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Milí čtenáři Srdíčka, vyzván redakcí, 
dělím se s  Vámi o  myšlenky, které mi 
přicházejí v souvislosti s těmito Veliko-
nocemi.

V  Janově evangeliu čteme, jak se 
Pán Ježíš modlil „Otče, přišla má ho-
dina. Oslav svého Syna…“ ( Jan 17,1). 
A Otec Syna oslavil. Apoštol Pavel píše, 
že ho vyvýšil, „a dal mu Jméno nad kaž-
dé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu 
musí pokleknout každé koleno na nebi, 
na zemi i v podsvětí…“ (Flp 2,9–10).

Ježíšovou „slávou“ je láska. On přišel 
„aby sloužil a dal svůj život jako výkup-
né za všechny.“ (Mk 10,45) Znamením 
a památkou této jeho lásky je Eucharis-
tie. Ve čtvrtek večer byl se svými milo-
vanými (a stejně tak je i s námi při každé 
mši svaté) u velikonoční hostiny, a říká 
jim: „Toto moje tělo se za vás vydává… 
Moje krev se prolévá na odpuštění va-
šich hříchů…“ Chci, abyste byli svo-
bodní, duchovně uzdravení… V  tomto 
pokrmu přijímejte božský život… Kdo 
mne jí, bude žít ze mne… ( Jan 6,57)

Následující den se odehrál střet Lásky 
se Satanem a se zlem těch, kteří se mu 
propůjčili: se zodpovědnými osobami 
velerady, se zmanipulovaným davem, 

s cynickými vojáky, s posměvači. Láska 
zvítězila: „Otče, odpusť jim, vždyť ne-
vědí, co činí.“ (Lk 23,34) „Žízním“ po 
jejich spáse… ( Jan 19,28).

Zlo bylo přemoženo, nastalo ticho: 
je obnažena Satanova lež, je obnažena 
jeho bestialita, jeho údělem je jezero ho-
řící sírou. (Zj 20,10) Boží Syn mu vytrhl 
jeho kořist…

Svítá nový den. Ti, kdo byli zasaženi 
zlem, truchlí a pláčou. (Mk 16,10) Boží 
láska je nezničitelná: dala umučenému 
tělu nový život. Vzkříšený k nim přichází 
a říká: „Pokoj vám!“ (Lk 24,36) Nyní jste 
svobodní. Následujte mě. „Dal jsem vám 
příklad.“ ( Jan 13,15) I ve vás musí zvítězit 
Boží láska. „Zůstaňte ve mně, a já zůstanu 
ve vás.“ ( Jan 15,4) „Zůstaňte v mé lásce.“ 
( Jan 15,9) „Já jsem s vámi po všechny dny 
až do konce světa.“ (Mt 28,20) U mě na-
leznete pro své duše odpočinek… já vás 
občerstvím. (Mt 11,28-29)

Milí čtenáři, Velikonoce nás již 2 000 
let přivádějí k Prameni, který vlévá sílu, 
který pozvedá a dává jít dál… O toto jde 
na cestě, na níž jsem s Vámi, kterou ne-
smíme vzdát, a na které Vám každý den 
žehnám.

Váš br. Ignác

VELIKONOČNÍ PRAMEN
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Ježíš se brzo ráno objevil v chrámě a vše-
chen lid k  němu přicházel a  On učil je. 
Muži k  němu přivedli ženu přistiženou 
při cizoložství. A položili mu otázku: Co 
na to říkáš, co s ní máme dělat, Mistře?

Ježíš pohlédl na muže a řekl jim toto:
Miluj a  nic nečekej. Odpouštěj všechno, 
buď velkorysý. Buď jí skálou a bude ti za 
to vděčná. Neřeš věci logicky, matematic-
ky, jednáš s  instinktivní, něžnou, vášni-
vou a divokou růží. Ona se rozhoduje na 
základě okamžitých impulsů. Nikdy ne-
budeš jejím pánem nebo majitelem, ale 
každou vteřinu musíš o její lásku bojovat 
a buď pozorný.

Obrátil se k ženám pověděl jim toto:
Čekáš-li na silného a galantního a odváž-
ného bojovníka – čekáš marně. Nauč se 
milovat svého muže s  jeho chybami, nauč 
se ho milovat velkoryse. Co mu chceš říci, 
mu řekni, ale o samotě a řekni mu to, jinak 
se nezmění.

Dále promluvil k okolo stojícím mužům:
Pokud tě bude navigovat v autě delší, zato 
méně udržovanou cestou, pamatuj, že 
především nejde o to, dostat se do cíle co 
nejrychleji, nýbrž udržet vztah. Ve sporech 
nehledej pravdu s velký P, a na čí straně je, 
tvým úkolem není najít konečnou spravedl-
nost a rozsoudit, kdo se komu má omluvit, 
nýbrž budovat vzat. Na to pamatuj!

Ježíš pohlédl na tu, kterou má soudit 
a pravil jí i ostatním ženám:

Muži dělá radost, když může chránit, 
když obstojí a  je potřebný. Potřebuje tě, 
aby se stal skálou, na které ty postavíš svůj 
život. Potřebuje tě k  tomu, aby sám vy-
rostl a  byl tím, kým chceš, aby byl. Bez 
tebe nevyroste. Muži mají obvykle srdce na 
dlani a ochotu se učit, ale určité věci nevidí. 
Bude ti vděčný, když mu povíš, co si pře-
ješ, k narozeninám či k Ježíškovi.

Obrátil svůj zrak i  slovo opět k  mužům 
a učil je:
Nikdy ji nezměníš, bereš si ji se vším všudy. 
Nauč se naslouchat a  nikdy nelituj času 
naslouchání. Řešení svých problémů si 
přináší s  sebou a  její řešení vyvstane ze 
slov, takže neraď. Pokud bude chtít, abys 
rozhodl, tak rozhodni a nenechávej to na ní. 
Zapamatuj si její oblíbené barvy, květiny, 
písničky, oblíbené všechno, abys ji mohl dě-
lat radostnou a krásnou.

Ježíš se usmál a řekl ženám:
Naučte se svěřovat své pocit, potřeby, tou-
hy a  nebojte si říkat i  nepříjemné věci na 
rovinu. Naučte si říkat, co vám schází a co 
potřebujete. Mluv s ním a neskákej mu do 
řeči. Nauč ho, ať nevnímá jako svou slabost, 
když ti ukáže své city. Dej mu najevo, že se 
za slzy nemusí stydět.

Opět promluvil k mužům:
Nepřepínej ji. Co vydržíš ty, ona ne. Nikdy 
ji nesmíš nechat vzadu – pěšky, na kole, 
na běžkách, poslední jedeš vždy ty. Dej 
si úzkostlivý pozor na shazující poznámky 
a  vtipy. Nebude jim rozumět, nepřijdou 

JEŽÍŠ MLUVÍ K MUŽŮM I K ŽENÁM (Jan 8,1–11)
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jí vtipné a bude z nich zmatená a útočná. 
Mluv s  ní bez ironie, nekřič na ni. Nef-
ňukej před ní, že jsi unavený, i kdybys byl 
k smrti. Není na to zvědavá.

Ženy přijali onu ženu mezi sebe a  Ježíš 
k nim opět promluvil:
Muž opravdu miluje tebe a tvou duši. Jen-
že ještě nejste andělé a ještě máte pořád těla. 
Uděláš mu radost, když se hezky oblečeš 
a  namaluješ a  budeš o  sebe dbát. Kvůli 
němu i pro radost andělům. Neshazuj jej 
před kamarádkami ani kamarády. Občas 
potřebuje jít do sauny či si zaplavat nebo 
na ryby nebo na vodu nebo na hory a být 
sám. Nech ho. Vůbec to neznamená, že 
tě nemá rád, má a moc. Bude ti vděčný, až 
se vrátí. Nezapomeň, že nosí v  sobě svá 

tajemství, která vypráví jen Bohu. Tak to 
respektuj. A nebuď zvědavá. 

Ježíš se s láskou divá na muže i ženy, dlou-
ho mlčí, dívá se do očí každému zvlášť a za-
čnou klopit svůj zrak. Jeho řeč zahanbila 
a  povzbudila každého přítomného. Spra-
vedlivým vypadla kamenná srdce z hrudi 
a pomalu odchází.

Ježíš zvolal mocným hlasem:
Nelekejte se tíže lásky. Láska se chová jako 
Bůh, on se dává jen svým nejstatečnějším 
služebníkům a  stejně tak láska se dává 
jen těm nejstatečnějším mužům i ženám. 
Buďte si věrni a  stále si odpouštějte. Co 
Bůh spojil, ať nikdo nerozlučuje!

Br. Didak

Kdo žádá o odpuštění první
Dovolíme-li nějakému špatnému citu pro-
niknout do svého nitra, dáváme prostor zášti, 
která se zahnízďuje v srdci. Výraz logizetai 
to kakon znamená „pamatovat si zlé“, „za-
pamatovat si něco“, znamená zahořknout. 
Opakem je odpuštění, které se zakládá na po-
zitivním postoji, snaží se chápat slabost dru-
hých a omlouvat druhého člověka, jako Ježíš, 
který řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, 
co činí“ (Lk 23,34). Když nám bylo ublíženo 
nebo jsme byli zklamáni, je odpuštění mož-
né a žádoucí, ale nikdo neříká, že je snadné. 
Je pravdou, že „rodinné společenství se může 
udržet a zdokonalovat jenom s velkým du-

chem sebezáporu a  obětí. Vyžaduje skutečně 
velkodušnou ochotu všech a každého jednot-
livce k porozumění, k snášenlivosti, k odpuš-
tění, k  smíření.“ (papež František Amoris 
Laetitia, apoštolská exhortace, 105–106).

Odpuštění je věc obtížná,  
ale pro manželství nezbytná
V každém manželství se objevují drobné 
i vážnější konflikty, působící zranění a bo-
lest. Vyrůstají z toho, že nejsme stejní, že 
máme jiné povahové rysy, temperament, 
různé představy o manželství a rodičovství. 
Naše jednání může ovlivňovat i minulost, 
traumatické zážitky z  dětství nebo poci-

RADOST Z LÁSKY
Krátká zamyšlení pro manžele inspirovaná  

apoštolskou exhortací papeže Františka
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ty viny. Mnohé si také přinášíme ze svých 
rodin,  z prostředí, z něhož jsme vyšli. To 
vše bývá zdrojem různých nedorozumění, 
která vedou ke střetům a  zraněním. Náš 
vztah také poškozují důsledky našich hří-
chů, chvil, kdy v sobě dáme prostor zlu.

Když sáhneme rukou na plotnu a  ona 
nás spálí, ucukneme. V  lidských vztazích 
reagujeme obdobně. Pokud se nás někdo 
nepříjemně dotkne, něčím nás popudí, 
rozzlobí nebo zraní, přirozenou reakcí je 
se od takového člověka citově odtáhnout. 
Instinktivně se stáhneme a stejně jako od 
plotny už si ho raději držíme na distanc. 
Vzhledem ke skutečnosti, že realitu man-
želského vtahu vytváří dva chybující lidé, 
se tomuto scénáři nelze zcela vyhnout. 
Partnerství bez občasné vztahové bolesti 
a  zklamání bohužel není možné. Je však 
možné obnovovat vzájemnou blízkost 
prostřednictvím odpuštění. 

Každé neodpuštěné zranění si lze před-
stavit jako cihlu, která se vloží mezi nás. 
Nejprve je z  cihel jenom řádka, později 
nízká zídka, a pokud vše necháme běžet 
dál, jednotlivé cihly mezi námi postupně 
vytvoří vysokou nepropustnou zeď, přes 
niž už jeden druhého ani nevidíme. Místo 
toho, abychom rostli v jednotě, měli jedno 
srdce a  jednu duši, začneme žít dva pa-
ralelní životy vedle sebe. Drobná zranění 
narůstají a křivdy se vrší, až mezi partnery 
vytvoří hradbu. Proto je nezbytné začít 
odpuštěním včas rozebírat už jednotlivé 
cihly. Zeď se totiž bourá hůř. 

Bez odpuštění není lásky ani jednoty. 
Odpuštění dává růst lásce. Čím víc odpuš-
tění, tím víc lásky. Pokud bychom vztah 
přirovnali k rostlině v květináči, odpuštění 
funguje podobně jako životodárná záliv-
ka. Bez ní nám rostlina dříve nebo později 

uvadne. A naopak díky pravidelnému za-
lévání prospívá. 

Častokrát nám  v  odpuštění brání pře-
svědčení, že „já mám pravdu a on se mýlí“. 
Pomoci nám může důležitá zásada: Naše 
láska je víc než moje pravda. Tuto větu 
je třeba mít vyrytu do srdce. Odpuštění 
a  opuštění má k  sobě velmi blízko. Od-
puštění tedy znamená opustit. Opustit 
svoji představu – často mylnou – o spra-
vedlnosti. Opustit svůj pocit důležitosti, 
neomylnosti, dokonalosti. Opustit svoji 
pravdu pro naši lásku. Opustit, abych na-
šel něco jiného, kvalitativně nového.

A kdo tedy má požádat o odpuštění první? 
Ten, kdo za to může? Ten, kdo je víc naštva-
ný? Snad ne já, když za to může on? Ne. 
O  odpuštění žádá první ten, kdo na to 
v dané situaci má více síly. Faktický podíl 
viny ani to, kdo má pravdu, není rozho-
dující. Ve vztahu totiž prakticky neexis-
tují situace, kdy by na vině byl opravdu 
stoprocentně jen jeden z partnerů. Je tedy 
důležité být ochoten uznat i ten svůj podíl 
viny, byť by to bylo pouhé 1 %. Pak mohu 
já – právě pokud mám k tomu více síly – 
požádat o odpuštění na základě toho své-
ho „procentíčka.“ 

Je důležité, abychom odpuštění neod-
dalovali: „Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte 
nad svým hněvem zapadnout slunce a nedo-
přejte místa ďáblu.“ (Ef 4,26–27). Nene-
chejme v  sobě hromadit pocity hořkosti, 
ublížení, zklamání. Prosme o  odpuštění 
hned, v  dohledné době. I  když to třeba 
nebude do západu slunce, horizont od-
puštění by měl být dohlédnutelný. 

Praktickou a  osvědčenou pomůckou 
může být výslovně si udělit vzájemné od-
puštění vždy, když přistupujeme ke svá-
tosti smíření. Takový generální pardon za 
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minulé období. Pro ty, které Bůh povolal 
do manželství, by smíření s Bohem a od-
puštění realizované ve svátosti, mělo být 
následováno výslovným smířením a  od-
puštěním v našem vztahu. A jak to udělat? 
Podejme si ruku a  řekněme jednoduše: 
„Prosím tě odpusť mi.“ A chce to jednodu-
chou odpověď: „Odpouštím ti.“ Toto od-
puštění nás osvobodí a  vrátí nám radost. 
Navíc však osvobodí i toho druhého, který 
byl naším neodpuštěním spoután. Po vy-
slovení slov odpuštění někdy hmatatelně cítí-
me, jak se obnovuje láska a radost mezi námi.

Pro někoho je víc těžké prosit o  od-
puštění, pro jiného je těžké odpouštět. 
Požádáním o  odpuštění nemůžeme roz-
hodně nic pokazit. Možná, že trochu utrpí 
naše umělá autorita, ale za posílení auto-
rity přirozené to rozhodně stojí. Pokud 
máme s  tímto krokem potíže, začněme 
tam, kde je naše chyba zřejmá. Ani od-
pověď na prosbu o  odpuštění není vždy 
snadná. Proč? Vždy se nám totiž chce za 
slova „odpouštím Ti“ ještě něco přidat. 
„Prosím tě odpusť mi, že jsem ti to řekl, ale 
tys byla fakt nemožná.“ „Ano, odpouštím ti, 
ale měl by sis dávat pozor.“ „Prosím odpusť 
mi, že jsem se tak rozčilila, ale uznej, žes to 
zbabral.“ „Ano, odpouštím ti, ale už to bylo 
naposled.“ Pamatujme prosím, že žádné 
„ale“   k  vyřešení nevedou. Učme se od-
pouštět zásadně bez „ale“.

Někdy se nám zdá, že si náš partner od-
puštění nezaslouží. Že než mu odpustíme, 
měl by se nejdříve změnit. Ale co slyšíme 
v Božím Slově? „Bůh však prokazuje svou 
lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, 
když jsme ještě byli hříšní.“ (Řím 5,8). Od-
pouštět tedy musíme i tehdy, když je ten 
druhý v našich očích ještě ve své vině. Teh-
dy se musíme rozhodnout, že mu křivdu 

dobrovolně odpustíme. Odpuštění zna-
mená dát znovu partnerovi veškerou dů-
věru. Je to úvěr lásky, který se nám bohatě 
vrátí. Jen takové odpuštění přináší hojné 
ovoce, uzdravuje naše srdce a otevírá srdce 
partnera. Vrací radost a dává pokoj.

Odpuštění může být někdy velice ob-
tížné, zvlášť v případech, kdy měl pro nás 
onen čin závažný dopad. Není až takový 
problém, pokud nedokážeme odpustit 
hned, kdy jsme o to žádáni. Pokud v nás 
v ten okamžik ještě převládají emoce, mů-
žeme partnerovi říct: „Zlobím se na tebe za 
to, cos mi udělal. Teď ti ještě odpustit nedo-
kážu, ale chci to.“ Odpuštění je záležitost 
postoje srdce, ale naše rozhodnutí „Chci 
to“ nám srdce připraví. Mohu také prosit 
Pána, v modlitbě a ve svátosti smíření, aby 
mi pomohl postupně odpustit. Tato vnitř-
ní ochota má velký význam a je nejlepším 
předpokladem k tomu, aby se to nakonec 
podařilo.

K  procesu odpuštění v  závažnějších vě-
cech bych ráda zmínila ještě jedno úskalí: 
v  křesťanském prostředí bývá někdy od-
puštění chápáno ne zcela zdravě. Staví 
se jako nárok, nutná podmínka k  tomu, 
aby mohlo být ze strany Boží odpuštěno 
nám atp. Z toho pak může vzniknout tlak, 
kvůli němuž se člověk snaží o odpuštění 
dřív, než je na ně připraven. Vnitřně se 
deformuje, dostává se do nepravdy a jeho 
odpuštění pak není zcela svobodné. Po-
kud je zlý čin ze strany partnera závažný 
a  zranění velké, je důležité, aby zraněný 
vnímal jako legitimní pocítit své negativní 
emoce, vidět křivdu, újmu, označit toho, 
kdo je za to zodpovědný. Teprve pak se 
může svobodně rozhodnout dát dar od-
puštění. Když se jedná o drobné věci běž-
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ného soužití, může to být otázka chviličky, 
když se ale jedná o něco vážnějšího, pří-
padně o něco, co se opakuje a má hlubší 
kořen, pak to může trvat déle a  přílišný 
tlak na rychlé „instantní odpuštění“ může 
být kontraproduktivní a  někdy dokonce 
blokovat uzdravující proces. Odpuštění je 
tedy pro obnovu vztahu zásadní; je však 
třeba rovněž zdůraznit svobodu, která je 
pro zralé odpuštění nezbytná. 

A  ještě jedna podstatná věc závěrem: 
Tlustá černá fixa. Každé odpuštění je ta-
ková velká čára tlustou černou fixou, která 
smaže všechno, co bylo dřív napsáno tak 
důkladně, že už to nikdo nepřečte. Stej-
ně tak smažme všechny křivdy zapsané 
v  našem srdci odpuštěním jednou pro 
vždy. Zkusme to skutečně zapomenout. 

Zkoumejme svá srdce společně s Pánem, 
jsou-li svobodná pro Něj, anebo zanesená 
starým haraburdím dávných křivd. Je dů-
ležité, aby naše odpuštění bylo definitivní, 
a musíme se podle toho chovat. K jednou 
odpuštěným starým křivdám se už nikdy 
nevracejme. Partnerovy dávné chyby už 
nikdy nevytahujme. A  nikdy to v  dal-
ší hádce nepřipomínejme. Co bylo – už 
není. Je to odpuštěné, je to pryč. Prostě je 
to smazáno, jako by se to nikdy nestalo. 
Stejně odpouští Bůh nám.

# Odpuštění je věc obtížná, ale nezbyt-
ná. # Rozebírej cihly, než vytvoří zeď. # 
Naše láska je víc, než moje pravda. # První 
o odpuštění žádá ten, kdo na to má víc síly. 
# Odpouštěj bez ale. # Tlustá černá fixa

Pavla Cenková

VE FARNOSTI SE UDÁLO
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Foto Tomáš Cigánek, Člověk a víra

Adorace s modlitbou za mír na Ukrajině
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Foto Tomáš Cigánek, Člověk a víra

Popeleční středa
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Spolčo na ledě

Foto Miroslav Boudný
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Není to metafora, nýbrž velmi skutečný 
a velmi přesný stav myslí: že nám to ještě 
pořád připadá jako veliká živelní pohroma. 
Jako by se přes nás přehnalo tornádo, jako 
by nám lehla popelem polovina domova, 
jako by nás zaplavila povodeň: ještě pořád 
nemůžeme odvrátit oči od těch nesmír-
ných škod a netroufáme si ani odhadnout 
jejich dosah. A vlastně i my lidé se chová-
me přesně tak, jak se chovají lidé při živel-
ních ranách. Jedni se jenom zdrceně dívají 
a nemohou si zvyknout na to, že jejich dra-
hý kousek světa je tak zpustošen; teď jsme 
žebráci, říkají si tiše, a navěky je pryč naše 
práce i radost. Druzí se rozechvívají téměř 
okázale, jako by jim ulevovalo, že mohou 
aspoň křičet nebo proklínat. Obviňují osud 
nebo lidi; hlásají s jakýmsi osobním uspo-
kojením, že oni to vždycky říkali a  že se 
mělo udělat to nebo ono, aby pohroma byla 
odvrácena; málem by hned na místě ka-
tastrofy uspořádali tábor lidu a promluvili 
ohnivou řeč o tom, kdo je odpověden a jak 
by to mělo jít po jejich. A pak jsou třetí, 
o kterých vlastně chci mluvit: ti, kteří ani 
nekoukají zdrceně, ani se nedají do křiku, 
nýbrž běží rovnou něco udělat, aby ta po-
hroma nebyla ještě větší. Třeba odvést děti; 
nebo vynést, co se ještě vynést dá; nebo 
postarat se, aby ta pohroma nepřeskočila 
o dům dál. Ti lidé nemají pokdy truchlit 
ani debatovat. Jsou to lidé, ze kterých se 
i bez rozkazu tvoří čety prvních zachránců.

Snad jste je někdy viděli při takové prv-
ní práci; nevypadají jako hrdinové, a oby-
čejně dělají něco docela prostého a samo-
zřejmého. Tady podchytit něco, co by se 

zřítilo; tady uvolnit cestu; tady ochránit 
věci nebo lidi. Nepřicházejí jako spasitelé, 
nýbrž jako lidé běžící na pomoc; nejdou 
pronášet veliká slova, nýbrž dělat něco 
užitečného a nutného. Teď není čas hádat 
se, jak co mělo být, nýbrž přesně a rychle 
se ohlédnout po tom, čeho v  té chvíli je 
třeba, aby těch škod nebylo ještě víc. Kdy-
by tam nebyli, snad by se zdálo, že se nedá 
nic jiného dělat než křičet a lomit rukama; 
ale stačí už první hrstka takových lidí, a je 
hned vidět, že takové neštěstí je vlastně 
veliký úkol a  spousta úkolů okamžitých. 
A pak je najednou víc toho, co se má dělat, 
než toho, co je ztraceno.

Pravda, člověk – to je jedno kdo: třeba 
vy nebo já – je tak trochu stranou a  cítí 
až bolestně, jak maličko je toho, co může 
dělat a čemu dost rozumí, aby v tom mohl 
být užitečný; ale jako před dny jen ne-
mnoha viděl tolik lidí připravených jít do 
boje, střežit zázemí a nasadit životy, může 
teď pozorovat, jak se na naší tragické půdě 
počíná rodit a rýsovat nový pohyb. Jsou to 
první práce. Jsou to rozptýlené a  dobro-
volné kolony zachránců, kteří se ohlížejí, 
kde je teď třeba něco udělat na záchranu 
lidí a  věcí. Něco se musí stát pro novou 

KAREL ČAPEK: PRVNÍ PRÁCE
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vlnu emigrace. Musí se najít přístřeší, prá-
ce, okamžitá pomoc hmotná a zdravotní. 
Jde a půjde o velké desetitisíce lidí; a kaž-
dý z nich je úkol, a složitý úkol. Jde a půjde 
o to, uchovat, přestěhovat nebo přebudo-
vat pracovní možnosti pro statisíce rukou; 
každé nové pracovní pole nebo políčko je 
kus záchranného díla. Jde a půjde o to, ro-
zumně a trpělivě šetřit s prostředky ochu-
zeného státu a národa. Jde a půjde o úkoly 
hospodářské, technické, mravní i kulturní. 
Tu tam už vidíme lidi, kteří se na ty úkoly 
podívali a jdou do nich bez dlouhých řečí; 
věřte tomu, ty první kroky, vyřídit nutnosti 
nového života, jsou to nejkrásnější v těch-

to dnech smutku. Žádné slovo není tak 
útěšné, žádná horoucnost tak silná jako 
nejprostší čin těch, kdo přicházejí zachra-
ňovat lidi a statky pro náš národ. To jsou 
jediní lidé rostlí pro nové poměry a úkoly; 
ti, kdo jen truchlí nebo žalují, žijí pořád 
ještě ze starých zásob života. Řeknu vám, 
zahlédl jsem lidi při první práci; a poprvé 
je mi zas lehčeji. Nemusíme čekat na žád-
ného spasitele, máme-li lidi, kteří dovedou 
a kterým postačí konat dílo pomoci.

Lidové noviny 14. 10. 1938

On není spasitel jako Spasitel. Toho druhého 
samozřejmě potřebujeme. Pozn. red.

Věnujeme se Katechismu katolické církve, modlíme se  
společně za církev, svět a naše potřeby.

Vždy na faře v Husovicích, ve čtvrtky v 19 hodin: 31. 3., 21. 4., 28. 4.  
a dále v květnu a červnu podle dohody – termíny budou v ohláškách a na vývěsce.
Těší se na Vás sestra Zdislava OSF (732 194 017, zdislava.noskova@seznam.cz)

KATECHEZE O ZÁKLADECH NAŠÍ VÍRY  
„NÁVRATY KE KOŘENŮM“

Foto Tomáš Cigánek, Člověk a víra

FARNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA, JIŘÍKOVICE 10. 4. 2022

mailto:zdislava.noskova@seznam.cz
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Pondělí
Draci (děti 4.–6. třída) 16:00

s. Lucie Pospíšilová (736 730 751)
br. Kapistrán (728 564 584)

Kontemplace (tichá modlitba, nešpory 
s bratřími, adorace) 19:00
Anna Martinková (608 502 108)

Chrámový sbor
Petra Vaštová (731 579 733)

Úterý 
Lusk (vysokoškoláci) 19:00

Bohdana Řezníčková (603 567 329)
Václav Ševčík (733 742 752)

Dvorní dámy 1. úterý v měsíci (modlitba 
za muže) 19:00
Anna Martinková (608 502 108)

Středa
Senioři

br. Kapistrán (728 564 584)
Kvítka (děti 1. a 2. třídy) 16:00

Karolína Blahová (605 442 177)
Lída Maliňáková (604 803 104)

Modlitby matek 16:00
Janette Březíková (724 668 357)

Teenspolčo (7. třída – středoškoláci) 18:00
s. Lucie Pospíšilová (736 730 751)
br. Kapistrán (728 564 584)

Pátek
Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce 

3. pátek v měsíci v 16.30
Dana Černovická (604 832 923)

Neděle
Ministranti

Jan Kummer (721 528 250)
Vojtěch Štor (732 267 437)

SPOLEČENSTVÍ VE FARNOSTI HUSOVICE
Sestra Zdislava Nosková nás poprosila o uveřejnění seznamu společenství,  

která se schází v Husovicích, společně s kontakty na ty, jež za ně zodpovídají. 
Z fary nám přišel tento obdivuhodný soupis.

mailto:srdicko.husovice@seznam.cz
http://www.farnost-husovice.cz

