálii. Při křtu dostal 

jméno Julius Cézar, po římském státníku a vojevůdci. Jeho otec 
Guiglielmo (Vilém) Russo brzy zemřel a Elisabetta (Masel-
Lorenzo) ho svěřila do výchovy františkánů v minoritském 
klášteře. Tam Julius (pozdějším jménem Vavřinec) získával 
vzdělání do svých 14ti let, kdy mu zemřela matka. Po její smrti 
musel opustit rodné přímořské město a přestěhovat se ke strýci 
knězi do Benátek. U něho své vzdělání prohloubil a po 
seznámení se s kapucíny kláštera od Panny Marie Andělské na 
ostrově Giudecca vstoupil do jejich řádu. Hábit i nové jméno 
přijal 19.2. 1575 ve Veroně. Po ročním noviciátu složil řeholní 
sliby. V 17ti letech pokračoval ve studiu logiky v Padově a pak v 
Benátkách studoval filozofii a teologii. Jeho nejmilejším oborem 
byla biblistika a zvládl i některé jazyky. Mimo biblických, 
hebrejštiny a řečtiny, šlo o francouzštinu, španělštinu, němčinu a později i češtinu. Po vysvěcení 
na kněze 18.12. 1582 se zaměřil na kazatelskou činnost po Itálii.  

Od 27 let, kdy se stal kvardiánem a novicmistrem, jeho zodpovědnost v dalších funkcích 
rychle rostla. Z představeného kláštera se r. 1590 stal provinciálem Toskánské a po třech letech 
Benátské provincie. V r. 1596 byl navíc zvolen generálním definitorem a od r. 1598 dostal na 
starost provincii Švýcarskou. Ve svých funkcích horlivě zakládal kláštery. R. 1593 v místě 
dnešního Innsbrucku, následně v Salcburku, r. 1597 v italském Tridentu.  

Na prosby pražského arcibiskupa Z. Berky z Dubé přišel 13.11. 1599 do Čech se 12ti 
spolubratry. Kázal přes odpor protestantů, z nichž mnohé přivedl zpět do katolické církve a 
položil i základy kláštera. Ve své horlivosti stačil r. 1600 založit kláštery ve Vídni a ve Štýrském 
Hradci. Po návratu do Říma byl Vavřinec 24.5.1602 zvolen generálním představeným řádu 
kapucínů. Tři roky chodil po rozsáhlém území Evropy z důvodů vizitace a povzbuzování 
řeholních bratrů, kterých tehdy bylo na 9 000. Na svých cestách důsledně zachovával pravidla, 
dlouhé posty a tvrdá odříkání. V roce 1606 ho papež Pavel V. na žádost císaře Rudolfa II. poslal 
znovu do Prahy. Přispěl tam k obnovení víry a duchovního života a po třech letech bylo jeho 
úkolem v Madridu získat španělského krále pro podporu německé Katolické ligy, včetně finanční 
pomoci. Dosáhl však jen zlepšení vztahů a postavení katolíků v Německu.  

Vynikal velkou úctou k Eucharistii a k Panně Marii. S neobyčejnou vroucností sloužil mši 
svatou častěji více hodin. Udělované milosti přisuzoval přímluvě Panny Marie.  

V roce 1618 se podílel na ukončení války mezi milánským vladařem Pedrem z Toleda a 
velkovévodou savojským Karlem Emanuelem I. Vyčerpán námahami těžce onemocněl a zemřel v 
den svých šedesátých narozenin. Jeho tělo bylo převezeno do Villafranca del Bierzo v Galicii v 
severozápadním Španělsku. Vavřinec z Brindisi zanechal množství spisů, které až v letech 1928 - 
1956 byly vydány jako edice Opera omnia.  

Blahořečen byl r. 1783 Piem VI. a svatořečen r.1881 Lvem XIII. Papež Jan XXIII. ho v 
roce 1959 prohlásil za učitele církve s titulem "Doctor apostolicus". 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Jistě jste si v minulém čísle všimli, že na zadní straně je pro vás připraven comics 

Pavel z Tarsu. Je to náš letní dárek pro vás. Poslední část si můžete přečíst v příštím čísle. 
Svatý Pavel prožil ve svém životě velkou proměnu. Z pronásledovatele křesťanů se stal 
Ježíšovým horlivým apoštolem! Ježíš na jeho životě ukázal velký zázrak, když jej tak 
dokázal proměnit. I když se nám zdá, že je vše již dávno ztraceno, nepodléhejme 
malomyslnosti a vytrvejme v modlitbě, Ježíš nás určitě vyslyší. 

                  

 Jarin 

 

 

 
1. Každé ráno vesele tahá spáče z postele. Za tu službu nevděčníci hned ho klepnou po 

palici. 
 
 

2. Na stromě se narodilo, pětilistým kvítkem bylo. Teď se směje červeně, pojďte ke 
mně, snězte mě! 

 
 

3. Stoupneš na ni, přece vstává. Má ji ráda každá kráva. Srnec, králík našup rád si 
spase nášup. 

 
 

4. Řídí auto, kdeco spraví. Co ho baví? Fotbal, zprávy. Když se vrací po práci, je pro 
každou legraci. 

 
 

5. Na kterém moři není ani kapka vody? 
 
 

6. Víte, kdo vyleze na patro bez žebříku? 
 
 

7. Kdo umí bít a přece nemá ruce? 
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(pokračování příště) 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Budík. 

2. Jablko. 
     3. Tráva. 
     4. Tatínek. 
     5. Na mapě. 
     6. Jazyk. 
     7. Srdce. 
______________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


