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„Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.“ 
(Mt 24,42)

Všiml sis, že život většinou nežiješ, ale v očekávání něče-
ho „krásného“, co má přijít až „potom“, se jím necháš vláčet? 

Je to tak, to „krásné potom“ přijde, jenže to není to, na co 
čekáš. 

Jakýsi božský instinkt tě vede k tomu, abys očekával 
někoho nebo něco, co by zcela naplnilo tvá očekávání. Možná 
myslíš na sváteční den, na 
volný čas, na nějaké zvláštní 
setkání… Ale když skončí, nejsi 
uspokojen, alespoň ne plně. 
A znovu se vracíš do každo-
denního kolotoče života, který 
nežiješ pravdivě, protože stále 
na něco čekáš.

Pravdou zůstává, že mezi 
skutečnostmi, které utvářejí tvůj 
život, je jedna, které nemůže nik-
do uniknout. Je to setkání tváří 
v tvář s Pánem, který přichází. 
To je to „krásné“, k čemu nevě-
domky směřuješ, protože jsi 
stvořen ke štěstí. A úplné štěstí 
ti může poskytnout pouze On.

A poněvadž Ježíš ví, jak ty 
i já jsme v hledání štěstí slepí, 
nabádá nás:

„Bděte tedy, protože nevíte, 
který den váš Pán přijde.“

Bděte. Dávejte pozor. Buďte 
bdělí. 

Vždyť o mnoha věcech na 
světě nemáš jistotu, ale o jedné 
určitě nelze pochybovat: jedno-
ho dne zemřeš. A to pro křesťa-
na znamená stanout před 
Kristem, který přichází.

Možná, že i ty se chováš 
jako většina lidí, kteří úmyslně, záměrně zapomínají na smrt. 
Bojíš se této chvíle a žiješ, jako by neexistovala. Svým 
pozemským životem, tím že se v něm stále více zakořeňuješ, 
říkáš: Smrt ve mně budí hrůzu, proto není. Ale tato chvíle 
přijde, neboť Kristus přijde zcela jistě.

„Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.“

Těmito slovy Ježíš rozumí svůj příchod v poslední den. 
Jako ze středu svých apoštolů vystoupil na nebesa, tak se 

i vrátí.
Ale tato slova též znamenají Pánův příchod na konci 

života každého člověka. Ostatně když člověk zemře, svět pro 
něj skončil.

A protože nevíš, přijde-li Kristus dnes, večer, zítra nebo za 
rok či více, musíš bdít. Právě jako ti, kteří bdí, protože vědí, že 
zloději přijdou vyloupit jejich dům, jen nevědí kdy.

A jestliže Ježíš přijde, znamená to, že tento život je 
pomíjivý. Je-li tomu tak, nesmíš jej znehodnotit; naopak je 

třeba, aby sis ho co nejvíce cenil. 
Na setkání s ním se musíš při-
pravit důstojným životem.

(…)

„Bděte tedy, protože nevíte, který 
den váš Pán přijde.“

Určitě je třeba, abys i ty bděl. 
Tvůj život není jen poklidný sled 
jednotlivých činů. Je též bojem. 
Tvými prvými nepřáteli jsou 
nejrozmanitější pokušení, napří-
klad pokušení sexuálního charak-
teru, pokušení marnivosti, lpění 
na penězích, sklon k násilí.

Jsi-li vždy bdělý, nenecháš se 
zaskočit. 

Dobře bdí ten, kdo miluje. Bdít 
je vlastností lásky.

Když milujeme nějakého člově-
ka, srdce stále bdí a čeká na něj, 
každá minuta bez něj je zaměřena 
k němu.

Takto si počíná milující žena, 
když usilovně pracuje nebo připra-
vuje něco, co může posloužit 
jejímu nepřítomnému muži. Všech-
no dělá s myšlenkou na něj. 
A když přijde, je v jejím radostném 
přivítání obsažena celá radostná 
práce uplynulého dne.

Tak si počíná i maminka, když 
si při ošetřování nemocného dítěte na chvilku odpočine. Spí, 
ale její srdce přitom bdí.

Tak jedná ten, kdo miluje Ježíše. Dělá vše s myšlenkou na 
něj, setkává se s ním v každém okamžiku, v těch nejobyčej-
nějších projevech jeho vůle, až se s ním slavnostně setká v 
den, kdy přijde.

Píše se 3. listopad 1974.
V Santa Maria na jihu Brazílie skončilo duchovní setkání 

dvou set padesáti mladých lidí, z nichž většina pocházela 
z města Pelotas.

Z farní 
knihovny

Ve čtyřiceti krátkých ú-
vahách se autor zamýšlí 
nad duchovními prameny 
Ruska. Poslání od Boha 
dostává nejen každý člo-
věk, ale i každý národ. Pro-
to je třeba, aby také národ 
našel svou identitu, svou 
ideu. Vladimír Solovjev v ú-
vodu ke knize Ruská idea 
k tomu poznamenává: „Ne-
ní pravou ideou národa to, 

co si národ sám o sobě 
myslí, ale jaké mínění má 
o něm od věčnosti Bůh." 
Jak však poznáme, jaké 
poslání Stvořitel určil jedno-
tlivým národům? Do plánů 
Boží prozřetelnosti mívají 
vhled lidé duchovní, kteří 
jej pak vyslovují v názna-
cích, v aforismech. Identita 
lidu se také zjevuje v ději-
nách.

pokračování na str. 2

Bohoslužby o Velikonocích:

Tomáš Špidlík: Duše Ruska

Římskokatolická farnost v Uničově 
a kněží šternberského děkanátu

vás srdečně zvou na

děkanátní pouť
za obnovu rodin a kněžská povolání

v sobotu 18. dubna 2009

v kostele sv. Alfonse v Července u Litovle

Program:
16.00 h. – rozjímavá modlitba slavného růžence
17.00 h. – adorace před vystavenou Eucharistií

     18.00 h. – mše sv. sloužená otcem arcibiskupem 
Janem Graubnerem

Zájemci, kteří chtějí jít na pouť pěšky, mají sraz ve 
14 hodin u hřbitova.

Půjdeme po trase: Uničov, Střelice, Renoty, Červenka.
V případě nepříznivého počasí využijeme vlastních 

dopravních prostředků.

Zveme všechny farníky.
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Pouť do Brna u příležitosti 400. let kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra

Varování

Uničovská farnost prožívá letošní rok 
ve znamení stále většího si uvědo-
mování významu osoby kněze a mučed-
níka sv. Jana Sarkandra, který od roku 
1609 krátce působil jako farář v Uničo-
vě. V neklidné době českého stavov-
ského povstání a následných válečných 
událostí stál vždy na straně katolíků 
a tím upadl v nemilost u protestantských 
moravských direktorů. Přestože byl kru-
tě mučen, neprozradil zpovědní tajem-
ství a na následky mučení nakonec 
v roce 1620 v Olomouci zemřel.

Jednou z mnoha příleži-
tostí k prohloubení našeho vztahu 
k tomuto světci byla pouť do Brna, 
do katedrály sv. Petra a Pavla. Tato 
impozantní stavba ve stylu novogo-
tiky se nachází na vrchu Petrov (mj. 
je vyobrazena na české deseti-
koruně). V prostorách katedrály, 
jejíž interiér má převážně barokní 
podobu, byla za účasti českých 
a moravských biskupů slavena v so-
botu 21. března v 10 hodin slav-
nostní bohoslužba u příležitosti 
400. výročí kněžského svěcení sv. 
Jana Sarkandra. Hlavním celebran-
tem byl arcibiskup olomoucký 
Mons. Jan Graubner; všechny pří-
tomné přivítal biskup brněnský 
Mons. Vojtěch Cikrle.

Celá mše probíhala v slavnost-
ním duchu a jistě je vhodné se na 
těchto řádcích zaměřit na obsah 
homilie; otec arcibiskup Jan začal 
své tematické kázání zamyšlením 
nad tím, jaká asi byla účast na 
tomto místě před čtyřmi sty lety, kdy zde 
Jan Sarkander přijímal z rukou olomouc-
kého světícího biskupa Jana Křtitele 
Civally kněžské svěcení. To se již mů-
žeme jen dohadovat. Jisté ale je, že 
odkaz sv. Jana Sarkandra, který je patro-
nem zpovědního tajemství, je aktuální 
i pro dnešní dny. Zámek, klíč, prst na 
ústech - to jsou atributy, které jeho 
osobu charakterizují i po čtyřech stech 
letech. Věrnost, modlitba, svátost smí-
ření - to vše je přece platné i dnes. 
Posláním kněze je přinášet i oběť 
a sv. Jan Sarkander to dokázal a přinesl 

oběť nejvyšší. Tahle skutečnost nás nutí 
k zamyšlení, jak bychom se zachovali 
my. My ale nemusíme přinášet oběť na 
životě; současně bychom však neměli 
správnost života hodnotit podle příjem-
ností života, ale podle toho, co se líbí 
Bohu. Co je pro mě příjemné? - tak se 
ptá pouze člověk, který přestal počítat 
s Bohem. Pokud se to stane věřícímu, 
měl by se zastavit, zamyslet nad příkla-
dem sv. Jana Sarkandra. Tomu bylo 
Boží slovo nade vše. Proč se neptáme, 
co nám chce Bůh určitou událostí říct? 

Třeba právě probíhající ekonomickou 
krizí. Možná jdeme špatnou cestou. Je 
třeba obrácení a pak nám Bůh bude 
žehnat. Vždyť ekonomická krize je dů-
sledkem krize morální. Morální základ je 
duchovní. Voláme po právech, ale zapo-
mínáme na své povinnosti. Myslíme na 
sebe, ale ne na další generace. Nechce-
me službou lásky pomáhat nemocným, 
potřebným a nevidíme smysl utrpení. 
Nedíváme se dál - až za smrt....

Jan Sarkander k tomuto odva-
hu měl a svým životem a mučednickou 
smrtí potvrdil slova sv. Pavla: "Mně na 

tom pramálo záleží, abych byl posuzo-
ván od vás nebo od nějakého jiného 
lidského soudu. Ani já sám sebe nepo-
suzuji. Moje svědomí mně sice nic nevy-
čítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. 
Úsudek o mně patří Pánu." (1 Kor 4,3-
4). 

Sv. Jan Sarkander je náš vzor, 
pomáhá nám svou přímluvou. Kéž je 
sv. Jan oslaven i v nás, kéž se oslavuje 
i v naší vlasti. Těmito slovy ukončil svou 
promluvu arcibiskup olomoucký Jan 
Graubner. 

Po skončení slavnostní mše na 
Petrově jsme měli příležitost navští-
vit okolní církevní památky a objek-
ty. V bezprostřední blízkosti katedrá-
ly, v domě na Petrově 1, se nachází 
Diecézní muzeum. Je zde expozice 
sakrálního umění z brněnské die-
céze, nazvaná Život Kristův. Na 
nevelkém prostoru jsou shromáždě-
ny exponáty (plastiky, sochy, obra-
zy,...), které pochází z různých kos-
telů brněnské diecéze, jejichž jedno-
tícím tématem jsou události Kristova 
života. Další naší zastávkou byl 
kostel Nalezení svatého kříže na 
Kapucínském náměstí, postavený 
v jednoduchém  barokním stylu 
a především Kapucínská krypta 
v prostorách pod kostelem. Zde jsou 
uloženy mumie kapucínských mni-
chů, ale i ostatky některých význam-
ných členů starých členů starých 
šlechtických rodin. Je zde například 
uložena tělesná schránka architekta 
Františka Antonína Grimma nebo 

plukov-níka pandurů Františka Trencka, 
který odkázal klášteru kapucínů značné 
jmění. A nakonec, před odjezdem zpět 
do Uničova, jsme navštívili gotický 
kostel sv. Jakuba na Jakubském 
náměstí, jehož historie sahá do počátku 
13. století.

Sarkandrovská pouť do Brna byla 
zdrojem hlubšího poznání a pochopení 
smyslu oběti sv. Jana Sarkandra a pří-
ležitostí zamyslet se nad skutečnými 
hodnotami našeho života. Díky Bohu za 
to!

  

První autobus odjel se čtyřiceti pěti z nich. Zpívali si, byli 
plní radosti a lásky k Ježíši. Během cesty se některá děvčata 
společně modlila bolestný růženec a prosila Pannu Marii 
o věrnost Bohu až do smrti.

V jedné zatáčce se následkem technické závady autobus 
zřítil do padesátimetrové propasti a třikrát se převrátil. Šest 
děvčat zemřelo.

Jedna z těch, které zůstaly na živu, o tom později řekla: 
„Viděla jsem smrt zblízka, ale neměla jsem strach, protože 
tam byl Bůh.“

Další se pak svěřila: „Když jsem si uvědomila, že se mohu 
hýbat, podívala jsem se z trosek na hvězdné nebe, klekla 

jsem si vedle těl svých kamarádek a modlila se. Bůh tam byl 
po našem boku…“ Tatínek jedné z obětí, Carmen Reginy, 
vyprávěl, že dcera často opakovala: „Tatínku, je krásné 
zemřít, odejdeme, abychom byli spolu s Ježíšem.“

„Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.“

Dívky z Pelotas, protože milovaly, bděly, a když Pán přišel, 
šly mu naproti s radostí.

Květná neděle
Průvodem s ratolestmi nevzpomí-

náme jen na Kristův slavný vjezd do Je-
ruzaléma, ale především tím vyznává-
me, že Kristus, který se na tuto cestu 
vydává je náš vykupitel a Pán. Proto 
mu můžeme vyjít vstříc celým svým 
životem a volat: „Požehnaný ten který 
přichází".

Zelený čtvrtek
V den, kdy je Ježíš zrazen svým 

přítelem dává lidstvu ve večeřadle při 
poslední večeři jeden z největších darů -
eucharistii, která se stává naším pokr-
mem na cestě k novému životu.

Velký pátek
„Dokonáno jest" - Otče, splnil jsem 

svůj úkol, své poslání a dospěl jsem 

k cíli. Ukřižování - láska až k smrti, pro 
nás tak nepochopitelná.

„Naší jedinou chloubou je Ježíšův kříž, 
v něm je naše naděje, život i vzkříšení, 
skrze něj jsme zachráněni a vysvobo-
zeni."

Velikonoční noc
Vzkříšený Kristus nese zdraví a po-

koj každému člověku, který je ochoten 
se mu odevzdat. Nemocné lidstvo ne-
má většího lékaře. On uzdravuje nemo-
ci, které narušují náš vztah s Bohem 
i s lidmi. On zaceluje i jizvy, které 
zanechává náš hřích, i hřích druhých, 
v našich srdcích. Vychází z hrobu proto, 
aby nám otevřel cestu k věčnému 
a plnému životu. Hrob nemohl být pře-
kážkou pro postup Boží spásy, záchra-
ny! Na světě není takového "balvanu", 
který by Boží láska nemohla odvalit.

Velikonoce - stručný průvodce

(ss)

Chiara Lubichová

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
biskup brněnský

Popelec

Dana Lukasová

 by Bo

„

Na Popeleční středu mám hezkou 
vzpomínku z dětství. Tehdy se celá naše 
parta z ulice domluvila, že půjdeme spo-
lečně do kostela. Byl to úžasný večer, kdy 
pan farář kázal o pokání a pak uděloval 
Popelec.

V každé domácnosti, kde se na to „dr-
želo“, se ten den postilo od každodenního 
jídelníčku. Jedlo se jen v poledne a sice 
„smažinky“, jinak řečeno také koblihy „na 
ostatky“. Člověk, který se chce modlit 
srdcem, se přece přejídat nemůže. Pít je 
povoleno, ovšem ne alkohol! Ten duchov-
ním hodnotám a radostem neprospívá. 
Přemýšlím-li dnes o smyslu pokání, kladu 
si na srdce dvě věci: čeho se odříci, 
abych to mohla obětovat Bohu, a jak toto 
odhodlání dotáhnout do konce.

Časopisy a noviny, které pravidelně 
čtu, lákají svými křížovkami a sudoku 
k rozluštění. Rozhodla jsem se, že je bu-
du nemilosrdně odkládat až na pozdější 
dobu po Velikonocích. Snad ta hromádka 
tiskopisů bude výmluvně svědčit o této 
formě postu. Čas tímto způsobem zí-
skaný využiji k rozjímání o utrpení Páně 
a Jeho křížové cestě. S děkováním za 

Boží moudrost a s prosbou o trošku té 
Jeho také pro sebe. Všechna svá před-
sevzetí toužím dodržet důsledně, bez 
únavy.

Popelec, který stmelil naši dětskou 
partu na „dlouhé“ roky mládí, mi pomá-
há i dnes donést můj malý a ubohý 
křížek pod Ježíšův VÍTĚZNÝ KŘÍŽ. 
V jeho stínu ztrácí ten můj váhu úplně.

Byli jsme upozorněni některými kně-
žími na skutečnost, že v posledních 
dnech byly rozesílány vínově červené 
obálky s naléhavou, až srdceryvnou žá-
dostí o pomoc pro hladovějící děti 
v Africe, několika fotkami a dýhovým kří-
žem uvnitř; byly uvedeny konkrétní 
částky, jimiž je třeba přispět. Po průzku-
mu vypadá tato akce velmi podobně 
jako nedávno zmiňovaný Nadační fond 
dětí Matky Terezy odvolávající se na 
sestry Matky Terezy, které přitom 
o ničem nevěděly. Tentokrát se snaží 
vyhlížet zase jako podobný fondu 

podporovanému od Unicef, který se 
však také od toho distancuje.
Podrobnosti lze najít např. na <http://-
www.lidovky.cz/ln_noviny.asp?c=A0805
23_100005_ln_noviny_sko> (stačí za-
dat do vyhledávače slova „lidovky umě-
ní dávat“).

Sdělení k Nadaci sv. Františka
Vzhledem k tomu, že se na Biskup-

ství brněnské obracejí kněží z českých 
diecézí s dotazy na Nadaci svatého 
Františka z Assisi, jejíž složenky a pro-
pagační letáky se u nich objevují, rád 
bych zopakoval své sdělení z ACEB 
č. 10/1996: 

Biskupství brněnské není zřizovate-
lem této nadace, proto nemůže zodpo-
vědně hodnotit ani její orientaci, ani 
nenese jakékoli záruky za hospodaření 
se získanými financemi. Aniž bych chtěl 
zřizovatelům této nadace ublížit či 
snižovat její poslání, není možné, aby 
tyto letáky byly šířeny a nabízeny 
v kostelích.




