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Informace a oznámení
Přehled bohoslužeb

 neděle pondělí úterý, čtvrtek, sobota středa pátek

Nové Město     7.45      9.00  7.00 17.30 18.00
Bobrová   10.45 17.00   17.00

11. února  - Světový den nemocných

15. března - Slavnost sv. Josefa

16. března - Květná neděle

Věřit znamená vzít si deštník
Pole byla vyprahlá a zem praskala nedostatkem vláhy. Zažloutlé a povadlé listí

smutně viselo z větví. Trávu na loukách slunce úplně spálilo. Lidé napjatě a nervózně
zkoumali kobaltově modré nebe, zda se na něm neobjeví mráček. Každým týdnem
bylo vedro nesnesitelnější. 

Opravdový déšť spadl naposledy před několika měsíci. Farář svolal obyvatele vsi
před  kostel,  aby  všichni  společně  prosili  za  dar  deště.  V určenou  hodinu  bylo
náměstíčko plné lidí. V očích měli úzkost, ale také naději, že konečně zaprší. Farář
přejížděl pohledem po shromážděných věřících a obdivně sledoval to množství Biblí,
křížků  a  růženců.  Náhle  se  zastavil.  Nemohl  odtrhnout  zrak  od  děvčátka,  které
způsobně sedělo v první řadě. Na klíně mělo složený červený deštník.

Bruno Ferrero – Osvěžení pro duši

Tříkrálová sbírka a koncert scholy
Milí přátelé, dovolte mi, abych jménem Oblastní charity Žďár

nad  Sázavou  poděkovala  Vám  všem,  kteří  jste  přispěli  ke
zdárnému průběhu Tříkrálové sbírky 2008, ať už jako koledníci,
vedoucí skupinek či dárci. Ráda bych vyjádřila své velké díky také
za všechny potřebné, kterým finanční výtěžek sbírky pomůže při
řešení jejich nelehké situace.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2008 činil na území, kde působí Ob-
lastní  charita  Žďár  nad  Sázavou  1  728 185,00  Kč.  V Novém
Městě na Moravě a blízkém okolí se jednalo o částku 112 794 Kč.

Současně bych ráda poděkovala Schole sv. Kunhuty, mladým varhaníkům a všem,
kteří pomáhali při přípravě Tříkrálového koncertu v neděli 13. ledna 2008.  Děkuji
vám za krásný hudební zážitek, za skvělou spolupráci a také za finanční dar, jímž se
stal  výtěžek dobrovolného vstupného,  který byl  původně  určen pro účely scholy.
Členové scholy se rozhodli finanční prostředky poskytnout k charitním účelům. Dar
ve výši 7 342 Kč poputuje na potřeby zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
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Jak přistupovat k Ježíšovu utrpení
Přemýšlej o tom, co Ježíš vytrpěl jako člověk a za co „chtěl trpět“..

Přemýšlej o tom, jak bylo Jeho božství skryté. Pros, aby sis dokázal
vážit toho, že to Ježíš pro tebe vykonal. Ježíš se ve svém utrpení stal
obětí intrik. Ježíš svobodně vytrpěl nesmyslné hrůzy, které jsou dnes
důvěrně  známé,  z lásky  k lidskému  pokolení.  Ježíš  nechtěl  zemřít,
nýbrž pokračovat v kázání a uzdravování. Zvolil si hrozné utrpení. Aby
se nám podobal  ve všem kromě  hříchu a aby svou poslušností  celé
lidstvo  odvrátil  od  cesty ke  smrti  a  přivedl  je  na  cestu  k věčnému
životu.

Neustále prohlubuj svůj vztah k Otci, jak to dělal Ježíš: bezmezně
Bohu důvěřuj, chtěj pouze to, co chce Bůh, a miluj Boha celým srdcem.
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Znamení chleba a vína
„Člověk je tím, co jí.“ Toto přísloví je známé

díky materialistickým filozofům. Lidmi je chápá-
no zmatečně. Lidé od nejstarších dob rozeznávali
v jídle určitou náboženskou hodnotu, danou člo-
věku velkorysostí Boží. Pro Židy i jejich sousedy
mělo jídlo posvátný význam. Kočovníci, kteří ce-
stovali pouští, bývali vždy ohroženi hladem. Ne-
vyhnuli se tomu ani rolníci svázaní s půdou. Mož-
nost sdílet s druhým vlastní pokrm byla chápána
jako znamení Božího požehnání. Kdo přijímá po-
krm jako Boží dar, sjednocuje se s Dárcem, rodí
se vztah mezi oním,  kdo dává, a mezi  tím, kdo
přijímá. Židé to vyjadřovali nekrvavými oběťmi,
v nichž Bohu obětovali první plody země.

Ještě zjevněji se tato symbolika  ukázala, když
se Bohu obětoval  chléb.  Chléb jíme každý den.
Uznáváme-li, že chléb přichází od Boha, říkáme
tím: bez Boha nemůžeme žít. Obdobně je to s ví-
nem,  které  ve  Středomoří  je  denním  nápojem.
Tím,  že  eucharistie  byla  Ježíšem   ustanovena
v průběhu  hostiny,  je  také  rituálním  pokrmem.
V této  souvislosti  je  přirozené,  že  Ježíš  vybral
chléb  a  víno,  jako  Boží  dary  pro  život  věčný.
V chlebu a vínu, které přináší věčný život, je On
sám.

Izraelský národ je v tradici proroků přirovnáván
k vinné révě. Obrazem vinné révy prorok vyjadřu-
je  vztah  mezi  Pánem a  jeho  vyvoleným lidem.
V Písni písní je víno symbolem lásky mezi nevěs-
tou a ženichem. V náboženském významu se stává
symbolem, který poukazuje na Boží lásku ke své-
mu lidu. Během svatby v Káni Marie řekla: „Už
nemají víno.“ Úryvek byl vysvětlován symbolic-
ky:  Starý zákon už  nemá svou životaschopnost.
Proto první Ježíšův zázrak spočívá v tom, že nabí-
zí nové víno, které trhá staré měchy. Avšak nej-
lepší víno se podává až nakonec – při poslední ve-
čeři.  Proto  Ježíšův  poslední  zázrak  je  spojen
s prvním. Eucharistie je rituál drahocenné hostiny,
spojující  události,  které  protkávají  celé  dějiny
spásy. (Tomáš Špidlík – Eucharistie)
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Na kříži ponechal Bůh Ježí-
še napospas děsivé prázdnotě
a nemilosrdnému utrpení, kte-
ré ukončilo Jeho život. Mnoho
z nás  zažije  tento  hrozný  po-
cit, když nás velká tělesná bo-
lest  vtáhne  do  chaosu  světa.
Ale Ježíš věřil, že ho Otec za-
chrání. Věřil, že Jeho utrpení
má smysl,  který Otec odhalí,
až to sám uzná za vhodné.

My  máme  jednat  stejně.
Když ti, kdo skutečně poznali
a  milují  Ježíše,  vidí  utrpení
lidí, které jim Bůh postavil do
cesty, trpí s nimi a vyvíjejí vel-
ké úsilí,  aby jim toto utrpení
ulehčili.

Tak to dělal Ježíš. Jeho utr-
pení  nás  vede  k tomu,  aby-
chom objímali svět takový, ja-
ký je: plný násilí a bolesti. Ve-
de nás k tomu, abychom objí-
mali  jakékoli  utrpení,  které
nás  v životě  potká,  protože
můžeme-li objímat Ježíše v je-
ho  utrpení,  má  toto  utrpení
smysl.

Naše utrpení má význam ve
spojení s naukou o kříži. „Slo-
vo o kříži je bláznovstvím těm,
kdo  jsou  na  cestě  k záhubě;
nám, kteří  jdeme ke spáse je
mocí Boží.“ (1 Kor 1,18)

Jako  se  On  s nadějí  drží
Otce,  my  se  držíme  Ježíše,
protože „Kristus je Boží moc
a Boží moudrost“ (1 Kor 1,24)

J.A.Tetlow - Duchovní cvičení
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Milé děti,
zanedlouho budeme společně prožívat

dobu postní. Co pro nás vůbec znamená?
Jak ji prožijeme? Pro „oprášení“ Vašich
znalostí vyplňte chybějící slova do násle-
dujícího textu:

Období před Velikonocemi se nazývá
…………………………  a  začíná
………………………. V tento den dělá
kněz  všem  věřícím  na  čelo  kříž  z
……………. Při udělování této svátosti-
ny  říká:  „Pomni,  člověče,  že  jsi
………… a v prach se ………………“
Označení popelem nám připomíná, že je
čas  k  obrácení  a  polepšení  života.
…………………….. , modlitba a dobré
skutky  nám  pomáhají  přemáhat  zlo  a
………………………  Popel  je  připra-

ven  z  ……………………….  posvě-
cených loni na Květnou neděli.

Zvládly  jste  doplnit  všechna  slova?
Věřím, že ano. A ještě tu pro Vás mám
jednu doplňovačku. 

Já jsem světlo světa
Každá budova nebo místnost má dve-

ře, aby se jimi dalo projít dovnitř i ven.
Když jsou dveře otevřené, je jednoduché
vejít dovnitř, do bezpečí, tam, kde na nás
něco  nebo někdo  čeká.  Skutečným klí-
čem a branou k životu je pro nás Ježíš
Kristus, který o sobě řekl:“Já jsem dve-
ře.“

Ke každému číslu patří jedno písmeno.
Pokud doplníte písmena k číslům, získá-
te znění Ježíšovy věty. 

Vaše kamarádka

Klíč k řešení tajenky

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Z K Á M E N S T R

10 11  12 13 14 15 16 17 18

O P CH Ř Í C I Ž D

Tajenka

6 16 2 18 10 6 5 11 13 16 12 3 1 14 2

10 8 15 16 6 5 17 7 2 9 1 5 4 6 5

„Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění, upadne-li
jeden, druhý ho zvedne. Běda samotnému, který upadne.

Pak nemá nikoho, kdo by ho podpořil. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo.
Jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim

oba. A nit trojitá se teprve nepřetrhne!“
Kazatel 4,9-12
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prosadili,  že  Marie  je  Theotokos  –
Bohorodičkou,  že  porodila  Božího
Syna a nejen člověka.  My to máme
dnes  úplně  jasné,  vyznáváme  to
všichni křesťané, ale tehdy to nebylo
jasné. A teď si uvědomme, že v PS je
to černé na bílém. V evangeliu čteme
slova  Marii:  „Dítě,  které  počneš
porodíš bude Synem nejvyššího, bude
to Syn Boží.“ Jak mohli být tak slepí?
To byli špičkoví biskupové.

2.  Velké  východní  schizma  r.
1054  –  pravoslavní. Rozdělení  cír-
kve  po  tisíci  letech  je  bolestné,  ale
narůstalo postupně. Důvody jsou slo-
žité,  vyrůstaly  z rozdílných  pojetí
kulturních,  liturgických,  disciplinár-
ních, církevněpolitických a dogmatic-
kých. Jak říkají experti, to byly nako-
nec  dva  světy,  východní  a  západní,
které se rozešly.

Napětí  narůstalo  v době  západního
císařství za Karla Velikého a Oty Ve-
likého, spory o úctu obrazů,  územní
nároky Byzantinců v Itálii. Pak přišel
politický  zásah  papeže  německého
původu  Lva  IX  do  jižní  Itálie,  pak
v Konstantinopoly patriarcha uzavíral
latinské  kostely  kláštery.  Vytýkal
užívání  nekvašených chlebů  latiníků
při mši svaté, zavedení celibátu, zave-
dení  do  vyznání  víry  slov  „fili-
oque“ (Duch Svatý z Otce i Syna vy-
chází). Papež poslal do Konstantino-
pole své legáty kardinála Huberta de
Silva  Candida,  kancléře  Fridricha
Lotrinského  a  arcibiskupa  Petra,  ti
však jednali  s patriarchou  nadřazeně

a povýšeně, prosazovali absolutní pa-
pežský primát, žádali uznání římské-
ho jurisdikčního  primátu a zavedení
západních  obyčejů.  Mezitím  zemřel
papež Lev IX. a kar. Hubert jednal na
svou pěst, vypracoval exkomunikační
buly a 16.července 1054 ji položil na
oltář v chrámu Hagia Sofia před zra-
ky lidu  a kněžstva  a  zvolal:  „Ať  to
Bůh  vidí  a  rozsoudí.“  Patriarcha
odpověděl  odvetnou  exkomunikací.
Přes  obnovované  pokusy  v dějinách
srovnat tento stav však ona roztržka
trvá dodnes. Pouze  7. prosince 1965
papež Pavel VI. a patriarcha Athena-
goras  zrušili  exkomunikační  buly,
zrušili klatby. (Připomeňme si, co se
stalo v roce 1964, když se papež Pa-
vel VI. a patriarcha Athenagoras set-
kali v Nazaretě, v místě vtělení Boží-
ho Syna, padli si do náruče jako dva
bratři  a  papež  se  pokorně  sklonil
k zemi a políbil patriarchovi nohy.)

Vzpomeňme si,  jak byl  papež Jan
Pavel II. na východě a jak se proti ně-
mu zvedla  vlna  odporu  v řeckoorto-
doxní církvi.

K tomu je však nutné dodat, že obě
veliké církve západní i východní zů-
staly věrné tradici, nic z odkazu Ježí-
še neporušili. Mají sedm svátostí, ma-
jí mariánskou úctu,  ordinují  biskupy
a  kněze,  to  je  udělovatele  svátostí.
Tak  bohužel  nezůstalo  v protestant-
ských církvích, které změnily tradiční
odkaz Krista o církvi, její hierarchic-
ké struktuře a službách. O nich si po-
víme až příště. P. Jan Daněk
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Teologické okénko – tématické homilie

Církev (2. neděle v mezidobí)

Dnešní neděli v tématických homi-
liích  bylo  přiděleno téma  církev.  Je
to  velmi  krásné  téma,  je  nesmírně
zajímavé, ale je také velmi těžké. Mě-
li  bychom  si  probrat  tyto  náhledy:
Církev  –  Boží  lid,  církev  –  tělo
Kristovo,  církev  –  chrám  Ducha
Svatého.

Víme z praxe,  že v tomto světě  je
mnoho lidí, kteří jsou alergičtí na slo-
vo církev. Proč tomu tak je, odpoví-
dají teologové, že vlastně lidé nevědí,
co církev opravdu je. Oni to pořádně
nevědí ani někteří křesťané. A tak se
dnes pokusme vstoupit do těch hlub-
ších vrstev tohoto tajemství.

Pro  nás  věřící  křesťany  by církev
měla  být  tím  nejposvátnějším,  tím
nejdražším  a  nejvzácnějším,  co  má-
me. Měl  by to být náš domov,  naše
rodina, naše matka. Přesně tak odpo-
věděl papež Benedikt ještě  jako kar-
dinál na otázku: Je to láska, co vás o-
sobně tak silně pojí s církví? Odpově-
děl: Dalo by se to tak říci. Církev je

můj  domov, moje veliká  rodina a
potud jsem  jí  zavázán láskou,  ja-
kou je člověk zavázán rodině.

Církev  se  nedá  přirovnat  k žádné
organizaci na světě. Církev sama nás
v katechismu učí takto: Patřit do cír-
kve, tvořit církev a být církví oboha-
cuje člověka takovými rysy, které jej
jasně  odlišují od  všech  nábožen-

ských, národnostních, politických ne-
bo  kulturních  seskupení  v dějinách
(KKC 782). Boží lid nelze nějak za-
členit,  podřídit  jako vlastnictví  jiné-
mu národu či jakékoliv instituci. Jde
o rod vyvolený,  královské kněžstvo,
národ  svatý  (tak  to  napsal  apoštol
Petr).

Do tohoto lidu se člověk rodí shůry,
z vody a Ducha Svatého,  tedy vírou
v Krista a křtem, ne tělesným naroze-
ním. Člověk je tímto znovuzrozením
naprosto  nezaslouženě  omilostněn,
obdarován, posvěcen  v Kristu Ježíši.
Tak to zaznělo dnes ve druhém čtení
z listu  ap.  Pavla  Korinťanům:
„… členům církevní obce Boží v Ko-
rintě,  kteří  byli  posvěceni  v Kristu
Ježíši a povoláni do stavu svatých…“

Takže zde vidíme tu strukturu cír-
kve. Kristus, Pán Ježíš je hlavou to-
hoto  lidu.  Viděli  jsme  jeho  křest  –
– pomazání Mesiáše, Duch Svatý sté-
ká z hlavy na tělo (církev), a proto je
tento  lid  „mesiášským lidem“.  Z to-
hoto  vztahu  plyne  nesmírná  důstoj-
nost a svoboda Božích dětí.  V jejich
srdcích  přebývá  Duch  Svatý  jako
v chrámu. Nikdo z nás se tedy nemusí
stydět za své spojení s církví a má dů-
vod ke zdravému sebevědomí.

Samotné  slovo  církev (biblicky
z řečtiny „ekklésia“) znamená „svolá-
ní“, „shromáždění“. Je zde ještě slovo
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„kiriaké“,  z něho  je  také  německé
slovo „Kirche“ a také české „církev“,
znamená „ta  jež  patří  Pánu“. Kirios
(kirieleison), tedy kiriaké, patřící Pá-
nu.  Můžeme  tedy  říci,  že  církev  je
shromáždění lidí, kteří patří Pánu. Je

to lid Boží. Nepatří žádnému národu,
nepatří  žádné organizaci,  žádné ide-
ologii, ale patří Bohu jako „rod vyvo-
lený, královské kněžstvo a národ sva-
tý“.

Z toho tedy jasně  vyplývá,  že  cír-
kev nelze srovnávat s žádnou organi-
zací,  se  spolkem zahrádkářů,  či  do-
brovolných hasičů,  se stranickou or-
ganizací. Tak to bohužel z neznalosti,
dělají lidé světa, nevěřící. A jsou zde
úplně vedle. Vidí církev jako velikou
krabici s nálepkou, kde je spousta po-
hledů, náhledů,  církví,  církviček, ale
vůbec neví, co je uvnitř.

A nyní  ještě  stručně  o povaze cír-
kve (o jejích vlastnostech). Víme, že
o ní všichni křesťané vyznávají, že je
jedna, svatá,  apoštolská  a katolic-
ká. Měli bychom si zde dobře uvědo-
mit, proč tomu tak je.

Když  vyjdeme  z pojmu  Tajemné

tělo  Kristovo –  on  je  hlava  a  my
jsme údy – pak ze samé logiky věci
začneme chápat, proč je církev jenom
jedna. Kristus má jen jedno tělo. Za-
ložil ji jen jeden zakladatel – Ježíš, a
ten  založil  jen  jednu  církev.  To jak
křesťané rozcupovali církev a každou
její  částečku  si  nazvali  podle  svého
zakladatele, to je špatně. (Luteránská,
husitská,  adventistická,  baptistická,

kalvínská, anglikánská atd.). Jak čte-
me u sv. Pavla: „Je jeden křest, jeden
Pán, jedna víra, je jen jedno tělo, je-
den Duch…“  (Ef 4, 3-6) Přemýšlej-
me, co to znamená třeba jeden křest.
Ptám  se  pokřtěného  baptisty  nebo
metodisty: „Kdo jsi?“ „Já nejsem ka-
tolík.“  Odpovídá.  „Tak  kdo  tě  po-
křtil?  Kristus?  Jsi  křesťan? Mě  také
pokřtil Kristus. Tak jak to, že nejsme
stejní.  Ty  máš  nějaký  jiný  křest?“
Vždyť  je  jenom  jeden  Pán,  jeden
Kristus,  proto  musí  být  jen  jeden
křesťan, protože je jenom jedna cír-
kev. A ta církev křtem přijímá všech-
ny lidi, všechny národy a proto ji ří-
káme, že je katolická, vše objímající,
všeobecná. Jak mohou nekatolíci tvr-
dit, že s námi nemají nic společného,
ať mi to teď vysvětlí? Vždyť se modlí
s námi „věřím v církev katolickou.

A jsme ještě  u další vlastnosti cír-
kve – ona je apoštolská. Čteme v ka-
techismu  slova:  „Jediná  Kristova
církev…“ je ta, kterou po svém zmrt-
výchvstání náš Spasitel odevzdal Pet-
rovi jako pastýři, jemu a ostatním a-
poštolům svěřil, aby ji šířili a řídili…
Papež Benedikt  v knize  Bůh a svět
napsal:  „Apoštolská  znamená  hori-
zontální  propojení  církve  napříč  do-
bami (staletími).  Církev se odvozuje
z historického  původu  v jedenácti
mužích,  které  si  vyvolil  Ježíš… (po
vzkříšení jich bylo 11, Jidáš byl obě-
šen).  Odtud  plyne  nejenom  věrnost
svědectví, víře apoštolů, ale také svá-
tostnost.  Církev si tudíž nemůže vy-
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mýšlet znovu a znovu, pokaždé něco
nově (tomu říkají  reformace).  Musí-
me dbát  její  pevné vazby na původ,
s nímž  je  v trvalé  kontinuitě.“  (str.
239). A teď bych se zase zeptal těch,
kteří nemají biskupy a papeže. Co je
to za církev, která přetrhla spojení se
svým původem? Už není apoštolská,

už  nemá  hierarchii,  jak  ji  Kristus
jednoznačně ustanovil kvůli jednotě a
svornosti.

Schválně jsme si dnes položili otáz-
ky takto, ne jako dogmatické výpově-
di,  abychom  si  uvědomili,  jaká  je
skutečnost o církvi, o Kristu a o nás,
Božím lidu.

Roztržky v církvi (3. neděle v mezidobí)

Jak jsem naznačil už minulou nedě-
li, zadání dnešní tématické homilie je
neuvěřitelně  široké.  I  kdyby  člověk
byl  genius,  tak  to  nemůže  vysvětlit
v 15  minutách.  Téma  zní  Roztržky

v církvi. Zadání jde přes celé dějiny a
má témata: a) Staré kristologické blu-
dy:  monofyzitismus,  nestortianismus
b) Schizma s východní církví – pra-
voslavní  c)  Reformace d) Protestan-
tismus e) Cesty k jednotě  f)  Ekume-
nismus po II. Vatikánském koncilu.

Pokusme se společně alespoň něco
si z toho utřídit. V první řadě to před-
pokládá  značné  znalosti  z historie,
z dějepisu. A dále znalosti z dogmati-
ky, z naší věrouky.

Když  se  podíváme  na  celý  vývoj
dvou tisíciletí křesťanství, pak si uvě-
domíme, že vlastně přes všechny boje
o pravdu, o čistotu evangelia, o věro-
hodnost církve, jsou bojem vedeným
Duchem svatým, aby byla církev Bo-
ží bráněna proti roztržkám a vnitřní-
mu rozkladu i proti výpadům zvenčí.

Už apoštol Pavel upozorňuje na to,
aby  nebyly  roztržky  mezi  křesťany,
aby se nehádali o slovíčka, aby zůsta-

li  věrni  pravému Ježíšovu  evangeliu
(on  sám řekl,  i  kdyby anděl  z nebe
nebo i někdo z nás hlásal  jiné evan-
gelium, buď proklet). A dále díky to-
muto  obrovskému  tříbení  křesťané
dnes mají zdravou a čistou nauku.

1.  Bludy  prvních  století  roz-
leptávaly  samo  evangelium.  Jeden
z urputných bojů byl ukončen na kon-
cilu v Chalcedonu r.  451. O co jde?
Tajemství  Ježíše  Krista,  Syna  Bo-
žího,  v sobě  skrývá  tajemství  dvou
přirozeností  božské  a  lidské.  Proto
bylo na koncilu definováno, že Ježíš
je pravý Bůh a pravý člověk. Má ne-
smíšené obě přirozenosti v jedné oso-
bě. Monofyzitismus to popíral, tvrdil,
že je jen jedna – monos. Další byl, že
cařihradský  patriarcha  Nestorius
zavedl učení o „osvědčení“, tvrdil, že
Ježíš mohl jako člověk hřešit a že ty
božské atributy získal až za odměnu,
za své osvědčení. To v důsledku zna-
mená, že Ježíš se narodil jako člověk,
Maria tedy porodila jen člověka, ale
on se stal božským až daleko později.
Proto  ti  skvělí  biskupové,  Cyril
z Alexandrie a další proti odporu jiný
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