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DOPIS 
 
 

ČLOVĚK, BŮH A ODPOČINEK 
 

Sám Ježíš se často odebíral na "opuštěné místo", aby se 
zotavil. Neboj se proto vyjít si s ním ani Ty! Najdi si 
klidné místo. Můžeš se procházet, sednout si, nebo si 
i lehnout. Předstup v tichu před Boha, uvolni se 
a promlouvej v hloubi svého bytí: "Pohleď, Bože, zde 
jsem." Takto k němu můžeš promlouvat kdykoliv a 
kdekoliv...  
 
Pak mlč a v pokoji mu naslouchej. Když cítíš, že jsi v nitru 
svého bytí připraven dále s Bohem komunikovat, pak se 
modli: "Můj dobrý Otče, jsem Tvé dítě. Ty mě miluješ a 
jsi všemocný." Nech tyto věty znít ve svém srdci, než si 
uvědomíš, že v Bohu je Tvoje pravá jistota, která je 
pramenem i Tvého zotavení. Neboj se takto s Bohem 
komunikovat každý den, nebo raději i několikrát denně.  
 
Ježíš praví: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste 
obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 11,28) 
 
 

STOUPNĚTE SI NA ZAČÁTKY CEST,  
VYHLÍŽEJTE A PTEJTE SE:  
KTERÁ CESTA JE DOBRÁ?  

PO TÉ SE VYDEJTE  
A NAJDETE ODPOČINEK  

PRO SVÉ DUŠE. 
(Jer 6,16) 
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Světci měsíce 
Zefyrin Giménez Malla 

( 2. srpen ) 
 

Pocházel údajně z Katalánska. Narodil se v cikánském táboře 
kočovných Romů ve Španělsku. Jeho věřící rodiče ho dali pokřtít 
26.8. 1861. Od dětství byla jeho družkou Terezka Castrová s níž 
později uzavřel cikánské manželství a usadil se v Barbastru. Dostal 
přezdívku El Pelé. Byl velmi inteligentní i když zůstal analfabetem. 
Za povolání si zvolil obchod s koňmi, ve kterých se dobře vyznal. Pro 
svou čestnost, úslužnost a důvtip se stal velmi oblíbeným. Od sňatku 
v katolickém kostele, ve svých 52 letech, začal Zefyrin aktivní život z 
víry. Nejen pravidelně navštěvoval kostel, ale podílel se i na 
apoštolátu ve farnosti. Stal se ctitelem Ježíšovy Matky a nosil 
růženec. Často usedl mezi dětmi a s velkou výřečností vyprávěl o 
Ježíši i o svatých. Zůstával také hrdý na cikánskou kulturu i původ.  

S velkou zodpovědností složil terciářské sliby řádu svatého 
Františka a ač chudý, účinně pomáhal chudým Romům i Španělům a 
mnoho jich za ním chodilo pro radu. Zefyrin přispíval ke shodám a solidaritě mezi Romy a 
domácími usedlíky a urovnával případné konflikty. Na konci června 1936, v době občanské 
války, se stal svědkem odvlečení mladého kněze, kterého červená policie chtěla zastřelit, a proto 
okamžitě vystoupil na jeho obranu. Milicionáři proto zajali i jeho. Byla mu nakonec nabídnuta 
záchrana, odloží-li růženec, ale nedal ho z ruky ani když ho postavili ke zdi hřbitova a zastřelili. 
Jeho mrtvé tělo posypali žíravým vápnem.  

Blahořečen byl v Římě 4.5. 1997 Janem Pavlem II. Ten přitom řekl: "Jeho život dokazuje, 
že Kristus je přítomný mezi různými lidmi a rasami a že všichni jsou povoláni ke svatosti, kterou 
je možné dosáhnout zachováváním Jeho přikázání a setrváváním v Jeho lásce. Kristova láska 
nezná rasové ani kulturní hranice."  
 

Nonna 
( 5. srpen ) 

 

Narodila se asi r. 280 v zámožné kappadocké rodině. Provdala se za Řehoře, měšťana z 
Naziánu. Ten pod jejím vlivem a za podpory jejích modliteb konvertoval a později se stal v 
Nazianu biskupem. Nonna je představována jako vzdělaná, statečná, duchaplná a zbožná matka, 
která se nikdy nepoddávala malomyslnosti. Moudře spravovala hospodářství zděděné po rodičích, 
podporovala vdovy a sirotky, žila skromně a pokora s láskou patřily mezi její hlavní ctnosti. Za 
nejlepší prostředky v mravní výchově považovala modlitbu a půst. Stala se matkou tří pozdějších 
světců. První se narodil Řehoř, který se později stal biskupem a nakonec učitelem církve, jeho 
památku slavíme 2.1. Druhým synem byl Césarius, který studoval v Alexandrii medicínu a stal se 
v Cařihradě lékařem na dvoře Juliána Odpadlíka. Je pochopitelné, že se za něj Nonna úpěnlivě 
modlila. On pak raději opustil místo, aby se nezpronevěřil Kristu. Nonna měla také dceru 
Gorgonii, která se vdala a měla tři syny. Dvě ze svých dětí Nonna přežila, roku 369 pochovala 
Césaria a asi dva roky po něm Gorgonii. Od smrti svého manžela žila Nonna jako řeholnice v 
basiliánském klášteře, kde zemřela svatou smrtí.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Právě začíná měsíc srpen. Léto je v plném proudu. Je zajímavé, že právě teď  se lidé 

snaží prožívat nejvíc nejkrásnějších dní. Velká většina si nechává čas svého volna od práce 
na tyto dny. Celý rok se lopotí, aby si mohli nyní odpočinout. Je to dobře? Rozhodně ne! 
Člověk se musí naučit odpočívat průběžně. Najít si každý den chvilku pro sebe a pro 
Boha. Jako malé dítě rádo odpočívá v náručí maminky, tak i my se cítíme dobře v náručí 
Boha. Chce to jen odhodit stud a nebát se za Bohem přijít. 

                   Jarin 
 

1. Na palouce, modré louce pasou se tam zlaté ovce. V noci se tam pasou, ale ve dne 
neuhlídáš ani jedné. 

 
 
 

2. Kouše, kouše, i když nemá zubů. Létá, létá, i když nemá křídel. 
 
 
 

3. Běžím, běžím, nemám dech, přitom ležím na zádech. 
 
 
 

4. Roztloukla se nám bednička, ale žádný bednář nám ji nespraví. 
 
 
 

5. Rostou na pasece, modrají se v lese pod smrčky a doubky. Tomu, kdo je mlsá, 
zmodrá nos i pusa a zčernají zoubky. 

 
 
 

6. Pán v červeném klobouce, rozhlíží se po louce, slunci nikdy nesmeká, ale větru 
smekne zdaleka. 

 
 

7. Když bylo třeba, byl jsem plný chleba, a když chleba vynesli, tak mne dali do jeslí. 
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(pokračování příště) 
 

Vnorovská farnost pořádá ve dnech 4.10.-7.10.2007 
u příležitosti jubilea 800 let od narození patronky farnosti  

pouť po stopách sv. Alžběty Durynské. 
Společně navštívíme především Erfurt, Eisenach, Wartburg a Bamberg. 

 
Cena zájezdu je 2500,- Kč. 

V době uzávěrky byla všechna místa obsazena. 

 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Hvězdy. 

2. Mráz a sníh. 
     3. Řeka. 
     4. Vejce. 
     5. Borůvky. 
     6. Vlčí mák. 
     7. Sláma. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


