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SLOVO ŽIVOTA NA ZÁŘÍ

Chiara Lubichová

„Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) 
sedmdesátsedmkrát.“ (Mt 18,22)

Těmito slovy Ježíš odpověděl Petro-
vi, když se ho poté, co slyšel úžasné 
věci z jeho úst, zeptal: „Pane, kolikrát 
mám odpustit svému bratru, když se 
proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ 
Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc 
sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedm-
krát.“

Petr se pravděpodobně 
pod vlivem Mistrova kázání 
rozhodl, že se ve své dobrotě 
a velkorysosti pustí tímto 
novým směrem a udělá něco 
výjimečného: dospěl tak k roz-
hodnutí odpouštět až sedm-
krát. 

Ale Ježíš odpovědí 
„…sedmdesátsedmkrát“ říká, 
že máme odpouštět bez ome-
zení. Je třeba odpouštět vždy. 

„Neříkám ti nejvíc sedmkrát, 
ale (třeba) sedmdesátsedm-
krát.“ 

Toto slovo připomíná bi-
blický zpěv Lámecha, Adamo-
va potomka: „Bude-li sedmero-
násobně pomstěn Kain, tedy 
Lámech sedmdesátkrát a se-
dmkrát.“ Tak začíná záplava 
nenávisti ve vztazích mezi lid-
mi tohoto světa, která stoupá 
jako rozvodněná řeka.

Proti tomuto šíření zla sta-
ví Ježíš bezmezné, bezpodmínečné 
odpuštění, schopné prolomit uzavřený 
kruh násilí.

Odpuštění je jediným způsobem, jak 
učinit přítrž nepokojům a otevřít lidstvu 
budoucnost, která by nevedla k sebe-
zničení.

„Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) 
sedmdesátsedmkrát.“ 

Odpouštět. Vždy odpouštět. Odpustit 
neznamená zapomenout, jako kdyby-
chom se nechtěli podívat skutečnosti do 

očí. Odpuštění není slabost, kdy ze 
strachu před někým silnějším nebereme 
v úvahu křivdu, které se dopustil. 
Odpuštění nespočívá v tom, že budeme 
o vážné situaci tvrdit, že je bezvýz-
namná, anebo že budeme zlo vydávat 
za dobro. 

Odpuštění není lhostejnost. Odpuště-
ní je úkonem vůle a jasného vědomí, 
tedy svobody, který spočívá v tom, že 
přijímáme bratra nebo sestru takové, 

jací jsou, přestože nám ublížili. Stejně 
jako Bůh přijímá nás, hříšné, navzdory 
našim nedostatkům. Odpuštění tkví 
v tom, že neodpovídáme na urážku 
urážkou, ale usilujeme o to, co říká 
svatý Pavel: „Nedopusť, aby tě zlo 
přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem.“

Odpuštění spočívá v tom, že dáváš 
možnost nového vztahu tomu, kdo ti 
ubližuje, dáváš jemu i sobě možnost 
začít nový život, otevřít se budoucnosti, 
v níž by zlo nemělo poslední slovo.

„Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) 
sedmdesátsedmkrát.“ 

Jak tedy žít toto Slovo?
Petr se ptal Ježíše: „Kolikrát mám 

odpustit svému bratru?“ 
Ježíš měl tedy ve své odpovědi na 

zřeteli především vztahy mezi křesťany, 
mezi členy téhož společenství.

V prvé řadě se máme takto chovat 
k bratřím a sestrám ve víře - v rodině, 

v práci, ve škole nebo ve spo-
lečenství, do něhož patříme.

Víme, jak často se člověku 
chce odplatit urážku podob-
ným skutkem nebo slovem.

Dobře víme, že mezi lidmi, 
kteří spolu žijí, jsou provinění 
proti lásce častá; ať už kvůli 
rozdílné povaze, z nervozity 
nebo z jiných důvodů. Právě 
proto je třeba si připomínat, že 
jedině stále obnovovaná ocho-
ta odpouštět může zachovat 
pokoj a jednotu mezi bratry.

Vždy budeme mít sklon 
myslet na chyby druhých, při-
pomínat si jejich minulost 
a budeme chtít, aby byli jiní, 
než jací jsou… Je třeba si 
navyknout dívat se na ně no-
výma očima, vidět je nově 
a vždy je přijímat bez váhání 
a výhrad i tehdy, když svých 
chyb nelitují.

Někdo by mohl namítnout, 
že je to těžké. Pochopitelně. 
Ale právě to je na křesťanství 

krásné. Následujeme přece Krista, který 
na kříži prosil Otce za odpuštění pro ty, 
kdo mu způsobili smrt, a který vstal 
z mrtvých.

Odvahu! Pusťme se do toho a tento 
život nám přinese pokoj, jaký jsme nikdy 
nezakusili, a velikou radost, jakou jsme 
nikdy nepoznali.

Rádi rozdáme letní úrodu koťat dobrým lidem.
Hájkovi, Troubelice,  608 460 096, 608 460 104

V měsíci srpnu oslavila jubileum 
85 let paní Věra Látalová, 

v měsíci září oslaví 86. narozeniny 
paní Zdena Trhlíková a 87. naro-

zeniny paní Dobromila Pavlíková. 
Přejeme veškeré Boží požehnání, 

pevné zdraví, radost a pokoj v srdci.

INZERCE

na procházky do lesa a při nich prostě 
nešlo nevšimnout si větších či menších 
hub a hříbků. A tak se sbíraly, čistily, 
sušily či přímo připravovaly k jídlu. Také 
borůvek bylo dost, takže děti se z ta-
kovýchto procházek vracely jako Indiáni. 
A ještě vysvětlení pojmu „dračácký“ – 
dračák čili hra Dračí doupě byla velice 
oblíbená zejména mezi kluky, kteří puto-
váním různými územími s nástrahami 
a úkoly dokázali strávit spoustu času, 
hlavně v době, kdy se děvčata věnovala 
výtvarným činnostem. Z poznávání ži-

vota sva-
tých misio-
nářů jsme 
zrealizovali
hry a sou-
těže, které 
se daly za-
hrát v cha-
tě. Děti si 
také připra-

vily scénku s misijní 
tematikou. 
Zopakovali jsme si, 
popř. někteří z nás 
se naučili, Hymnu 
PMDD, četli jsme 
společně z knihy 
o sv. Pavlovi, modlili 
se, zpívali… Na stře-
deční večer, který 
byl první bez deště, 
připravily nejstarší 

děti hru v lese, čímž udělaly ostatním 
dětem i nám, dospělým, radost. Měly ji 
pečlivě nachystanou, včetně hledání po-
kladu, který byl pro děti sladkou od-
měnou. Ve čtvrtek jsme zvládli i táborák 
s mokrým dřevem a v pátek nás už 
čekalo balení, uklízení a loučení. 

Nejdříve jsem byla trochu zklamaná 
z toho, že nám počasí moc nepřálo a že 
jsme nemohli postupovat programem 
tak, jak byl přichystaný. Ale pak jsem si 

uvědomila, že podstatou tohoto pobytu 
bylo to, aby se naši malí misionáři lépe 
poznali, byli spolu a měli společné 
zážitky. A to se snad podařilo, protože 
děti se už těší na příští společné 
prázdniny!                     
     

jednou nohou v Česku, jednou v Polsku

nálezce největšího 
houbařského úlovku

(luhá)

misijní scénka
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Minitábor na faře v Renotech

Šternberská madona

Dnešní titulek tak trochu navazuje 
na XXII. díl z června 2007, kdy jsme se 
na stránkách časopisu pomyslně svezli 
zahradním vláčkem pana Váni ze Střížo-
va u Drahanovic. Podobných železni-

čních nadšenců, schopných vystavět na 
své zahradě vlastní železnici s nádra-
žím, je ale v naší vlasti více. Tentokrát 
jsme se vydali až do Obřan, což je 
okrajová městská část Brna nacházející 
se na břehu řeky Svitavy, prakticky již 
v přírodě. Cestu popisovat nebudu, bylo 
by to složité. Zájemce mohu odkázat na 
mapu, případně poradím. Nicméně, ově-
řili jsme si, že i dnes lze do Brna dorazit 
bez dálniční známky a odtud už jsme se 

nechali vést naším bývalým farníkem 
Petrem Kobylkou se ženou Marcelou 
a jejich 4 dětmi. Na rozdíl od centrálního 
Brna bylo parkování kousek od „železni-
ce“ zcela bez problémů a zdarma. 
Zahradu jsme ani nemuseli hledat, proto-
že přes plot nahlížela řada obdivovatelů, 
malých i velkých. Dostat se dovnitř už 
tak jednoduché nebylo. Ani ne tak kvůli 
frontě zájemců (čekalo se snad jen 10 
minut), ale hned za bránou pozemku 
právě uháněla lokomotiva s dětmi. Proto 
byla na bráně místo kliky „koule“ a na 
pozemek se vstupovalo z bezpečnost-
ních důvodů teprve tehdy, až vlak bezpe-
čně zastavil na nádražíčku. 

Jedna vlaková souprava pojala 
až 8 capartů při maximální hmotnosti 
jednoho pasažéra 30 kg. Děti nasedly 
a už se jelo. Dráha se všelijak zatáčela, 
výhybky se přesouvaly, semafory se 
závorami padaly a zase se zvedaly, 
nechyběl samozřejmě ani tunel. Tady 
jsem se zalekl, co by se stalo, kdyby se 
nějaká ratolest, nic netuše, rozhodla 
před tunelem stoupnout. Ale všiml jsem 
si, že majitel ze svého velína (židlička 
u domu) pozorně sleduje celý provoz na 
monitoru průmyslové televizky. Před tu-
nelem zpomalí a případně vyzve přítom-
né rodiče, aby své zlatíčko usměrnili. 
Děti mohly za jízdy zamávat jinému mo-
delu vláčku stoupající po sousední zuba-
čkové dráze i dalším atrakcím opodál. 
Projížďka mohla trvat tak 10 minut a nu-
tno podotknout, že vstup i jízda byly de-

klarovány na „vlastní nebezpečí a zod-
povědnost rodičů“ a že do malé kasičky 
u vchodu mohl každý přispět dobro-
volným příspěvkem, nezbytným na za-
bezpečení provozu železnice. Netrou-
fám si odhadovat, zda může taková kuri-
ozita majitelům vynášet, avšak velkou 
roli zde hraje určitě nadšení provozo-
vatele. Řekl bych, že je to skoro takový 
druh oběti - každou neděli od dubna do 
prosince vozit nekonečné řady vděč-
ných cestovatelů. Pro více informací se 
můžete mrknout např. na tuto interneto-
vou adresu: 
http://detem.info/index.php?docid=35

No, a když už budete v Brně a okolí, 
můžete si vybrat ke shlédnutí snad stov-
ky jiných dalších zajímavostí. My jsme 
společně ještě stihli: 

a) Unikátní Světelský oltář v nedale-
kém Adamově, viz: 
http://www.adamov.name/historie.html,

b) Starou huť, čili pěkně zrekonstru-
ovanou technickou památku, založenou 
již v roce 1736, nacházející se kousek 
za Adamovem,

dále asi 1-2 km odtud vzdálenou
c) Býčí skálu, což je jeskynní kom-

plex osídlený již v době železné a k to-
mu jako třešničku na dortu nedalekou 
jeskyni Kostelík, kudy v minulosti pro-
tékal Křtinský potok, než se rozhodl, že 
bude vyvěrat o něco níže v údolí.

A ve Křtinách je pak věhlasný 
barokní kostel od Santiniho, pak je tu 
význačné poutní místo Vranov u Brna 
(http://www.kostelvranov.isidorus.net/hist
.htm) ... Ale to by byl nekonečný článek 
a tam jsme se už tentokrát nedostali.

Tip na nedělní výlet XLVI. část: Zahradní železnice Obřany

Na světě se mnoho mluví 
o lásce. Bůh dokázal svou 
lásku k nám činem. Obětoval 
svého jediného syna – Ježíše 
Krista.

Každý člověk je jedinečný, 
proto potřebuje Boha a učit se 
od toho, který je tichý a pokor-

ný v srdci.
Kristus zná každý hřích, který udě-

lám, zná moje slabosti. Přimlouvá se za 
mne u Boha, protože miluje lidi.

Člověk musí čekat na správný čas, 
který je určen lásce.

Důvěra v Hospodina je důležitá. Dří-
ve než můžeme očekávat lásku, musí-

me ji prokazovat, dávat.
Prokazujeme-li lásku všem lidem, 

můžeme některé z nich získat pro Pána!
Ježíš přišel na tuto zemi proto, aby 

dokázal Boží lásku. Biblická víra je jed-
nou a provždy odevzdána do srdcí věří-
cích lidí. Budeme-li Boha hledat, najde-
me Ho.

Letos v srpnu se již třetím rokem  ko-
nal Minitábor na faře v Renotech. První 
rok byl na zkoušku, bez nějakých plánů 
na další pokračování. Ale děti se začaly 
ozývat samy, že by příští rok přijely zno-
vu a tak se to tedy zkusilo za rok opět 
a letos znovu.

Tentokrát se ale počet nahlášených 
pomalu, ale jistě stále navyšoval a zasta-
vil se na počtu 34 přihlášených dětí. 
Tábor je určen pro děti všech farností 
v našem děkanátu a tak se sjely děti 
z Uničova, Troubelic, Oskavy, Střelic, 
Renot, Litovle, Nového Dvora a samo-
zřejmě i ty renotské. Letošní nevyzpy-
tatelné počasí se umoudřilo a po celý tý-
den nám svítilo sluníčko jako na objed-
návku. Byl připraven bohatý, různorodý 
program, všechny nápady se nám za 
dobu pobytu ani nepodařilo uskutečnit. 
Vytvořila se úžasně různorodá skupina 
malých i dospívajících dětí, které se 
navzájem doplňovaly svou povahou 
a nápady. Ihned po příjezdu v neděli 
odpoledne se část farní zahrady  promě-
nila ve stanový tábor, část v letní jídelnu 
a část – po jedné zvlášť vydařené vodní 
válce – v  rozbahněné území, kde, jak 
se někdo vyjádřil, teď sedm let tráva 
neporoste.  Ale už roste, roste...

Náplň tábora tvořily nejen společné 
hry na farní zahradě a v okolí, výlety, no-
ční hra, ale také chvíle klidu při posle-
chu příběhu o hraničáři a princezně, 
který byl pokračováním příběhu z loň-
ského Minitábora a samozřejmě společ-
né modlitby. Nechybělo ani odpoledne 
věnované pletení ošatek z pedigu, které 

poslouží pro charitativní účely. Touto či-
nností se zabývala především děvčata, 
ale i leckterý kluk zvědavě přihlížel na 
šikovné ruce svých kamarádek.

Aby nezůstalo jen u hraní a ruko-
dělných prací, navštívili jsme jedno 
dopoledne také Uničov a tam na nás 
v klášterním skriptoriu čekala zajímavá 
činnost. Vyzkoušeli jsme si vlastno-
ručně, jak se v minulosti psávalo brkem. 
Potom následovala návštěva Muzea 
vězeňství, pro děti velice atraktivní 
a výstup na věž radnice. Každý den, 
plný aktivní činnosti, měl poklidné zakon-
čení. A tím byla společná modlitba 
v kruhu kolem svíček na zahradě. 
Občas vypadala ve tmě dost legračně. 
Ten velký kruh dětí, který se vždy vytvo-
řil, se neustále kroutil, oháněl, popose-
dal - komáři  prostě nenechali děti 

v klidu ani při modlení.  
Jeden večer jsme se 

také sešli v setmělém ko-
stele naproti. Pod oltářem, 
při svitu svíček otevíraly 
děti svá srdce Pánu, když 
pronášely své díky a přá-
ní. Ta vyznání byla opra-
vdu upřímná.

Bylo úžasné sledovat, 
jak po celý pobyt, při tak 
velkém množství dětí, pro-
bíhá vše v pohodě a klidu 
jako v jedné velké rodině. 

Zmíním zde i otázku stravování, kte-
rá byla pro naše kuchařky dost náročná 
a přesto i toto zvládaly bravurně a s ú-
směvem. A dětem chutnalo. Vařilo se 
vlastně stále. Od rána do večera. Ale 
vařilo se s radostí. 

Tábor byl ukončen mší svatou, na 
kterou přijeli 
rodiče na-
šich táborní-
ků se svými 
dalšími dět-
mi, takže 
kostel v Re-
notech se 
zaplnil a  dě-
ti při modlit-
bě Otčenáš 
ani nemohly 
vytvořit kruh 
kolem Pána 
Ježíše, protože jich bylo tolik, že se pro-
stě do kruhu nevlezly, a proto byly roz-
prostřeny do půli kostela. 

Děkuji všem, kteří se po celou dobu 
pobytu za naše děti modlili; vím, že Vás 
nebylo málo...

Děkuji Bohu za tuto krásnou pří-
ležitost pro posílení společenství našich 
dětí, v promodleném prostředí renotské 
fary. Píšu – promodleném – protože ji 
kněží, kteří zde v minulosti přebývali, 
opravdu úžasně promodlili. Vzpomeňme 
na ně i my ve svých modlitbách. 

 železnice Obřany

Stará huť

 jeskyně Kostelík

(jihá)

O lásce

Dana Lukasová

Na třetí srpnový týden se 
těšilo 23 dětí z uničovského Mi-
sijního Klubka.  Čekal je týden-
ní pobyt na chatě v Kunčicích 
u Starého Města, kde se o ně 
staralo 5 maminek.  Od zalo-
žení Klubka to bylo již potřetí. 
Týden s námi strávily i některé 
děti, které sice do Klubka ne-
patří, ale toužily prožít spole-

čně týden v tomto krásném 
koutu na pomezí Hrubého Je-
seníku, Rychlebských hor 
a masivu Králického Sněžníku. 
Příroda zde opravdu vybízí 
k přemýšlení o Božím stvoření 
a k velké vděčnosti za tyto 
krásy.

Pobyt měl být tematicky za-
měřený na poznávání svatých 

misionářů, jakožto pokračování 
činnosti z uplynulého školního 
roku. Byla připravena spousta 
her a soutěží v příhodném 
venkovním terénu, ale vzhle-
dem k tomu, že polovinu týdne 
pršelo, dal by se pobyt nazvat 
spíše „houbový“ či „dračácký“. 
„Houbový“ proto, že i navzdory 
nepřízni počasí jsme brali děti 

Prázdninový pobyt dětí z Misijního Klubka

(ss)

Paprsek: nová dřevěná kaplička




