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SLOVO ŽIVOTA NA LISTOPAD

Chiara Lubichová

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 
budou vidět Boha.“ (Mt 5,8)

Ježíšovo veřejné působení začíná 
horským kázáním. Ježíš se posadil - jak 
to bylo zvykem u učitelů - na hoře ne-
daleko Kafarnau u Genezaretského jeze-
ra, a hovořil k zástupům o blahosla-
venstvích. Ve Starém zákoně za-
znívá slovo „blahoslavený“ vícekrát 
– je vyjádřením oslavy toho, kdo 
nejrůznějším způsobem naplňuje 
Boží slovo.

V Ježíšových blahoslavenstvích 
zčásti zaznívalo to, co učedníci už 
znali. Poprvé však slyšeli o tom, že 
lidé čistého srdce jsou nejen hodni 
vystoupit na Hospodinovu horu, jak 
říká žalm, ale mohou dokonce Bo-
ha vidět. Jaké čistoty srdce je třeba 
dosáhnout, aby si člověk mohl 
něco takového zasloužit? Ježíš to 
během svých kázání vysvětlil něko-
likrát. Snažme se tedy Ježíše po-
chopit, a tak čerpat z pramene 
opravdové čistoty.

„Blahoslavení čistého srdce, neboť 
oni budou vidět Boha.“

Podle Ježíše máme svrchovaný 
prostředek k očišťování: „Vy jste už 
čistí tím slovem, které jsem k vám 
mluvil.“ Nejsou to tedy především 
obřady, co očišťuje nitro, ale jeho 
slovo. Ježíšovo slovo není lidským 
slovem. Je v něm přítomen Kristus, 
tak jako je jiným způsobem příto-
men v Eucharistii. Jeho prostřednictvím 
do nás Kristus vstupuje. Necháváme-li 
v sobě slovo působit, osvobozuje nás 
od hříchu, a tedy očišťuje naše srdce.

Čistota srdce je plodem žitého slova, 
všech Ježíšových slov, která nás osvo-
bozují od řady náklonností, do nichž nut-
ně upadáme, není-li naše srdce zamě-
řené na Boha a jeho učení. Tyto 
náklonnosti se mohou týkat věcí, tvorů 
a nás samotných. Je-li však srdce 
zaměřeno pouze na Boha, vše ostatní 
se ztrácí.

K tomu, abychom to dokázali, nám 

může pomáhat, když budeme během 
dne opakovat Ježíši, Bohu slova žalmu: 
„Ty jsi, Pane, mé jediné dobro.“ Pokus-
me se je opakovat často, především 
tehdy, až v nás budou naše náklonnosti 
vyvolávat představy, pocity a vášně, 
které mohou zatemňovat naše vnímání 
dobra a zbavovat nás svobody.

Přitahuje nás konzumní svět reklam 
nebo rádi sledujeme určité televizní pro-
gramy? Odmítněme je slovy: „Ty jsi, 
Pane, mé jediné dobro.“ To bude první 
krok k tomu, abychom vyšli ze sebe 
a znovu vyjádřili svou lásku Bohu. Takto 
získáváme čisté srdce. 

Stává se nám někdy, že určitý člo-
věk nebo nějaká činnost se staví jako 
překážka mezi nás a Boha a narušuje 
náš vztah s ním? Je to vhodná chvíle 
k tomu, abychom zopakovali: „Ty jsi, 
Pane, mé jediné dobro.“ To nám na-
pomůže, abychom očistili své úmysly 
a znovu nalezli vnitřní svobodu.

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 
budou vidět Boha.“

Žité slovo je láska, a proto způ-
sobuje, že se stáváme svobodnými 
a čistými. Láska svým božským ohněm 
očišťuje naše úmysly a celé naše nitro, 
neboť podle Bible je „srdce“ nejhlubším 

sídlem rozumu a vůle.
Je tu však ještě láska, kterou 

nám Ježíš zvláště přikazuje a která 
nám umožňuje žít toto blaho-
slavenství. Je to vzájemná láska, 
která je podle Ježíšova příkladu 
připravena dávat život za druhé. To 
ona vytváří to upřímné sdílení, tu 
atmosféru, jejíž hlavní charakte-
ristikou je právě otevřenost a či-
stota díky přítomnosti Boha, který 
jediný v nás může stvořit čisté 
srdce. Tím, že uvedeme vzájem-
nou lásku v život, bude v nás Boží 
slovo jednat a způsobí naše očišť-
ování a posvěcování.

Osamocený člověk není scho-
pen odolávat delší dobu svodům 
světa. Ve vzájemné lásce však 
nalezne zdravé prostředí, schop-
nost chránit čistotu srdce a celou 
svoji křesťanskou opravdovost.

„Blahoslavení čistého srdce, neboť 
oni budou vidět Boha.“

Plodem neustále obnovované-
ho úsilí o čistotu srdce je scho-
pnost „vidět“ Boha – tedy chápat 

jeho působení v našem životě 
i v dějinách, rozeznávat jeho hlas 
v našem nitru, spatřovat jeho přítomnost 
tam, kde je – v chudých, v Eucharistii, 
v jeho Slově, v bratrském společenství, 
v církvi. 

Takto zakoušíme přítomnost Boha, 
která začíná již v tomto životě, kdy 
„v Něho věříme, ale dosud ho nevi-
díme“, až po stav, kdy jej na věčnosti 
„uvidíme tváří v tvář“.

21. listopad
 Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále je svát-
kem poměrně novým, vyhlásil jej v roce 
1925 papež Pius XI. a poprvé se slavil 
v roce 1926 na poslední říjnovou neděli. 
Dnes tento svátek připadá na 34., tedy 
poslední neděli v liturgickém mezidobí.

Pojďme se alespoň stručně zastavit 
u základních pojmů, které jsou s touto 
slavností spojeny:

Titul „Král“ je Ježíšovi připisován na 
mnoha místech v evangeliích Nového 
zákona. Ježíš je dlouho očekávaný král 
Židů (Mesiáš). Tímto označením se věří-
cí křesťan hlásí ke svému přesvědčení, 
že Ježíš je vládce nad jeho životem. 
Obrací se k Ježíši jako ke svému Pánu...

Dalším pojmem, který se tohoto svá-
tku bezprostředně týká,  je pojem „Boží 
království“, protože jádrem Ježíšova 
učení podle evangelií je zvěst o Božím 
království. Papež Benedikt XVI. ve své 
knize Ježíš Nazaretský píše, že sou-
sloví „království Boží“ se v Novém zá-
koně vyskytuje sto dvaadvacetkrát, z to-
ho je devadesát devět míst v synopti-
ckých evangeliích, z nich pak devadesát 
případů tvoří Ježíšovy promluvy.

Objasněním pojmu „Boží království“ 
se zabývalo a zabývá hodně vzdělaných 

osobností, já si dovolím vyjádřit neu-
měle své laické chápání tohoto „pro-
storu“. Dotek Božího království snad 
můžeme pocítit tam, kde člověk nežije 
pro sebe, ale pro druhé. Snad je to ten 
koutek v nás, ve kterém toužíme žít 
podle Božích přikázání.  

A když se obracíme k Pánu Ježíši, 
uvědomujeme si, že on, ačkoli Král, se 
ve svém lidství stal tím posledním, po-
nižovaným, zbitým, tím, který podstoupil 
neskutečné utrpení za naše hříchy, 
z lásky k nám. Král byl za nás ukři-
žován. 

Přichází k nám ale opět.  Denně je 
přítomen v liturgii. Znovu a znovu se 
obětovává a my před ním poklekáme, 
klaníme se mu, vyznáváme mu svou 
lásku a zpíváme: „Ježíši, Králi nebe
a země,...“. 

Srdečné blahopřání 
k 93. narozeninám paní 

Marii Hřebíčkové 
a listopadovým oslavencům: 

pan Antonín Melich oslaví 91 let, 
paní Růžena Římská 89 let 

a paní Jaroslava Blaháková 87 let. 
Přejeme hojné Boží požehnání! 

28. listopadu 2010
v 17.00 hod
se uskuteční 

v koncertní síni
v Uničově

Benefiční
koncert 

na podporu charitních 
projektů střediska Uničov.

Vystoupí zde
dětský pěvecký sbor Rosička, 

taneční skupina Styldance 
a smyčcový orchestr

 ZUŠ Uničov. 
Bude také prezentována činnost 

střediska Uničov 
za uplynulý rok

a oceněn nejlepší pracovník.
Těšíme se na Vaši účast.

S příchodem zimního období se zvýšila poptávka po 

teplém oblečení v charitním šatníku na Olomoucké

 ul. 226, v Uničově. Proto se na Vás dobrovolná 

farní Charita obrací s prosbou o poskytnutí 

nepotřebných zimních bund – pánských, dámských 

i dětských. Jestli Vám takové věci doma leží a 

nemají dalšího upotřebení, prosím, přineste je do 

charitního šatníku. Předem Vám moc děkujeme za 

každý kousek oblečení. Děkujeme Vám také za 

dosavadní příspěvky, ať už finanční nebo 

materiální, na provoz tohoto šatníku.

(ss)

PROSBA

(ss)
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Šternbersk

Tip na nedělní výlet XLVIII. část

(jihá)

Vodní dílo Nemilka
Nuže, během přemnohých předcho-

zích tipů na výlet jsme vyčerpali snad už 
všechna známá místa v blízkém okolí, 
a proto od tohoto 49. vydání neočeká-
vejme, že 26 km od Uničova narazíme 
na nějaké ohromující překvapení. Ale ne-
zoufejme a vydejme se dnes na pěknou 
pěší procházku. Pojedeme přes Zábřeh, 
kde v centru odbočíme doleva ve směru 
na obec Nemile. Mineme zábřežský kry-
tý bazén a pak už pojedeme jen místní 
úzkou silničkou podél hlavní železniční 
tratě na Prahu. To by bylo, abychom si 
cestou nezazávodili s nějakým tím Pen-
dolinem nebo alespoň nákladním vla-
kem! Před koncem Nemile, ještě před 
křižovatkou na Lupěné, je odbočka do-
prava se zákazem vjezdu, před kterým 
zaparkujme. A tudy už můžeme vyrazit 
na přibližně šestikilometrový okruh ko-
lem přehrady Nemilka. Slovo „přibližně“ 
je důležité, protože okruh sám o sobě 
není nijak značen a okolí přehrady je 
protkáno sítí různých rybářských stezek, 
lesních, štěrkových i asfaltových cest, 
a proto počítejte, že si zahrajete tak 

trochu i na objevitele a navigátory.
Z výše uvedených důvodů je obtížné 

předem inzerovat, co vlastně uvidíte. 
Nicméně, po půlce kilometru dorazíte 
k přehradní hrázi a dáte-li se pak napra-
vo prudkou stezičkou lesem vzhůru, 
dorazíte zakrátko na lesní cestu. A tady 
už je na Vás, zda se jí necháte vést ne-
bo do jaké míry budete kopírovat vodní 
hladinu probleskující mezi stromy a jestli 
třeba odbočíte někam dolů do zátočiny, 
kde narazíte zajisté na rybáře. Podle 
ročního období se můžete také věnovat 
sběru praváků, bedel, borůvek, jahod, 
malin nebo ostružin. Nedivil bych se, 
kdyby Vám cestu zkřížil slepýš, kdyby 
se před Vámi objevila sojka v plné pa-
rádě nebo na Vás vystřelil z houštiny 
nečekaně zajíc. A pokud se strefíte do 
stejné cesty jako my, dostanete se za 
horním koncem nádrže k členitému turi-
stickému rozcestníku. Zde nás například 
zaujal název „Klárinka“, což má být 0,5 
km vzdálený kopec. Řekli jsme si, že 
bychom na něj někdy mohli vyrazit se 
všemi Klárkami z farnosti. Avšak držme 
se naplánovaného okruhu, jděme ještě 
kousek směrem na „Růžové údolí“ a za-

krátko už nalevo uvi-
díme most přes po-
tok, který přehradu 
napájí a který nese 
stejné jméno jako 
přehrada sama.
A pokud za mostem 
během putování po 
opačném břehu vod-
ní nádrže nezablou-
díme, dorazíme na-
konec šťastně opět 
k sypané,  151 m 
dlouhé přehradní hrá-
zi, kde budeme mu-

set akorát přelézt zábradlíčko se zav-
řenou brankou, abychom se dostali zpět 
na cestu k zaparkovanému vozu.

Vodní dílo Nemilka bylo uvedeno do 
provozu v roce 1971 a kromě rybolovu 
je jeho hlavním posláním být rezervo-
árem pro zajištění minimálního potřeb-
ného průtoku vody. Zatopená plocha 
uprostřed smíšených lesů obnáší 20,68 
ha. Koupání je zde údajně povoleno.

A pokud rádi bruslíte na kolečkových 
bruslích, můžete z Nemile pokračovat 
na Lupěné a hned za mostem přes 
Moravskou Sázavu se dát doprava. Zde 
pak vede podél železniční tratě pěkná 
asfaltová cestička až pod Hněvkovský 
tunel. Nejspíš zde nebudete jedinými 
bruslaři…

Před 84 lety vyhlásil 
Sv. otec Pius XI. kaž-
dou předposlední říjno-
vou neděli za Misijní ne-
děli, kterou od té doby 

na celém světě organizuje Papežské mi-
sijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den 
modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž 
se pravidelně podporují projekty na pomoc 
nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 
misijních diecézích).

I v našem farním Misijním Klubku jsme 
se od září na tuto neděli připravovali. Děti 
zdobily svíčky, vytvářely prostírání s pod-
zimní tematikou, později jsme přidali deko-
race ze sušených přírodnin. Větší děti se 
navíc scházely o sobotách na faře a pod 

vedením Soni Šlosarové vytvářely již tech-
nicky náročnější ozdobné svíčky, náramky, 
zdobily perníčky a další výrobky, ze kterých 
jsme si mohli v neděli na Misijním jarmarku 
vybrat ten, který nás potěšil. Zároveň jsme 
dobrovolným příspěvkem za tyto drobnosti 
podpořili misie. 

Abychom podtrhli význam této Misijní 
neděle, děti při mši sv. přinášely obětní da-
ry za kontinenty Afriku, Ameriku, Asii, 
Evropu a Austrálii. Snažily se vytvořit i pře-
vleky symbolizující obyvatele těchto konti-
nentů. 

Poprvé jsme také připravili odpolední 
program pro děti na farní zahradě. I tento 
byl laděn misijně. Začali jsme modlitbou za 

Misijní neděle

děti žijících v misijních oblastech a zpíváním hymny PMDD. 
Na pěti stanovištích se děti seznámily se svatými misionáři, 
kteří žili a působili na jednom z kontinentů. Poté plnily úkoly, 
které souvisely se životem sv. misionáře. Např. na stanovišti 
Asie děti poznaly bl. Matku Terezu jako učitelku – skládaly ma-
gnety, potom jako misionářku, která obstarávala jídlo pro 
chudé – loupaly buráky a nakonec jako ošetřovatelku ne-
mocných – učily se pod odborným dohledem zdravotní 
sestřičky obvazovat různé části těla. 

Přestože nebylo počasí právě ideální (chvílemi nám pa-

píry rozmáčely dešťové kapky), děti přišly a úkoly na sta-
novištích plnily s radostí a elánem. Na závěr je čekala 
odměna ve formě misijního šátku, růžence, pexesa, balónku 
a do každé rodiny putoval i misijní kalendář. Zakončením 
tohoto odpoledne byl šálek teplého čaje s koláčem.

Takto prožitá Misijní neděle byla obohacující nejen pro 
děti, které si uvědomovaly, že na světě žije spousta dětí, které 
nemají to, co potřebují k důstojnému způsobu života. Pro nás 
dospělé bylo zážitkem pozorovat právě ty naše děti při všem, 
co s přípravou souviselo. Ať už šlo o vyrábění na jarmark, 
převleků k obětnímu průvodu nebo pomoc starších dětí na 
stanovištích. Všechno dělaly s nadšením a opravdovou 
touhou pomoci. V rodině jsem pak zažívala to, že děti se 

samy chtěly modlit na misijním růženci za děti ve světě. Měly 
prostě ta rozšířená srdce, jak o tom mluvil otec děkan při mši 
sv. Kéž by jim to zůstalo a my dospělí se tomuto rozšiřování 
od dětí učili. Často nás totiž svojí opravdovostí, vynalézavostí 
a čistotou úmyslu předčí…    

1. Kolik bylo Ježíšových učedníků?

2. Jarní měsíc zasvěcený Panně Marii

3. „Nikdy tomu neuvěřím, dokud neuvidím rány po hřebech v jeho rukou 

a nevložím prsty na tato znamení a ruku do jeho boku.“ Autorem tohoto 

výroku je svatý...

4. Světec, který kázal v Irsku a je často spojován s jetelovým trojlístkem

5. Učedník, jehož jméno v překladu znamená Skála

6. Ježíšův pěstoun

7. Ježíšova matka

8. Mojžíšův bratr, jehož jméno znamená "prorocký, osvícený, světlý"

9. Místo, kde jsou pohřbeni zemřelí

10. První člověk

11. Světec, který podle legendy zabil draka a žil ve 3. století

12. Asijský stát s hlavním městem Teherán, dříve nazýván Persie

13. Opak ke slovu blízký

14. Třetí planeta Sluneční soustavy

15. Kočkovitá šelma s typickými černými pruhy na oranžovohnědé srsti

16. Svátost, kterou přijímáme, abychom se stali křesťany a Božími dětmi

17. Latinské slovo, kterým obvykle ukončujeme modlitbu

Misijní křížovka

(luhá)

(klhá)




