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SLOVO ŽIVOTA NA ZÁŘÍ

 

Chiara Lubichová

„Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl 
mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.“ 
(Lk 15,32)

Touto větou končí známé podobenství o marnotratném 
synovi. Má nám ukázat velikost Božího milosrdenství. Uzavírá 
kapitolu Lukášova evangelia, ve které se Ježíš tomuto tématu 
věnuje ještě ve dvou dalších podobenstvích.

Znáš příběh o ztracené ovci, kterou šel pán hledat a osta-
tních devětadevadesát ovcí nechal v pustině?

A vzpomínáš si na vyprávění o ztracené stříbrné minci 
a radosti ženy, která poté, co 
ji našla, svolala své přítel-
kyně a sousedky, aby se s ní 
radovaly?

„Máme proč se veselit 
a radovat, protože tento tvůj 
bratr byl mrtev, a zase žije, 
byl ztracen, a je zase 
nalezen.“  

Bůh se obrací na tebe 
i na všechny křesťany a zve 
všechny, aby se spolu s ním 
veselili, oslavovali a radovali 
z návratu hříšného člověka, 
který byl ztracen a zase 
nalezen. Těmito slovy se 
v podobenství otec obrací na 
staršího syna, který s ním žil 
celý život, ale po celodenní 
tvrdé práci odmítá vejít do-
mů, kde se oslavuje návrat 
jeho bratra.

Otec šel věrnému synovi 
vstříc stejně tak, jako šel 
vstříc synovi ztracenému, 
a snažil se ho přesvědčit. V pocitech otce a staršího syna je 
však výrazný rozdíl. Otec chce ve své bezmezné lásce a 
obrovské radosti, aby se s ním všichni radovali, ale syn je vůči 
svému bratrovi naplněn pohrdáním a žárlivostí. Ani ho už za 
svého bratra neuznává. Když o něm hovoří, říká: „Tenhle tvůj 
syn, který prohýřil tvůj majetek.“

Otcova láska a radost z návratu syna ještě více 
zdůrazňuje zlobu druhého syna, která prozrazuje jeho chladný 
a - dalo by se říci – falešný vztah k otci. Tomuto synovi sice 
záleží na práci a na plnění povinností, ale přitom nemá otce 
rád synovskou láskou. Lze říci, že je vůči němu poslušný 
spíše jako k pánu.

„Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl 
mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.“

Těmito slovy Ježíš varuje před nebezpečím, kterému 
můžeš být vystaven i ty, a to tím, že povedeš život slušného 
člověka, založený na hledání vlastní dokonalosti, ale přitom 
budeš posuzovat méně dokonalé bratry. Pokud totiž „lpíš“ na 
vlastní dokonalosti, jsi zaměřen jen na sebe, naplňuješ se 
sebou samým a jsi plný sebeobdivu. Chováš se jako ten syn, 
který zůstal doma a vyjmenovává otci své zásluhy: „Tolik let 
už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil.“

„Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl 
mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.“

Ježíš se staví proti postoji, 
ve kterém by vztah k Bohu byl 
založen jen na zachovávání 
přikázání. Takové zachová-
vání však nestačí – toho si je 
i židovská tradice velmi dobře 
vědoma.

V tomto podobenství Ježíš 
objasňuje božskou lásku tím, 
že ukazuje, jak Bůh, který je 
Láska, dělá první krok k člo-
věku, aniž by bral zřetel na to, 
zda si to zaslouží či ne. Chce, 
aby se vůči němu člověk ote-
vřel, aby s ním mohl vytvořit 
autentické společenství živo-
ta. Je pochopitelné, že nej-
větší překážkou pro Boha-
Lásku je život těch, kteří se 
zaměřují jen na činnosti, díla, 
zatímco Bůh chce jejich srdce.

„Máme proč se veselit 
a radovat, protože tento tvůj 
bratr byl mrtev, a zase žije, byl 
ztracen, a je zase nalezen.“ 

Ježíš tě těmito slovy vyzývá, abys měl vůči hříšníkovi tutéž 
bezmeznou lásku jako Otec. Ježíš tě volá k tomu, abys míru 
lásky, kterou má Otec k jakémukoliv člověku, nesoudil podle 
svých měřítek. Když Otec vyzývá staršího syna, aby s ním 
sdílel jeho radost z nalezeného syna, žádá i tebe, abys změnil 
svou mentalitu a přijímal jako bratry a sestry i ty muže a ženy, 
vůči kterým bys pociťoval jen pohrdání a nadřazenost. To 
v tobě vyvolá opravdové obrácení, protože tě to zbaví 
přesvědčení, že jsi lepší. Pomůže ti to vyhnout se náboženské 
netolerantnosti a přijmout spásu, kterou ti Ježíš získal, jako 
ryzí dar Boží lásky. 

V měsíci srpnu oslavila 
90 let paní 

Marie Hamplová ze Střelic, 
88 let paní 

Marie Mičianová z Renot, 
86 let paní 

Věra Látalová z Uničova
 a 75 let paní 

Vlasta Fryčáková ze Střelic. 
V měsíci září pak dovrší 

99 let paní Alžběta Kábelová,
 88 let paní 

Dobromila Pavlíková 
 a 87 let paní 

Zdenka Trhlíková. 
Našim milým jubilantkám 

srdečně blahopřejme 
k narozeninám a vyprošujeme 
hojné Boží požehnání, pevné 

zdraví a veselou mysl.

--
Všichni křesťané by měli pracovat společně, aby mohl být náš 
svět proměněn na „domov“. V každém skutku, v každém činu 
buď pomáháme přinést předzvěst nebe, nebo pekla na zemi.

--

--
Dlaň plná klidu je lepší než dvě hrsti plné námahy a honby za 

větrem. 
-- 

                                                                                                    
D. Lukasová

14.15

ve čtvrtek
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Počátkem srpna letošního roku se 
fara v Renotech změnila ve westernové 
městečko Reno City. Ptáte se proč? 
Protože se tady již čtvrtým rokem konal 
takzvaný Minitábor fara Renoty a téma-
tem letošního pobytu byl právě Divoký 
západ. 

Vše propuklo v nedělní odpoledne, 
kdy se horda nedočkavých kovbojů jala 
obsazovat volné území farní zahrady 
a založili si své westernové (rozuměj 
stanové) městečko.  Ihned došlo na se-
znamování – ne kolty a pistolemi, ale 
úplně normálně táborově – seznamo-
vací hrou. Letošní osazenstvo, které 
čítalo dvacet pět bílých tváří, se 
seznámilo s rozmístěním životně 
důležitých míst –  saloonu (česky ku-
chyně, latríny (tedy WC) a  samo-
zřejmě objevilo také „přírodní vodní 
zdroj“ tolik potřebný ke každodenní 
očistě. Není jisté, zda tento zdroj 
využívali po dobu pobytu všichni, 
takže je možné, že se někteří domů 
vraceli ne jako bílé tváře, ani rudé, 
ale spíše zašlé...

Již během prvního dne vytvořili 
táborníci harmonické společenství, 
kde pomáhá jeden druhému, kde se 
učí tolerovat se navzájem, a musím říct, 
že otevřenost a upřímnost v tomto se-
skupení dětí mě často  přivedla 
k myšlenkám, kdy jsem si uvědomovala, 
jak my dospělí jsme často úplně jiní.

Přestože věkové rozpětí mezi nej-
mladšími účastníky a dospívajícími bylo 
více jak deset let, na pohodové atmo-
sféře tato skutečnost neubrala, naopak 
ti starší převzali s naprostou samozřej-
mostí starost o mladší. A pozornost, 
kterou jim věnovali a pečlivost, s jakou 
připravovali soutěže, tématické hry, je 
obdivuhodná.

Všemi dny se táhla jako nit téma-
tická hra, při které táborníci plnili spou-
stu různých úkolů, za které dostávali 
peříčka do indiánské čelenky a sou-
časně každý večer také museli splnit 
vědomostní zkoušky například ze 

znalostí o těžbě a zpracování železné 
rudy, naučili se morseovou abecedu, 
dokázali vysvětlit, na jakém principu 
pracuje vodní mlýn, co je to horní 
náhon, atd.

Jedno odpoledne ostří hoši a dívky 
strávili v „neznámých“ krajích, kde lovili 
zvěř a po těchto namáhavých výkonech 
se rádi vraceli zpět do svého „městečka“ 
odpočinout si a načerpat sil na další 
den. 

Správný kovboj či indián má také do-
bré srdce.  Nezapomíná ani na pomoc 
druhým. Proto jsme se jednou také sešli 
v „saloonu“ a soustředili jsme se na 
výrobu  ozdobných předmětů z kože-
ných řemínků. Tyto drobnosti budou 
k dispozici na různých charitatních 
akcích k prodeji a jejich výtěžek půjde 
na konto potřebných mezi námi. I ná-
sledující den se našel čas na přípravu 
ozdobných předmětů, tentokrát z organ-
zy, určených opět na dobročinné účely. 

Těm pohybuchtivým byla k dispozici 
stará indiánská hra lakros, kterou 
vynalezli severoameričtí indiáni. Lakros 
dnes už není výsadou jen indiánů, ale 
pronikl do celého světa, pořádají se 
turnaje v této hře a kdo ji jednou zkusí 
hrát, chytne ho.

Avšak i otrlí pistolníci mají své du-
chovní potřeby. Těm bylo učiněno 
zadost, protože nedaleko „městečka“, 
přesněji pouze přes silnici vybudovali 
dávní osadníci krásný kostelík, do které-
ho se již po dvě staletí utíkají ti, kteří 
hledají štěstí nejen tady na tomto světě, 
ale především to věčné – s Bohem. 
A tak se každý večer přeběhlo 
přes cestu do kostela, který 
osvětlovaly jen svíčky a v těch-
to ztichlých a zklidněných chvil-
kách zaznívaly modlitby spole-
čné, ale také osobní a velmi 
upřímné a čisté, tak jak se na 
správné kovboje a indiány 
sluší. Věřte, že se naše děti 
umí modlit. 

Na správném táboře o-
všem nemůže chybět noční 

hra. Tentokrát probíhala v nedalekém 
lese Doubravě, byla dobrodružná, druž-
stva se snažila vysvobodit dceru indián-
ského náčelníka ze spárů zločince, což 
se jim samozřejmě nakonec díky jejich 
neohroženosti podařilo. 

Musím také zmínit, že renotským 
starousedlíkům se častokrát sželelo 
vyhladovělých a vysílených přistěho-
valců – táborníků a nezištně obda-
rovávali naši kuchyni potravinami „nez-
bytně nutnými“ k přežití v tvrdých 
podmínkách „Divokého západu“. A tak 
se jídelníček často přizpůsoboval právě 
této skutečnosti, aby ani kousek jídla 
nepřišlo nazmar. Tedy byli jsme obda-
rováváni ovocem a zeleninou, takže 
rodiče mohou být v tomto ohledu klidní, 
jejich děti měly dostatek vitamínů po 
celou dobu pobytu. Samozřejmě ne-
chyběl nějaký ten řízeček, pečené 
masíčko,  páreček či salámek, aby toho 
zdraví nebylo příliš. I na pohár se místo 
v žaludku našlo.

Rovněž na konci pobytu byli všichni 
účastníci Minitábora obdarováni malým 
balíčkem na rozloučenou, který obsa-
hoval sladkosti i drobnou památku na 
letošní tábor. 

Předchozí řádky byly psány odleh-
čenou formou, která je jistě prá-
zdninovým zážitkům příhodná. Po-
vídání o dětech a mladých bych ale 
ráda zakončila poněkud vážněji. 
Přesto, že bylo na táboře stále živo, 
program probíhal téměř nepřetržitě, 
přesto všechno nad celým tímto 
společenstvím vládl pokoj, klid 
a pohodová atmosféra. Mladí 
vedoucí vytvořili pro menší děti 
přirozené prostředí vzájemné spo-
lupráce a důvěry. Chtěla bych jim 
z tohoto místa ještě jednou 
poděkovat za ochotu a nadšení 
s jakým vytváří programy pro děti 

a jak se dokáží vydat ze všech sil pro 
dobrou věc. Jsem moc vděčná za to, že 
máme mezi sebou takové obětavé 
a upřímné dospívající človíčky, chápu je 
jako velký dar od Pána pro nás všechny. 

4. ročník Minitábora na renotské faře

--
O křesťanství jako by nikdo nestál. Ale Pán Ježíš nasytil pěti 

chleby a dvěma rybami tisíce.... Každý z nás má svých
 „pět chlebů a dvě ryby“. Ruce, nohy, ústa, čas, peníze 
a obdarování. Dejme to k dispozici. Ať od nás lidé slyší 

evangelium, ať utiší svůj skutečný hlad po životě.
--

Život, smrt, zločin, násilí, zklamání, všechny propasti lidského 
nitra jsou tak nicotné, jestliže je vidíme pod zorným úhlem 

věčnosti.
--

--
Církev musí svítit jako maják v síle Ducha svatého. Ještě je 
čas milosti, ale běda, až pomine. Chceš se setkat s Pánem 
Ježíšem jako soudcem? Čiň skutky bez víry. Chceš ho jako 

Spasitele? Vrhni se mu k nohám a pros o odpuštění.
--

Lidé zpupní a násilní a všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem 
pokoušejí poškodit své bližní, nebudou mít na svědomí jen 

křivdu, které se chtějí dopustit, ale budou odpovídat i za 
rozvrat, do kterého chtějí přinést duše svých obětí.

--

Vybrané citáty

V sobotu 13. srpna 2011 byla v rámci oslavy svátku 
Nanebevzetí Panny Marie v našem kostele sloužena slavná 
mše svatá. Jako každý rok, tak 
i letos jsme očekávali novokněze, 
hlavního celebranta mše svaté. Náš 
pan děkan pozval otce Lukáše 
Jambora z Rajnochovic. Slavnostně 
vyzdobený kostel i farní zahrada byli 
připraveni na návštěvu věřících 
i kněží. Venku se schylovalo k bou-
řce a prudký vítr s lijákem se snesl 
nad Uničov. S obavami jsme čekali 
malou návštěvnost i příjezd otce 
Jambora. Vše dobře dopadlo. Věřící 
zaplnili kostel a novokněz s malým 
zpožděním přijel. Slavnost začala 
písní „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ 
a pak po přivítání začal mladý kněz mši svatou. S dojetím 
jsme naslouchali jeho vyznání, když vyprávěl, jak ho babička 
vodívala k Panně Marii na Svatý Hostýn. Jak ho maminka 
vychovávala ve víře, až dospěl ke kněžskému povolání. 

S milým úsměvem vyprávěl, jak projel třemi bouřkami, než 
přijel do Uničova. Panna Maria ho bezpečně provázela a dala 

i vysvitnout sluníčku, které nám 
ozářilo světelný průvod se svíčkami 
na farní zahradu.  Tam pokračovala 
bohoslužba přímluvami, prosbami 
a novokněžským požehnáním. Násle-
dovalo už jen posezení na zahradě 
s pohoštěním. 

Někteří lidé se ještě vrátili do 
kostela pro osobní požehnání od 
otce Jambora. Říká se, že pro takové 
požehnání by si měli věřící boty 
prošlapat, jakou má sílu. Dlouhá řada 
věřících čekala na ono požehnání 
a mnohým oči zaslzely, když otec 
trpělivě s každým promluvil. Stiskem 

ruky a milými slovy se s námi rozloučil. Kéž mu Pán Bůh 
žehná a Panna Maria ho ochraňuje při jeho náročné záslužné 
práci.

Letos to bylo již po čtvrté, kdy jsme se třetí srpnový týden 
vydaly s dětmi na chatu do Kunčic u Starého Města pod 
Sněžníkem. Chata je v krásném prostředí hlubokých lesů, 
pastvin a luk – všichni to tam máme moc rádi, a tak jsme se 
těšili nejen na společně strávené chvíle, ale také na to, že 
budeme moci obdivovat krásné Boží stvoření.

Program byl letos dvojí: dopoledne, kdy ještě byla rosa, 
hráli jsme uvnitř hry zaměřené na spolupráci, kamarádství, 
děti zkoušely kreslit nohama či ústy, 
aby si uvědomily, jak těžké to mají 
postižené děti, malovaly si obrázky na 
trička – to aby měly památku na 
letošní pobyt. Také jsme zkoušeli šít 
váčky z kůže, ale zjistili jsme, že je to 
obtížnější než jsme mysleli, proto 
z kůže vznikaly jiné výrobky, které ne-
bylo třeba tolikrát prošívat, např. rybi-
čka na provázku, ozdobné náramky či 
nátepníky. Po obědě vždy následoval 
polední klid a poté jsme hry hráli 
venku nebo jsme vyjeli kousek za 
vesnici do lesa. Stříleli jsme z luků, 
které nám tatínek připravil již předem – bylo celkem náročné 
sestřelit plastový kelímek, proto se ti menší raději trefovali 
papírovými koulemi. V lese jsme opakovali oblíbenou hru 
z minulých let – děti se rozdělily na družstva, každé si 
postavilo domeček a dostalo vlajku, o kterou se sváděl boj. 

Poslední odpoledne se jelo do lesa pro dříví na táborák. Líbilo 
se mi, jak starší děvčata vymýšlela kulisy a loutky postaviček, 
aby mohla hrát malým dětem pohádky. Starší kluci se zase 
dali dohromady při hraní Dračáka – je to strategická hra, ke 
které stačí kousek papíru a tužka a můžou u ní strávit hodně 
času. A protože jsme letos měli k dispozici i notebook, viděly 
děti  i animovaný příběh, který sklidil velký ohlas.  

Protože jsme letos byly jen tři maminky a dětí byla značná 
převaha (19), bylo to trošku nároč-
nější. Ale musím ocenit ochotu 
starších dětí, které dost pomáhaly. Na 
druhou stranu jsem byla zaskočená 
tím, že se děti po pár dnech jaksi 
shlukly do skupinek, což nebylo úplně 
to nejlepší – občas to mezi nimi 
zaskřípalo. Ale při modlitbách kolem 
sochy Panny Marie, Růže Mystické, 
která s námi putovala, jsme zase 
tvořili jednu rodinu malých misionářů.

A tak nám zůstávají v srdci vzpo-
mínky na to pěkné, které překrývají 
nedostatky a věřím, že děti budou po 

skončení prázdnin zase rádi pracovat jako malí misionáři 
v Klubku, aby svými silami pomáhaly potřebným dětem na 
celém světě.

Klubkový pobyt na chatě v Kunčicích

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Uničově

A. Svobodová

(luhá)




