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SLOVO ŽIVOTA NA ŘÍJEN

 

Chiara Lubichová

„Pojď za mnou!“ (Mt 9, 9)
Když Ježíš odcházel z Kafarnaa, uviděl výběrčího daní 

jménem Matouš, jak sedí v celnici. Matoušovo zaměstnání 
vzbuzovalo u lidí nenávist a řadilo ho mezi lichváře a ty, kdo 
se obohacovali na úkor ostatních. Zákoníci a farizeové ho 
kladli na stejnou rovinu s veřejnými hříšníky a Ježíše vinili 
z toho, že je „přítel celníků a hříšníků“ a že s nimi jí.

Ježíš jde proti všem společenským zvyklostem a zve Ma-
touše, aby ho následoval. Přijímá pozvání na hostinu do 
Matoušova domu, stejně jako později k Zacheovi, který byl 
nadřízeným celníků v Jerichu. Když po Ježíšovi žádali, aby 
své chování vysvětlil, 
řekl jim, že přišel, aby uz-
dravoval nemocné, nikoli 
zdravé, a nepovolával 
spravedlivé, ale hříšníky. 
I tentokrát vyzval jedno-
ho z nich:

„Pojď za mnou!“
Stejnými slovy se o-

bracel Ježíš na břehu je-
zera už na Ondřeje, 
Petra, Jakuba a Jana. 
Jinými slovy adresoval 
tutéž výzvu i Pavlovi na 
cestě do Damašku. 

Tím však Ježíš ne-
skončil. Nadále v prů-
běhu věků povolává mu-
že a ženy z každého ná-
roda a pokolení.

Pokračuje v tom i dnes -  prochází naším životem, různými 
způsoby a na rozličných místech se s námi setkává a zve nás 
k následování.

Volá nás, abychom byli s ním, protože s námi touží 
navázat osobní vztah. Zároveň nás vyzývá, abychom s ním 
spolupracovali na velkém záměru nového lidstva.

Nevadí mu naše slabosti, hříchy a naše ubohost. Miluje 
nás a volí si nás takové, jací jsme. Tím, co nás promění, je 
jeho láska, která nám dá sílu, abychom mu odpověděli, 
a odvahu, abychom ho jako Matouš následovali.

Každého miluje osobní láskou, povolává ho a má s ním 
jedinečný životní plán. Můžeme to ve svém srdci pocítit jako 
inspiraci Duchem Svatým, nebo nás mohou oslovit určité 
okolnosti či rada, kterou nás ten, kdo nás má rád, někam 
nasměruje… Ať už se to projeví jakkoli, je to ozvěna téhož 
slova:

„Pojď za mnou!“
Vzpomínám si, jak jsem i já toto Boží volání zachytila.

Tehdy bylo v Tridentu velmi chladné zimní ráno a maminka 
požádala mladší sestru, aby šla pro mléko na místo, které 
bylo od nás vzdálené asi dva kilometry. Venku byla ale příliš 
velká zima a sestra se na to necítila. I druhá sestra se 
zdráhala. Rozhodla jsem se a řekla jsem mamince: „Mami, 
půjdu já.“ Vzala jsem nádobu, vyšla jsem z domu a v půli 
cesty se stala zvláštní věc. Zdálo se mi, jako by se otevřelo 
nebe a Bůh mě volal, abych ho následovala. „Dej se mi celá,“ 
slyšela jsem ve svém srdci.

Bylo to výslovné volání a já jsem na ně chtěla hned 
odpovědět. Promluvila jsem o tom se svým zpovědníkem 

a ten mi dovolil, abych se 
navždy darovala Bohu. 
Bylo to 7. prosince 1943. 
Nikdy se mi nepodaří po-
psat, co se ten den 
v mém srdci odehrálo. 
Zasnoubila jsem se s Bo-
hem a mohla jsem od něj 
všechno očekávat.

„Pojď za mnou!“
Tato slova se však 

netýkají pouze určitého 
okamžiku rozhodnutí 
v našem životě. Ježíš se 
na nás obrací denně. 
„Pojď za mnou!“ jako by 
nám říkal při našich oby-
čejných každodenních po-
vinnostech. „Pojď za 
mnou!“ říká nám při zkou-

šce, které máme čelit, při pokušení, které máme překonat, 
nebo při službě, kterou máme vykonat…

A jak mu konkrétně odpovědět?
Konat to, co od nás v přítomném okamžiku Bůh chce a co 

vždy v sobě zahrnuje zvláštní milost.
V tomto měsíci bude naším úkolem se s rozhodností 

odevzdat do Boží vůle, odevzdat se bratrovi či sestře, které 
máme milovat, práci, studiu, modlitbě, odpočinku – každé 
činnosti, kterou máme konat.

Naučíme se v hloubi srdce naslouchat Božímu hlasu, který 
hovoří i hlasem svědomí. Řekne nám, co Bůh od nás 
v každém okamžiku chce, a my budeme připraveni obětovat 
všechno, abychom to uskutečnili.

„Dej, Bože, abychom tě nejen každý den více milovali, 
protože nevíme, kolik času nám ještě zbývá, ale abychom tě 
skrze tvou vůli milovali v každém přítomném okamžiku 
z celého srdce, z celé duše a ze všech sil.“

To je ten nejlepší způsob, jak následovat Ježíše.

okraji lesa. A ten kopec naproti za planinou, to už je zadní, 
tudíž zalesněná část onoho známého Vitošovského lomu, 
jehož odtěžené terasy jsou dominantou viditelnou z roz-
manitých rozlehlých koutů Zábřežska. A dá se odsud vůbec 
dostat až na vrchol lomu a pokochat se výhledem do kraje? 
Možné je zajisté všechno, ale k tomuto už bych zde nerad 
dával návod, neboť tato cesta, ačkoli nevede přes devatero 
hor a řek, přeci jen vede přes asi devatero různých zábran 
a zákazů, které Vás upozorňují mimo jiné na nebezpečí výbu-
chu a zakázaný vstup. A i když se Vám nakonec podaří ali-
bisticky prokličkovat cestou, kde se Vám jakoby náhodou 
žádný plot nebo zákaz nepostavil do cesty, kdo ví, zda soubor 
různých osvětlovacích a dalších zařízení na samotném 
vrcholu v sobě neobsahuje i kamerový systém…

A tak si raději místo tohoto výšlapu dopřejte jinou za-
stávku, kdy při zpáteční jízdě od Hrabové uvidíte před 
Dubickem po pravé straně v polích malé štěrkové jezírko. 
Vodní plocha patří přírodnímu Biocentru Hosena. Dá se zde 

i koupat. Nebo alespoň prý Vás odtud z vody nikdo nevyžene 
a procházka je to milá. A jak na cestu k této lokalitě Dubickem 
prokličkovat? Na to určitě po nevelkém bloudění přijdete sami. 

Divočáci

(jihá)

V neděli 23. 10. 2011
 se po mši svaté koná před kostelem v Uničově

 MISIJNÍ JARMARK.
Kupte si drobné předměty vyrobené dětmi 

z Misijního klubka a podpořte tak misie!
 Výtěžek z prodeje poputuje na konto

 Papežských misijních děl.

Pán Bůh zaplať za vaše dary!

MISIJNÍ NEDĚLE
23.10.2011
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Každá ušlechtilá naděje a sen 
lidské mysli se naplní, jsou-li u Boha.
 Ale jedna z největších tísní v životě 

je tíseň čekání na Boha.

Když si někdo myslí, 
že pro svatost svého života musí 

být neustále s Bohem, 
nemůže už ostatním nic dát.

Člověk přichází k Bohu tím 
nejprostším způsobem – slovy.

Dny, které si oddělujeme ke ztišení 
před Bohem, se nám mohou stát 
léčkou. Přestaneme mít potřebu 

ztišení před ním každý den.

Nikdy nemusíte předstírat, že náš 

 život je plný radosti a důvěry, 
čekejte prostě na Boha a zapusťte 

v Něm své kořeny.

Postavte na Bohu svou naději. 
Bez ohledu na to, kolik věcí vás tíží, 

se vší rozhodností je odsuňte 
stranou a obraťte se k Němu.

Pokud někdy dojde ke sjednocení 
víry, bude to na úrovni 

tolerance, lásky.

Ježíš věděl, že v církvi budou 
hříšníci, přesto si nás vybírá, 

abychom v církvi žili.

Zradí-li nás někdo, zhojíme tuto 
ránu jenom svým odpuštěním.

Dokážeme-li stát pokojně, věrně 
a pevně i uprostřed víru života, 

dosáhl Bůh při nás svého záměru.

Udržujeme-li s Bohem správný 
vztah, necháme Ho, ať jedná,

 jak se mu líbí.

Kříž je brána, kterou 
může každý člověk 
vstoupit do jednoty 

s Bohem. Ale není to brána, kterou 
jen projdeme, je to místo, kde se 

nachází život, ve kterém přebýváme.

Boží láska neví v tom, že dovoluje, 
aby se nám staly špatné věci,

 ale že je s námi, když se stanou.

Vybrané citáty

ÚVOD

Často slyšíme, že křesťané by měli 
žít život s Bohem a měli by se odlišovat 
svým způsobem života od jiných lidí, kte-
ří v Boha nevěří. Co to však znamená 
žít s Bohem? Co to znamená žít du-
chovní život? Na tuto otázku se pokusí 
odpovědět série článků farního časopi-
su s názvem Střípky z duchovního 
života. Zpracovává myšlenky kdysi zná-
mého duchovního vůdce z mezivále-
čného období jesuity P. Aloise Storka. 
Přesto, že jeho kniha Z duchovního 
života vyšla už v roce 1926, jsou jeho 
rady i dnes stále platné a aktuální.

1. CO JE TO duchovní život?
„Duchovní“ život neznamená žít život 
„nehmotný“, ale život „z Ducha“ nebo 
život „podle Ducha svatého“. Žít du-
chovní život tedy znamená především 
nechat se vést Bohem. 

1. Duchovní život jistě nežije ten, kdo 
se nevaruje smrtelného hříchu, pro-tože 
by tak žil bez Boha. Žít jako Boží přítel, 
být stále dítětem Božím a nezar-
mucovat Pána vážnými proviněními je 
tedy prvním předpokladem dobrého 

duchovního života. Ale to je ovšem 
nejnižší stupeň duchovního života, 
i když je základem všeho dalšího a nu-
tnou podmínkou pravého křesťanského 
života vůbec. Pro mnohé křesťany, 
zvláště v mládí, je i toto mnoho, daří-li 
se jim setrvat na tomto výchozím stupni.

2. Neměli bychom se však spo-
kojovat jen s tím, že svého Pána 
nezarmucujeme svými těžkými hříchy. 
Měli bychom dále duchovně růst, tedy 
toužit po vyšším stupni duchovního 
života, života s Bohem. V čem záleží 
tento druhý, vyšší stupeň? Jestliže o-
pravdu miluješ svého Pána a Boha, pak 
se budeš snažit varovat se i všedních 
hříchů, a to vědomých a dobrovolných. - 
Rozeznáváme hříchy všední dobrovolné 
a polodobrovolné: hříchy, kterých se 
dopouštíš s plným vědomím, s plnou 
rozvahou, a hříchy, při kterých je si 
člověk málo nebo sotva vědom, že je-
dná nesprávně nebo hříšně. - Na 
druhém stupni duchovního života je tedy 
ten, kdo se snaží varovat se i do-
brovolných všedních hříchů. Tato spo-
lupráce s Boží milostí už vyžaduje určitý 
postup a duchovním vedení zkušeným 
zpovědníkem.

3. Pokud někdo žije v takovém 
niterném spojení s Bohem, že se už ne-
dopouští ani nejmenšího hříchu s plným 
vědomím, ten spěje k třetímu stupni 
duchovního života, který spočívá v tom, 
že se s Boží pomocí dovede vyhnout 
běžným chybám z pouhé lidské slabosti 
a nedokonalosti. K tomu ovšem dospěje 

často jen křesťan, který se dovede zříci 
všeho pro Boha a vroucně ho miluje, 
takže lze o něm říci, že konečně „miluje 
Boha z celého svého srdce a z celé své 
duše a ze vší své síly i ze vší své mysli, 
a svého bližního“ opravdu „jako sebe 
samého“. To je cíl duchovního života.

2. Hlavní prostředky duchovní-
ho života
Kdo chce žít duchovní život vytrvale 

a s úspěchem, musí používat různé 
prostředky. Hlavními prostředky, ustá-
lené tisíciletou praxí katolické církve, 
jsou:

1. Často se zpovídej u téhož zpo-
vědníka, aby tě znal a mohl tě vést 
v duchovním životě.

2. Ještě častěji – pokud možno 
denně - přijímej Tělo Kristovo, které je 
pokrmem a posilou duchovního života.

3. Modli se často; bez modlitby si 
sotva vytvoříš osobní vztah k Bohu.

4. Horlivě čti duchovní knihy, ovšem 
s náležitým výběrem, aby odpovídaly 
potřebám tvého duchovního života.

5. Snaž se plnit všechny své 
povinnosti, i když se ti někdy nechce. 
Ten, kdo se nedovede ovládat, nedo-
vede plnit Boží vůli. Uč se statečně 
a rázně přemáhat různé náklonnosti, 
choutky, nálady a rozmary.

Střípky 
z duchovního
 života

ř

ž

Pokračování příště.

(jj)

Milí přátelé misií,
byl to pro mě velmi vzácný čas, když jsem měl možnost se 

setkat s Matkou Terezou. Utkvělo mi v srdci, když na pěti 
prstech ruky vysvětlovala tajemství misijní práce. Říkala: „Uvě-
domte si, že když dáváte najíst hladovým, napít žíznivým, tě-
šíte zarmoucené, ošetřujete nemocné a ujímáte se chudých, 
setkáváte se s Ježíšem! On každému takovému člověku při 
posledním soudu řekne pět velmi důležitých slov: ,Tys to udě-
lal pro mě!‘“

Příležitostí k takovýmto setkáním s Ježíšem v chudých 
a trpících je dnes víc než dost. Ze statistik organizace 
UNICEF se dozvídáme, že miliony dětí „zmizí“ každý rok 
v černých ekonomikách nebo jsou pašovány ze země do ze-
mě, často kvůli sexuálním službám. Každou minutu zemře na 
AIDS dítě mladší 15 let a další se nakazí. 171 milionů dětí 
pracuje v riskantních podmínkách – v továrnách, dolech a ze-
mědělství. Asi 8,4 milionu dětí trpí v nejhorších formách 

dětské práce, včetně prostituce 
a nevolnictví, kdy splácejí prací 
dluh rodičů.

Svatý otec Benedikt XVI., 
který každoročně vyhlašuje Mi-
sijní neděli, nás letos vybízí: 
„Samotný Světový den modliteb 
za misie není jen ojedinělým 
momentem v průběhu roku, ale 
vzácnou příležitostí zastavit se 
a uvažovat o tom, zda a jak od-
povídáme na povolání k misii. 
Je důležité, aby se jednotliví 
pokřtění i celá církevní spole-
čenství v misii angažovala nikoli 
sporadicky a občasně, ale trva-
le, aby se misie stala formou 

jejich křesťanského života.“ Právě na tuto výzvu máme 
možnost prostřednictvím Papežských misijních děl konkrétně 
odpovídat a přispívat k zlepšení situace chudých.

Z České republiky v rámci Misijní neděle podporujeme 
např. stavbu a opravu 24 kostelů, kaplí, far, klášterů, pasto-
račních center, domova pro staré a nemocné kněze, nákup 
jízdních kol a několika aut potřebných pro pastorační činnost. 
Přispíváme též na léčebné výdaje, biblické kurzy, formační 
a vzdělávací programy pro mládež a katechisty, kteří jsou 
velmi potřební zvláště ve velkém množství farností, kam se 
misionáři dostanou jen několikrát za rok. Celkem letos 
pomáháme 11 diecézím v 8 zemích: Malawi, Zambie, Papua-
Nová Guinea, Bangladéš, Uganda, Surinam, Guyana, Srí 
Lanka a Indonésie. Kromě této sbírky na Misijní neděli dále 
podporujeme více než 250 000 chudých dětí v 11 zemích. 
Přispíváme i na formaci několika stovek bohoslovců v 8 
misijních seminářích, které bychom našli například v Zambii, 
Ugandě, Bangladéši, na Šalamounových ostrovech či na 
Haiti. Z výše uvedeného je vidět, jak hodně je nasazení 
každého z nás pro misie potřebné.

Chtěl bych Vám všem v této chvíli upřímně poděkovat za 
modlitby, obětovaná utrpení, finanční dary a jakoukoliv jinou 
pomoc. Podporujete světové misie katolické církve, kvalitní 
projekty, které jsou pod patronací Svatého otce. Během 
loňské Misijní neděle jste věnovali téměř 16 milionů korun 
a spolu s ostatními dary na potřebné děti a bohoslovce 
v misiích se za minulý rok sešlo celkem přes 26 milionů 
korun. Věřím, že letošní Misijní neděle přinese požehnání 
a bude důvodem, aby každého z nás mohl sám Ježíš u po-
sledního soudu přivítat těmi známými pěti slovy: „Tys to udělal 
pro mě!“ a pozvat nás k sobě domů.

 
            P. Jiří Šlégr

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl 
k Misijní neděli 23. října 2011

Protože po 52 dílech tipů na výlet - většinou do nedale-
kého okolí - se opravdu už těžko hledá něco zapomenutého 
a neznámého, je na čase také někdy vyrazit jen tak „naslepo“. 
A tak jsme vyrazili směrem na Zábřeh. Při průjezdu obcí Hra-
bová jsme se uprostřed vsi rozhodli pustit vzhůru doprava 
s myšlenkou na to, že bychom tudy někudy mohli dojít snad 
až na vrcholek vitošovského lomu. A nelitovali jsme. Silnice 
nás vedla kolem nově zrekonstruované kaple sv. Matouše 
a podél pěkně opraveného koryta Hrabovského potoka. Ze sil-
nice se stala silnička, z potoka potůček a za posledním oby-

dlím, kde byla menší vodní nádrž a velký plácek na zapar-
kování, už pokračovala jen lesní cesta.  

A to už byl před námi les, nově vybudovaný most a dře-
věný altánek. Takže vyrazme do lesa! V tu chvíli si začala 
Mariánka krátit cestu hrou: „Tati, co bys dělal kdyby-…“a do-
dala, nic netuše, …“kdyby před Tebou vyběhl divočák?“ 
Jasnovidectví a podobné jevy zajisté fungují. Ani jsem nestačil 
vymyslet odpověď a už před námi byli chlupatí rodiče se 
dvěma malými čuníky v ohradě a k tomu dva jiní, kteří volně 
vyběhli ze křoví. Následovala rychlá fotka s chrochtajícími 
přáteli a jde se dál, a to cestou napravo od jakési lesní 
garáže. Cesta se klikatila a stoupala, až nás asi po 1,5 km 
stoupání kolem hezkého posedu dovedla na lesní křižovatku. 
Tož tady to vyžadovalo mapu, abychom zjistili, kde asi tak 
jsme. Dali jsme se na křižovatce cestou doleva a pak zakrátko 
jinou šípovitě napojenou cestou doprava. Pokud se teď podle 
mapy dáme lesem směrem dolů, měli bychom sejít asi po 200 
metrech do jakéhosi plochého údolí, které je na mapě 
označeno jako „odkalovací nádrž“. Vskutku se tak stalo. Účel 
této rozsáhlé planiny mi není jasný, chtělo by to asi vědět 
něco o technologii dobývání a zpracování vápence, nicméně 
z výstražných cedulí jasně vyplývalo, že je to areál lomu a že 
je do něho, stejně jako na hráz, vstup zakázán. Respektovali 
jsme to a udělali si celkem pěknou procházku podél nádrže po 
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