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SLOVO ŽIVOTA NA LEDEN

Chiara Lubichová

„Bůh bude s nimi přebývat; oni budou 
jeho lidem.“ (Zj 21,3)

Ve dnech 18. až 25. ledna se v mno-
hých částech světa slaví týden modliteb 
za jednotu křesťanů, jinde slavený 
o Letnicích. 

Chiara komentovala biblický verš vy-
bíraný každoročně k této příle-
žitosti pomocí Slova života 
daného měsíce.

Téma zvolené pro letošní 
týden modliteb za jednotu 
křesťanů je: „Vy jste toho svěd-
ky.“ (Lk 24,48)

Aby se nám dařilo je lépe 
žít, předkládáme následující 
Chiařin text jako naléhavou 
připomínku, že my křesťané 
máme společně svědčit o Boží 
přítomnosti ve světě.

„Hle – Boží stan mezi lidmi! 
Bůh bude s nimi přebývat; oni 
budou jeho lidem, a on – Bůh 
s nimi – bude jejich Bohem.“ 
(Zj 21,3)

Boží slovo tohoto měsíce 
se na nás obrací s výzvou. 
Chceme-li patřit k jeho lidu, 
měli bychom Bohu umožnit, 
aby žil mezi námi.

Jak toho dosáhnout? Co 
máme dělat, abychom mohli 
již na této zemi zakoušet ale-
spoň předchuť té nekonečné 
radosti pramenící z „patření 
na Boha“?

Právě to nám Ježíš zjevil, 
v tom spočívá smysl jeho příchodu. 
Přišel, aby s námi sdílel život lásky mezi 
ním a Otcem, abychom jej mohli proží-
vat i my.

Jako křesťané můžeme již nyní žít 
tuto větu evangelia a mít tak Boha 
přítomného mezi námi. Církevní otcové 
tvrdí, že k tomu, aby byl Bůh mezi námi, 
musí být splněny určité podmínky. Podle 
svatého Basila je touto podmínkou život 
podle Boží vůle, podle Jana Zlatoústého 
to znamená milovat tak, jako miloval 
Ježíš, podle svatého Teodora Studity je 

potřebná vzájemná láska, Origenes zdů-
razňoval soulad myšlení a citů, nutný 
k dosažení shody, která „sjednocuje 
a obsahuje Božího Syna“.

V Ježíšově učení je obsažen návod, 
který pomáhá k tomu, aby Bůh přebýval 
mezi námi: „Milujte se navzájem, jak 
jsem já miloval vás.“ (Jan 13,34) 

Vzájemná láska je klíčem k Boží 
přítomnosti. „Když se navzájem 
milujeme, Bůh zůstává v nás“ (1 Jan 
4,12), protože jak říká Ježíš: „Kde jsou 
dva nebo tři shromážděni ve jménu 
mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 
18,20)

„Bůh bude s nimi přebývat; oni budou 
jeho lidem.“

Není proto tak vzdálený a nedosa-
žitelný den, kdy se naplní všechny 

přísliby Starého zákona: „Můj příbytek 
bude mezi nimi a já jim budu Bohem 
a oni budou mým lidem.“ (Ez 37,27)

Vše se již uskutečňuje v Ježíši, který 
– nezávisle na své historické existenci - 
zůstává přítomný mezi lidmi, žijícími 
podle nového zákona vzájemné lásky. 
Zákona, který z nich vytváří jeden lid, lid 

Boží.
Toto Slovo života je tedy 

zvlášť pro nás křesťany na-
léhavou výzvou, abychom 
vzájemnou láskou svědčili 
o Boží přítomnosti. „Podle 
toho všichni poznají, že jste 
moji učedníci, budete-li mít 
lásku k sobě navzájem.“ (Jan 
13,35) Takto žité nové přiká-
zání je předpokladem Ježíšo-
vy přítomnosti mezi lidmi.

Ničeho bychom nedosáh-
li, kdybychom neměli záruku 
jeho přítomnosti, dávající 
smysl nadpřirozenému bratr-
ství, které Ježíš přinesl na 
zem pro celé lidstvo.

„Bůh bude s nimi přebývat; 
oni budou jeho lidem.“

Na nás křesťanech je, 
abychom i přes svou pří-
slušnost k různým církevním 
společenstvím ukázali světu 
obraz jednoho jediného lidu, 
tvořeného všemi etniky, rasa-
mi a kulturami, lidmi malými 
i velkými, nemocnými i zdra-
vými. Obraz jednoho jediného 
národa, o kterém lze po vzoru 

prvních křesťanů prohlásit: „Podívejte, 
jak se milují, jsou ochotni dát život jeden 
za druhého.“

Tento „zázrak“ lidstvo očekává, aby 
mělo ještě naději. Je to nezbytný příspě-
vek k rozvoji ekumenismu, k cestě 
k plné a viditelné jednotě křesťanů. 
Tento „zázrak“ je v našich možnostech. 
Lépe řečeno v možnostech toho, jenž 
přebývá 

BLAHOPŘEJEME!

Významná životní jubilea oslavili a oslaví 
tito naši milí: 

Miroslav Matula (88 let),
 Amálie Kratochvílová (87 let), 

Věra Vaňková (86 let),
Marie Urbánková (85 let), 

Juraj Centek (75 let), 
Zd. Nezvalová (75 let). 

Boží požehnání, pevné zdraví duše i těla, 
pokoj, radost ze srdce přejí farníci.

3. LIDOVÝ BÁL

se bude konat dne 
30. ledna 2010

 od 20.00 hodin v sále 
G klubu v Uničově.
Kulturní program 
a bohatá tombola 

zajištěna. 
K poslechu a tanci bude 

hrát kapela F BAND 
z Klášterce. u Olšan

Vstupenky na místenky: 
70,- Kč

Těšíme se na vás, 
podpořte rodící se 

tradici!

Do nového roku s úsměvem☺
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Tentokrát si vyjedeme na lesní 
procházku do místa, které je od Uničova 
vzdáleno asi 26 km. Na první křižovatce 
v Novém Malíně zamíříme doprava, 
jakoby ke kostelu (směr Mladoňov). 
Přejedeme železniční přejezd a po-
kračujeme stále do kopce. V první ostré 
zatáčce za koncem vesnice zapar-
kujeme na lesní cestě, která z této 
zatáčky - takzvané vracečky - odbočuje. 
Je to hned před silničním mostem přes 
potok. Upřesním jen, že se jedná o Ma-
línský potok, a že nás bude doprovázet 
po celý následující výšlap, který začíná 
v nadmořské výšce 482 m. Na trase 
dlouhé 2,5 km zvládneme převýšení 
přibližně 200 m, což znamená, že se na 
každém metru dostaneme v průměru 
o 8 cm výš.

Poklidná procházka „po zelené“ 
vede smíšeným a zcela liduprázdným le-
sem. Potkáte-li někoho, pak jedině 

veverku. První zastávku u krmelce se 
seníkem můžeme využít k procvičení 
gramatiky, jelikož nás vítá červený nápis 
„MYSLYVČE MAME HLAD“. Po pro-
hlídce otevřené boudičky pokračujeme 
dále. Po levé straně se v prudkém 
svahu zvedají stále větší a rozsáhlejší 
skaliska. Za nějaký čas dorazíme 
k vodárenskému zařízení, neboť potok 
zásobuje vodou Nový Malín. Další cesta 
je zpestřena v lepším případě pří-
tomností dřevěných můstků, v horším 
případě pak stavem, kdy nelze poznat, 
zda ještě jdeme po cestě nebo už 
potokem - a to bylo docela zvláštní 
vzhledem k dlouhodobému suchu, jež 
právě v době našeho výletu panovalo. 
Za vodárnou se začínají skály objevovat 
i po pravé straně rokle. Protože rokle 
byla navzdory letní teplotě nejen stu-
dená, ale i místy velmi tmavá, nezdařilo 
se nám pořídit jediný hezký snímek 
skály, který by bylo možno repro-
dukovat. Zato jsme vylouskali spoustu 
dobrých a čerstvých bukvic z „letošní“ 
sklizně. Vezmete-li v úvahu, jak jsou 

takzvané různé „bioprodukty“ drahé, tak 
tady se válely všude po cestě. Bukvice 
chutnají, řekněme, podobně jako lískové 
oříšky, ale jejich chuť není tak ne-
výrazná. Možná však netušíte, že olej 
obsažený v jejich jádře se poměrem 
nenasycených mastných kyselin (tedy 
těch příznivých) vyrovná oleji olivové-
mu.

Jediné, co nás při této romantické 
procházce pěknou přírodou zklamalo, 
byla skutečnost, že se nám nepodařilo 
cestou objevit „Wallichloch“, neboli 
skalní sluj, v níž se prý ztratil italský 
hrabě Locarno při hledání nalezišť vzá-
cných kamenů. Sluj zřejmě není turisti-
cky značená. Takže, než se sem 
vydáme někdy znovu, dáváme si za úkol 
zjistit od některého místního znal-ce, 
kudy vede ta utajená cesta k pokla-
dům…   

Dodatečná poznámka: Cesta ke sluji 
je v tuto chvíli prý nebezpečná, ale nej-
později v příštím roce bude dle infor-
mace KČT Šumperk vyznačena.

TIP  NA  NEDĚLNÍ  VÝLET XLII. část  Malínská rokle

Začátkem listopadu se konala člen-
ská schůze občanského sdružení Za-
cheus. Na schůzi byli členové seznáme-
ni se stavem prací na rekonstrukci 
domu. Tímto krátkým článkem chceme 
i vás, milí farníci, seznámit s tím, jak 
práce pokračují.

Dům má kompletně novou střechu, 
dokončen je sádrokarton v podkroví, 
dům je omítnut, uvnitř je v přízemí 
otlučena omítka, zazděna jsou vnější 
okna, vyzděno a omítnuto je sociální za-
řízení, v budově je rozvedena kanali-

zace, plyn, elektřina, voda. Řeší se vy-
dláždění mezi budovou muzea a farou. 
Stavba se vlastně už uzavřela a budou 
pokračovat práce uvnitř.

Protože je to památkově chráněný 
dům, používá se při rekonstrukci jiných 
technologií než při nové stavbě. Složení 
nátěrů, malty a ostatních použitých 
materiálů je pod přísných dohledem pa-
mátkářů a  autorského dozoru. Oprava 
kleneb byla prováděna pod kontrolou 
statika.

Práce probíhají podle plánu, stave-

bní firma pracuje odpovědně a jejich 
spolupráce s památkáři, autorským do-
zorem a technický dozorem, je dobrá.

Celá rekonstrukce bude dokončena 
30. 4. 2010. Otevření muzea s pože-
hnáním pana biskupa Mons. Josefa Hr-
dličky se uskuteční pravděpodobně 
26. 6. 2010, ale o tom budete jistě infor-
mováni. Děkujeme všem, kteří naši prá-
ci podporujete svými modlitbami a finan-
čními dary. 

Přejeme vám krásné a pokojné dny.
     Občanské sdružení Zacheus

O muzeu baroka

Pastorační plán farnosti na rok 2010

(jihá)


