
  KAMARÁD 

Kristus nás má rád 
      ----------------------------------------------------------------------------------   

                                třetí číslo        březen 2008                    zdarma 
      ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jak se modlit křížovou cestu  
(podle Vojtěcha Kodeta) 

 
Křížovou cestu jsou křesťané zvyklí se modlit především v pátek a v době postní, 

protože si skrze ni připomínají Ježíšovo utrpení a smrt za nás a pro nás. Většinou se 
křížovou cestu modlíme společně. Křížovou cestu je možné pojmout i jako osobní 
modlitbu, v níž chceme na své vlastní životní cestě nově potkat Krista. Proto je možné se ji 
modlit kdykoliv, nejen v době postní, a není dokonce ani nutné se ji pomodlit celou 
najednou. Někdy nám postačí jen několik zastavení, nebo dokonce jen jedno. Důležité je 
naučit se spojovat svoji životní cestu s cestou Pána, otevřít se pro to, co nám chce říci, 
zahlédnout ho přítomného v tom, co prožívám, a sjednotit se s ním ve svých postojích, 
smýšlení a jednání.  

V modlitbě nejde o krásná slova nebo úvahy 
Jak výstižně napsala sv. Terezie z Avily, modlitba je především „důvěrný vztah 

přátelství, častý rozhovor o samotě s tím, od něhož víme, že nás miluje“ (Život VIII,5). V 
modlitbě tedy nejde především o krásná slova nebo úvahy, ale o vztah od srdce k srdci, o 
proudění lásky od Boha ke mně a ode mě k Bohu. Na prvním místě je tady třeba vnímat 
Ježíše, vnímat, co pro mě dělá a co mi říká, abych na to mohl odpovědět slovy a následně i 
konkrétním jednáním. To předpokládá duchovně otevřené oči a uši, touhu po setkání s ním 
a ochotu poslouchat. 

Je třeba se pro modlitbu rozhodnout 
Chceme-li se opravdu modlit, a ne se jen něco „odmodlit“, je třeba se pro modlitbu 

rozhodnout, což v praxi znamená vyčlenit si na ni čas a zvolit si pro ni vhodné místo. 
Mohu být tiše na jednom místě a kvůli lepšímu soustředění si před sebe položit kříž nebo 
zapálit svíci. Mám-li možnost, mohu se modlit pomocí obrazových zastavení křížové cesty 
v některém kostele nebo v přírodě, ale není to nutné. 

U každé modlitby hodné toho jména je třeba si nejprve uvědomit Ježíšovu 
přítomnost, vstoupit do jeho přítomnosti a poprosit o Ducha svatého, o vnímavé srdce, 
abychom dobře rozuměli tomu, co nám Pán chce říci a v čem se nás chce dotknout. K 
tomu je možno použít i úvodní modlitbu, nebo se v tomto duchu pomodlit vlastními slovy. 

Pak už je třeba jen pomalu si přečíst text spojený s konkrétním zastavením křížové 
cesty a tiše naslouchat Božímu slovu, které je v něm ukryté. Mohu se ptát Pána, v čem se 
mě dané slovo týká, a posléze prosit o milost proměnění mysli podle mysli Kristovy (srov. 
Flp 2,5n). Jinými slovy, mohu prosit, abych mocí Kristova Ducha dokázal ve své 
konkrétní situaci myslet, mluvit a jednat, jak by jednal Kristus na mém místě.  
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Světice měsíce 
Kateřina Drexel 

( 3. březen ) 
 

Kateřina Drexel se narodila 26.11. 1858 v pensylvánském 
městě Filadelfii v rodině bankéře Františka A. Drexela. Od 
dětství byla i se svou sestrou rodiči učena dělit se s ostatními. 
Když jako mladá žena cestovala na západ USA, setkala se s 
hanebným a ponižujícím zacházením s původními obyvateli. Ta 
cesta v ní vzbudila touhu udělat něco pro zlepšení tamních 
životních podmínek. Začala podporovat misionářské aktivity a v 
Novém Mexiku založila první školu pro Indiány.  

Při návštěvě Říma se jí podařilo dostat k audienci u 
papeže Lva XIII., kterého požádala, aby do její vlasti poslal více 
misionářů. Papež jí zas navrhl, aby zasvětila svůj život Bohu a 
stala se sama misionářkou. Později, po poradě se svým 
zpovědníkem biskupem Jamesem O´Connorym, se rozhodla k 
založení kongregace Nejsvětější svátosti, s cílem šířit evangelium 
mezi Indiány a černochy. Nebylo to nic jednoduchého, protože 
tito obyvatelé žili v nedůstojných podmínkách jako poslední sluhové s minimální mzdou, kterým 
byl většinou pojem svobody naprosto vzdálen. Kateřina chybu viděla v nízké vzdělanosti, 
zejména mezi bývalými otroky. Těmto lidem byl upírán nárok na základní vzdělání. Kateřina 
postupně založila přes šedesát škol, a to v místech, kde to tehdy bylo neslýchanou opovážlivostí. 
K jejímu největšímu činu v tom směru patří založení univerzity v Luisianě, první vysoké školy v 
USA, určené pro katolické černochy. Tato škola, otevřená v roce 1925, si svou vědeckou úrovní 
získala respekt ostatních vysokých škol.  

Kateřina byla především ženou hluboké modlitby. Její láska k chudým, utlačovaným a 
diskriminovaným brala životní sílu z eucharistie. Svá díla zakládala s důvěrou v Boží 
prozřetelnost. Dokud mohla, navštěvovala věznice, nemocnice i chudé v jejich domovech. 
Posledních 18 let života prožila ochromena těžkou nemocí. Její tělo se stalo bezvládným, ale duše 
si zachovala bdělost. Závěrečné období svého života cele věnovala adoraci a kontemplaci.  

Při jejím blahořečení ji Svatý Otec dal za příklad všem, kdo vidí nutnost řešení složitých 
sociálních problémů, zvláště u etnických menšin. Je třeba je řešit srdcem oddaným Ježíši.  
 

Salvator de Horta Grionesos 
( 18. březen ) 

 

Narodil se roku 1520 v Santa Colomba de Farnés ve Španělsku. Z důvodů chudoby byl v 
mládí pastevcem dobytka a pak také ševcovským pomocníkem. Od čtrnácti let byl sirotkem. V 21 
letech vstoupil do františkánského kláštera v Barceloně jako bratr laik. Dostalo se mu 
charismatického obdarování a začal být hojně vyhledáván zejména nemocnými. Z toho důvodu 
byl překládám a vystřídal více klášterů. Na nejdelší dobu se dostal do Horty u Barcelony, proto je 
s Hortou spojeno jeho jméno. Nakonec byl až v Cagliari na Sardinii v klášteře Santa Maria di 
Gesú, kde strávil poslední dva roky života a ve věku 47 let zemřel. V dubnu roku 1938 byl 
kanonizován. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Právě začal třetí měsíc roku 2008. Prožíváme postní dobu a v Kristově utrpení 

vnímáme přípravu na Velikonoce. V dnešním čísle si můžete přečíst, jak se lze modlit 
křížovou cestu a také poslední díl o cestě poněkud jiné, ale přesto také obdivuhodné – o 
cestě do Santiaga de Compostela. Od prvního čísla tohoto ročníku je KAMARÁD 
pravidelně zveřejňován na internetových stránkách obecního úřadu ve Vnorovech pod 
záložkou farnost. Mimo jiné tam také naleznete aktuální ohlášky nebo rozpis lektorů. 
Takže až někdy budete hledat aktuální číslo KAMARÁDA, nebo budete chtít zjistit, kdy je 
mše svatá, podívejte se na www.vnorovy.cz. 

 

                  Jarin 
 
 

1. Má to šest nohou, dvě hlavy, dvě ruce, čtyři uši a kráčí to po čtyřech. Co to je? 
 
 

2. Dva muži hrají tenis. Sehráli celkem pět setů a každý z nich vyhrál tři. Jak je to 
možné? 

 
 

3. Na počátku je to černé, při použití je to rudé, na konci je to šedé. Co to je? 
 
 

4. V jednom rožku trošku, v druhém rožku trošku, v třetím rožku trošku, v prostředku 
nejvíc. 

 
 

5. Metu, metu, nevymetu, nesu, nesu, nevynesu, až čas přijde samo vyjde. 
 
 

6. Stojí babice rozcuchaná velice. Když přijdou časy, zelené má vlasy, když tělo 
chřadne, do vody padne. 

 
 

7. Nemá to huby, ale tři zuby, u jídla slouží, po něm netouží. 
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Sedm statečných aneb  
podivuhodná dobrodružství „Smolíků“ ve Španělsku 

(pokračování z minulého čísla) 
 
 Vstáváme podle plánu. V pět. Do Santiaga chceme přijít ještě za tmy, vidět katedrálu 
osvícenou. Posledních 5 km. Procházka. Přicházíme do města, míjíme betonový památník Brána 
Evropy. Jsou na ní vyobrazeni nejznámější poutníci: Jan Pavel II., Dante Alighieri, Jan van Eyck a 
také Lev z Rožmitálu a Šašek z Bířkova. Jsme v historickém centru a hledáme katedrálu! Absurdní. 
Jsme prostě „Smolíci“. Pravděpodobně každý poutník k ní dorazí zepředu. My…ze zadu. Je to ale jen 
pár kroků a už se na ni díváme. Je mírně osvětlená, nad ní hvězdy. Za chvíli začne svítat a náměstí se 
zaplní poutníky a turisty. My jsme však davu unikli. Vstupujeme dovnitř. Je zde ticho a klid. 
Poklekáme u hrobu sv. Jakuba. Těžko popsat naše pocity, každý je má jiné. Teď jsme konečně tu. 
Pouť skončila. Snídáme u kašny před katedrálou, v kavárně si dáme kafe a čokoládu a jdeme si pro 
osvědčení, že jsme tuhle pouť absolvovali. Podle credencialu nám jej vystaví příjemní úředníci 
v poutnické kanceláři. Čas do mše svaté pro poutníky trávíme vyhříváním na sluníčku se slastným 
pocitem, že teď už nikam nemusíme. Můžeme si to jen užívat. Mše je jedno velké divadlo, závěrečná 
atrakce je obří kadidelnice vznášející se nad hlavami poutníků. Ale i to k tomu patří. Po mši čekáme 
na naše známé. Lauru, Lucii, Fabrizia, Adama, Mirka, Joachíma a jeho otce, Moniku. Společně se 
fotíme. Byli to fajn lidičkové. Tak…Ciao, Good bye, Au revoir! Jdeme se ubytovat do nedalekého 
konviktu. Vše je perfektně organizované, každý poutník má svoji postel a skříňku. Máme hlad. Jdeme 
tedy na oběd a hurá nakupovat suvenýry. Vybíráme z těch příšerných tretek v krámcích kolem 
katedrály to nejhezčí, co by našim blízkým udělalo radost. Víno, čokoláda, mušle, bonbóny. Pěkně 
pomalu procházíme městem. Nespěcháme. Už jsme se nachodili dost. Před katedrálou za námi 
přichází nějaký muž. Tvrdí, že je básník a napíše o nás sonet. Odmítáme. Asi by chtěl taky zaplatitJ. 
Teď ještě zjistit autobus na letiště a hotovo. Chystáme se na spánek. Ale… Je 22:00 a kdoví, kdy se 
zase do Santiaga podíváme. Letíme z postele ještě jednou za svatým Jakubem do města. Katedrála už 
je zavřená, ale večerní město má neopakovatelnou atmosféru. Na zahrádkách kaváren vyhrávají 
potulní muzikanti, lidé se vesele baví. Je teplá španělská noc, vůbec se odsud nechce. Na ubytovně se 
setkáváme s mladými Slováky. Vyměňujeme si zkušenosti a zážitky. Přejeme si dobrou noc. 11.9. 
Monte do Gozo – Santiago de Compostela, 5 kmJ!  
 Abychom stihli autobus na letiště, vyrážíme raději v sedm. Dnešek budiž nazván dnem čekání. 
Čekáme na autobus (tak tuhle cestu my šli dva dny a je to jen dvacet minut!), čekáme na letadlo. Opět 
to divné mrazení v žaludku před letem. Aspoň v klidu posnídáme, doplatíme zavazadla, dáme kávu. 
Londýn a ještě delší čekání. Tak jíme, spíme, povídáme si a čekáme. Dnes jsou ty kontroly ještě 
důslednější, včerejší výročí 11. září jim asi ještě zvoní v uších. Naše batohy jdou na hloubkový 
rentgen. Snad to bude v pořádku. Poslední let. Do Bratislavy přilétáme za tmy. Vidíme osvětlené 
vesničky a už se těšíme domů. Přes všechno dobré i zlé těch 350 km stálo za to! Deo Gratias!!! ) 

KONEC 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Jezdec na koni. 

2. Muži hráli jako pár ve čtyřhře.    
     3. Uhlí.    
     4. Peřina.    

5. Sluneční světlo. 
     6. Vrba. 
     7. Vidlička. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
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