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Kněz a jeho ovečky 
 

Každý máme jiné nároky. My, věřící, máme například své jasné představy, jak by měl vypadat 
pěkný kostel, nebo jak dlouho by se mělo kázat. Také například jaký by měl být ideální pan farář, aby si 
zasloužil náš zájem a my ho za to poctili svojí přízní a rozhodli se zajít na „jeho“ bohoslužbu. Každý 
máme kvantum vlastních kritérií, kterými posuzujeme nejen kněze, ale také chod celé bohoslužby a 
našemu přísnému oku kritika neujdou ani ostatní návštěvníci mše svaté, včetně těch nejmenších. Když 
pak někomu něco, nebo někdo přestane vyhovovat, využije široké nabídky bohoslužeb ve svém okolí a 
přechází do jiné, „dokonalejší“, farnosti. Nedají se spočítat všechny důvody, které nutí některé z nás 
pěstovat takovou chrámovou turistiku. Je to podobné, jako když člověk hledá partnera, ale na každém 
mu něco vadí. Tak jde hledat dál někoho lepšího, a tak se to neustále opakuje. 

S kočováním po farnostech to je stejné. Co má dělat chudák kněz, když něco organizuje a 
potřebuje k tomu pomoc ostatních farníků? Kolik jich asi dorazí na mši svatou tentokrát, aby se s nimi 
domluvil? A kolik z těch účastníků bohoslužby jsou jen „vzácní hosté“, za jejichž přítomnost na mši svaté 
má kněz projevit nejlépe od oltáře veřejný dík? 

Je přirozené, jestliže křesťan hledá svoji identitu po různých společenstvích. Až ji opravdu najde, 
zapustí tam kořeny a získá tak svůj duchovní domov. Když se „aklimatizuje“, podá ruku k pomoci a 
začne pracovat všude tam, kde je to třeba, případně kde bude o pomoc požádán. Stane se tak potřebným a 
pevným článkem řetězu, kterým je společenství svázáno. Ještě vítanější jsou takoví, kteří se dokáží okolo 
sebe dívat otevřenýma očima a sami předloží knězi své podněty a nápady. Takoví věřící musí ale s velkou 
diplomacií uvážit, zda je pro jeho nápad vhodná a příznivá situace.  

Nepochybně se občas najde důvod, proč se nemůžeme zúčastnit bohoslužby právě v našem farním 
kostele. Děti, nemoc, výlet, nebo můžeme mít třeba zpovědníka z jiného chrámu. Jít do jiné farnosti na 
mši svatou není pochopitelně nic špatného, ale ukazuje to často na naši nestálost, nespolehlivost, a také 
vnitřní nevyrovnanost. Existují též křesťané labužníci. Ti cestují po kostelech a hledají tam něco extra. 
Navštěvují rádi bohoslužby, kde slouží mši svatou minimálně světící biskup. Jiní se specializují na 
chrámovou hudbu, další na vyhlášené kazatele, atd. V jednom kostele začali rozdávat po nedělní 
bohoslužbě jogurty a rázem měli rekordní návštěvnost. Samozřejmě jen do doby, dokud neodešel mléčný 
sponzor. Známe i stále stejné jáhny a ministranty, které s jistotou uvidíme kolem oltáře na všech 
dostupných bohoslužbách přenášených televizí. Příkladů je mnoho. 

Ten, kdo si našel svoji farnost, svého kněze, našel druhý domov. Z toho domova si nejen odnáší, 
ale do něho i přináší. Radost i starost, potěšení i klid. Jestliže my máme jistotu, že náš kněz nám bude 
vždy k dispozici, tak on ji musí mít také. I kněz je jen člověk. Kdybychom mohli někdy nahlédnout do 
jeho duše a vidět to množství problémů, které musí denně řešit, jen aby farnost fungovala, styděli bychom 
se už na „jeho“ bohoslužbu jen tak nepřijít. Pak by konečně ubylo katolíků kočovníků. Nevybírejme si a 
nehledejme jen to nejlepší. Kněz si také nemůže vybrat do svého stáda jen ty nejlepší ovečky. A i 
kdybychom svého kněze přímo nemilovali, tak bychom si ho měli za jeho práci alespoň vážit tak, jak si 
určitě zaslouží. 
 Není-li v naší farnosti kněz momentálně přítomný, snad si máme právě uvědomit důležitost jeho 
blízkosti celé farnosti v každé chvíli. Modleme se společně za dobrého kněze, který nám má být poslán. 
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Světci měsíce 
Josemaría Escrivá de Balaguer 

 ( 26. červen ) 
 

Josemaría Escrivá se narodil 9. ledna 1902 v Barbastru ve 
Španělsku do velice zbožné rodiny. Jeho matka, paní Doloros, i 
otec, don José, se starali, aby z něj vyrůstal upřímný, srdečný a 
Bohu oddaný člověk. Josemaría vystudoval práva a promoval 
jako právník. Byl kancléřem universit v Navaře ve Španělsku a 
Piuře v Peru. V roce 1925 přijal kněžské svěcení. Dne 2. října 
1928 se mu dostalo nadpřirozeného poznání, že má založit dílo 
Opus Dei - nový způsob laického apoštolátu. V zásadě šlo o to, 
že je třeba každodenně posvěcovat obyčejnou práci. Zakladatel 
jednal vždy se souhlasem madridského biskupa. Nejprve toto 
dílo dostalo statut "zbožného sdružení". Postupně se rozvíjelo a 
rozrůstalo, v roce 1930 byla založena, opět z nadpřirozeného 
vnuknutí, ženská větev. 

Opus Dei ale od počátku čelilo i různým nařčením a 
podezřením, že se jedná o jakousi tajnou společnost. Tisk velice 
často přebíral různá senzační prohlášení. Ale i v tom se ukázala 
povaha Josemaríi. Například na konci jediné tiskové konference, kterou za svůj život uspořádal, 
propustil novináře s těmito slovy: "Nechci vědět, co napíšete. Napíšete-li pravdu, Bůh vám 
odplať. Ne-li, budu se za vás modlit. Takže v každém případě na tom vyděláte..." 

Když Josemaría Escrivá 26. června roku 1975 zemřel, bylo společenství zastoupeno ve 
všech světadílech, mělo přes 60 000 členů v 80 zemích, téměř všichni jsou laici. 

Papež Jan Pavel II. jej prohlásil 17. května 1992 za blahoslaveného a  6. října 2002 za 
svatého. 
 

Rajmund Lullus 
( 29. červen ) 

 

Rajmund Lullus se narodil kolem roku 1234 v Palmě na Malorce. Pro šlechtický původ se 
vzdělával na královském dvoře Jakuba I. Aragónskeho v Barceloně. Dělal tam společnost princi 
Jakubovi II. a prý i vrchního stolmistra. V roce 1257 se oženil a měl dvě děti. Po šesti letech 
prohlédl marnost rozmařilého světského života a prožil hlubokou konverzi. V té době měl několik 
zjevení ukřižovaného Krista a vykonal dvě poutě - do Santiaga de Compostela ve Španělsku a do 
francouzského Notre Dame de Rocamadour. Pak se na Malorce začal věnovat misionářské práci a 
zároveň studoval filozofii a učil se latinsky a arabsky. Věnoval se i logice a arabské kultuře. Za 
podpory krále založil v roce 1276 v Miramare institut studia arabštiny a formace pro budoucí 
misionáře. Napsal také více filozofických, mystických a básnických děl. Vykonal několik 
misijních cest do Asie a Afriky. Pravděpodobně roku 1292 vstoupil do třetího františkánského 
řádu. Při poslední misijní výpravě do severní Afriky v roce 1315 ho přepadli muslimové s 
úmyslem jej ukamenovat. Na palubě lodi, plující s ním do Maroka, zraněním podlehl. Jeho 
ostatky byly uloženy do alabastrového oltáře v klášteře sv. Františka v Palmě na Malorce.  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-3- 
 

PRO CHYTRÉ HLAVY 
 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Červen nepřináší jen konec školního roku, ale také rozhodující část období, které 

předznamenává celoroční úrodu. Kdyby celý měsíc bylo velké sucho nebo naopak příliš deštivo, 
byla by i úroda daleko menší. Stvořitel však do všeho vložil řád. Je čas sadby i sklizně, je čas 
deště i slunce. Také tak je tomu i v našich životech. Všechno má svůj čas a není dobré nic 
uspěchat nebo naopak zanedbat. Zkusme do svých modliteb vložit prosbu o poznání správného 
času pro důležitá rozhodnutí. A Bůh nám bude jistě pomáhat. 

           Jarin 

Kvíz o svatých 
1. Apoštol Tomáš podstoupil mučednictví: 

        a) v Turecku 
        b) v Indii 
        c) v Portugalsku 

 2. Sv. Prokop byl opatem benediktinského kláštera: 
        a) na Břevnově 
        b) v Emauzích 
        c) na Sázavě 

 3. Sv Cyril a sv. Metoděj nalezli na své misijní cestě k Chazarům ostatky papeže: 
        a) Klementa I. 
        b) Klementa II. 
        c) Klementa III. 

 4. Slavné heslo sv. Benedikta, zakladatele západního mnišství, zní: 
        a) Modli se a žehnej! 
        b) Modli se a pracuj! 
        c) Modli se a věř! 

 5. Svatý Jan Bosco působil především : 
        a) v Turíně 
        b) v Miláně 
        c) v Římě 

 6. Kterého svatého nemáme vyobrazeného v našem kostele? 
        a) sv. Izidora 
        b) sv. Josefa 
        c) sv. Tomáše 
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LYGIE 
(pokračování z minulého čísla) 

 
POZVÁNKY 

V sobotu 21. června 2008 se na „Antonínku“ uskuteční dopoledne  
Dětský den 

a odpoledne  
Festival křesťanské písně spojený se setkáním schol. 

Odpolední program bude zahájen v 15:30 mší svatou. Poté se v programu představí scholy děkanátu 
Veselí nad Moravou, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Kyjov. 

Večer všem zahraje a zazpívá skupina Bétel. 
Srdečně zve o.s.Sarkander. 

 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. b) 

  2. c) 
  3. a)      
  4. b)      
  5. a) 

     6. c) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
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