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„

 • ročník VIII.

Nebojte se! Máme naději!

Tento text píšu 22. října, kdy si připomínáme liturgickou vzpomínku na sv. Jana Pavla II. První 
slovanský papež, se kterým jsme mnozí emotivně prožívali jeho přechod do domu Otce.
Rádi vzpomínáme také na jeho návštěvy v naší zemi. Někteří jste byli účastní Světových dnů 
mládeže, generálních audiencí v Římě, slavení mší svatých… vzpomínky na osobní setkání  
s ním jsou stále živé i v mé mysli. 

Nechci ve vás vyvolat jenom vzpomínky na svatého papeže.☺Rád bych oživil v našich srdcích 
jeho poselství. Pronesl ho ve své homilii 22. 10. 1978, když začínal službu Petrova nástupce:

„Nebojte se! Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu! Otevřete svá srdce, své životy, 
své pochybnosti, těžkosti, své radosti a city jeho spásné moci a dejte mu vstoupit do svých 
srdcí. Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku. Jedině on to ví!“

Pane, chci Ti vyznat, že mám možná strach a obavu z toho, co se děje kolem mě. Důvěřuji Ti, 
Ježíši! Děkuji, že mne znáš. Otvírám Ti své srdce, naplň jej nadějí a pokojem. 

Sv. Jane Pavle II., oroduj za nás!

P. František

Můj Bože, nevím, co mě dnes čeká. Ale jsem si jistý, že se nemůže stát nic, co jsi ty od 
věčnosti nepředvídal, nerozhodl a nenařídil. To mi stačí.

sv. Josef Pignatelli – 15. listopadu
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Jak to žiju já

Listopad je také měsícem, ve kterém s láskou 
a vděčností vzpomínáme na naše zemřelé 
příbuzné a přátelé. SMRT. Slovo, které rezo-
nuje v uších a hluboce se dotýká srdce kaž-
dého člověka. A právě JÁ A SLOVO SMRT bylo 
tématem naší rubriky v tomto měsíci. 

Přiznám se, že myšlenka na smrt není pro 
mě příjemná. Myslím si, že je to tím, že jsme 
stvořeni pro Život, a proto umírání a věci  
s tím spojené bývají bolestné. Ovšem smrt je 
asi opravdu jediná jistota, která nás v životě 
potká, a tak je moudré se na ni připravovat. 
Přemýšlení o smrti nám ale může také pomo-
ci, abychom rozeznali, co je opravdu důleži-
té. Často mi například pomohlo, když jsem si  
v nějaké konkrétní záležitosti položila otázku: 
„Jak bych asi smýšlela, mluvila, jednala, kdy-
bych věděla, že zítra zemřu?ˮ 

Markéta Slívová

Nechci psát nějaké filosofické úvahy, odpo-
vím prostě. V době, kdy zemřela má mamin-
ka, jsem si jednoznačně uvědomila:
Největšími dary jsou:
1) dar víry
2) nevýslovná Ježíšova láska, díky které bere 
na sebe všechny naše hříchy a dává nám ži-
vot věčný. Této lásce důvěřuji. 

Hana Velartová

Slovo smrt vidím ve svém životě v několi-
ka pohledech. Ve svém dětském věku jsem 
slovo smrt vnímala jako něco strašného 
a nepředstavitelného. Že je smrt přiroze-

nou součástí života, jsem si postupně začala 
uvědomovat od doby, když jsem při vysoko-
školském studiu začala jako varhanice hrávat 
na pohřbech a dále pak na svém pracovišti, 
protože přes dvacet let pracuji v Domě po-
kojného stáří, kde se se smrtí člověka setká-
vám prakticky nepřetržitě. Slovo smrt má 
pro mě stránku lidskou a pak duchovní. Před 
nedávnem odešla na věčnost moje maminka 
a dodnes mi tady strašně chybí, například její 
křížek na čelo, který mi dávala, úsměv, stá-
le mě to bolí – to je to lidské. A z hlediska 
duchovního vnímám smrt s vírou a nadějí, že 
mě čeká setkání s Ježíšem, že se shledám se 
svými blízkými, kteří již tuto zem opustili, 
a že smrt se promění ve slavné vzkříšení. 

Ludmila Moniaková

Smrt patří k životu. My lidé vnímáme slovo 
smrt negativně jako něco, co uzavírá život 
a k životu nepatří. Smrt je v naší komunikaci 
tabu. Smrt přesahuje naše vědomí. Víme, že 
zemřeme, to je jistota, ale nevíme, co bude 
potom. Ke smrti máme respekt, bojíme se 
jí, nemyslíme na ni, a přitom platí to, co je 
v první větě, že smrt patří k životu, že smrt 
je součástí života. Jsem vděčný za dar víry, 
věřím, že Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrt-
vých proto, abychom my, já mohli po smrti 
žít. Posledních šest let na smrt myslím často. 
Obzvlášť při ztrátě blízkých, v hospicu jako 
dobrovolník, při péči o rodiče. Připravuji se 
i na svoji smrt. Nevím, kolik mám času. Bůh 
je ten, kdo určí můj čas. Učím se smrt vnímat 
jako pokračování života. Je to těžké, hodně 
těžké. Nevím, jestli se mi podaří naučit se, že 
život pokračuje po smrti, ale jsem v tom na-
plňován boží nadějí, pokojem, láskou a svo-
bodou. 

Pavel Vyvijal

Děkujeme všem, kteří se s námi na toto ne-
lehké téma podělili.
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Timotej – syn apoštola Pavla

Původně řecké jméno Timoteus můžeme 
v češtině vyložit jako „ten, který oslavuje 
Boha“. Asi všichni víme, že někde v Novém 
zákoně máme dva listy Timotejovi, ale kdo to 
ten bratr Timotej vlastně byl? 
 
Pohnut prvním setkáním
Apoštol Pavel se rozešel s Barnabášem, a pro- 
to se s ním na druhou misijní cestu vypravil 
Silas. Během této cesty se Pavel při návštěvě 
Lystry potkává s Timotejem. „Tam byl jeden 
učedník jménem Timoteus; jeho matka byla 
židovka, která uvěřila v Krista, a otec byl po-
han. Bratři v Lystře a v Ikoniu o něm vydávali 
dobré svědectví a Pavel ho chtěl vzít s sebou.“ 
(Sk 16, 1–3) Jedině Duch svatý tvořící dějiny 
světa i Církve mohl natolik pohnout apoš-
tolem Pavlem, aby v jednoho neznámého 
mladíka složil tolik své důvěry. Také Timotej 
po tomto setkání přijímá roli Pavlova žáka 
a opouští svůj domov.

Společně ve službě evangeliu
Skutky popisující II. misijní cestu apoštola Pa- 
vla zmiňují přítomnost Timoteje v Athénách 
(17,14–15), v Korintu (18,5) i v Efesu (19,22).
Pavel si, jak na mnoha místech dokládá Pís-
mo, velice cenil jeho služby „Vždyť nemám ni-
koho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás 
staral.“ (Flp 2,20) Zajímavostí je také skuteč-
nost, že Timotej je v úvodech některých lis-
tů uváděn jako jejich spoluautor – 1 a 2 Tes, 
2 Kor, Kol, Flp a Flm. Jejich cesty se rozešly 

v Efesu, kde Pavel dle 1 Tim 1,3 zanechal Ti-
moteje jako biskupa, aby strážil čistou nauku 
Církve a zodpovědně spravoval tamní církev-
ní obec. 

Začalo to v rodině
V druhém listu adresovaném Timotejovi se 
Pavel vrací k jeho dětství a připomíná dar 
jeho původu. „Připomínám si upřímnou víru, 
kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka 
Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, 
i ty.“ (2 Tim 1,5) Poslání tohoto velkého muže 
prvotní církve vyrůstalo z tradice a upřímné-
ho prožívání víry členů jeho rodiny. Z toho 
pramení i skutečnost, že Timotej skrze Pís-
ma poznával Boží plán spásy již od malého 
dítěte. Znalost Písma jako zdroje moudrosti 
a poznání mu Pavel znovu klade na srdce. 
„Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou 
dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista 
Ježíše.“ (2 Tim 3,15)

Blízko srdci apoštola Pavla
Když se podíváme blíže na vztah Pavla a Ti-
moteje, zjistíme, že kdybychom hledali ně-
koho, kdo byl skutečně blízký srdci Apoštola, 
byl by to právě Timotej. Pavel jej v 1. listě 
oslovuje jako svého „vlastního syna ve víře“ 
a v úvodu 2. listu jako „milovaného syna“. 
Podle všeho tyto dva pojilo hluboké duchov-
ní pouto otce a syna. „O Timoteovi dobře 
víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn  
s otcem sloužil evangeliu.“ (Flp 2,22) Úryvek 
2. Tim 4, 1-8 je exegety vykládán jako Pav-
lova závěť a hned po ní vyjadřuje Pavel tou-
hu naposled tohoto svého syna spatřit před 
svou smrtí „Pospěš si, abys přišel za mnou, co 
nejdřív“. 

Můžeme tak vidět, že za osobou Timoteje se 
neskrývá pouhý název listu či náhodná po-
stava biblického příběhu, ale zcela konkrétní 
příběh jednoho, věřím, že nyní již zase více 
známého, učedníka.

KŠ
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I 15 let stačí – bl. Carlo Acutis

„Poprvé v historii uvidíme světce oblečeného 
v džínách, teniskách a svetru. Je to pro nás 
skvělá zpráva, protože můžeme svatost poci-
ťovat nikoli jako vzdálenou věc, ale jako něco, 
co má každý na dosah, protože Pán je Pánem 
všech.ˮ  (P. Carlos A. G. Ferreira)

10. října 2020 byl v Assisi slavnostně blaho-
řečen 15letý italský mladík Carlo Acutis, kte-
rý v roce 2006 zemřel na leukémii. Carlo byl  
na první pohled obyčejný chlapec své doby. 
Rád hrál počítačové hry či fotbal, pouštěl 
draka, měl rád přírodu i zvířata. Na svůj věk 
byl velmi zdatný v práci s IT, což mu pomohlo 
také při tvoření již po světě známé výstavy 
o eucharistických zázracích. V čem byl tedy 
Carlo jiný? „Být stále spojený s Ježíšem. To je 
můj životní plán.“ Vše, co Carlo dělal, dělal  
s Kristem a pro Krista. Mnozí lidé všech ge-
nerací, se kterými se během života setkal, 
mohli skutečně silně zakoušet toto spojení 
skrze jeho úsměv, slovo nebo skutek milo-
srdné lásky.  

Hlas rezonující 21. stoletím
Hlas života 15letého chlapce a jeho praxe víry 
právě dnes v 21. století silně rezonuje, ať už 
katolickou rutinou či moderním pojetím. Eu-
charistie, svátost smíření, úcta k Panně Marii 
a láska k Církvi. 4 pilíře – prosté, ale mocné.  
 
Všemohoucí a milující Bůh v malém kousku 
chleba 
„Eucharistie je mou dálnicí do nebe,“ říkával 
Carlo a od svého prvního svatého přijímání 
v 7 letech nevynechal jediný možný den, ve 
kterém mohl přijmout Ježíše v eucharistii. 
Jindy zase řekl: „Máme větší štěstí než apoš-
tolové, kteří žili s Ježíšem před 2000 lety. Aby-
chom se s ním setkali, stačí, když vejdeme do 
kostela.“  

Otcova milosrdná náruč a Matčina sukně
Carlo se postavil hříchu, pravidelně se zpo-
vídal a ve svém mladém věku velmi dobře 
pochopil důležitost této svátosti: „Stejně  
jako pro let balonem je třeba odejmout záva-
ží, také duše k tomu, aby se mohla pozdvih-
nout k nebi, potřebuje odstranit ze sebe ta 
malá závaží, lehké hříchy.“ Jako mnozí další 
světci i Carlo miloval Pannu Marií a každý 
den se modlíval růženec. 

Součástí Církve
Také Carlo prožíval mnohá zklamání, vní-
mal bolesti a hříchy některých představite-
lů Církve, ale přesto ji vždy miloval a říkával: 
„Kritizovat církev znamená kritizovat sebe 
sama.“ Jeho reforma Církve tak vždy začína-
la u něj samotného a dnes už můžeme říct, 
že mnohé zreformoval a stále ještě reformuje. 
Než zemřel, obětoval Bohu všechno svoje 
utrpení právě za Církev a za papeže.

I 15 let stačí…
15 let stačilo Carlovi, aby pochopil, prožil 
a naplnil svůj život. V pokoji a radosti pak 
odešel tam, kde celý život směřoval. Každý 
máme svůj příběh, své roky a své poslání  
na tomto světě. Známým je Carlův povzdech: 
„Všichni se rodí jako originály, ale mnozí umí-
rají jako fotokopie.“ Kéž nám jeho příklad 
i přímluva neustále pomáhá naplnit naše po-
slání a skutečně směřovat k Cíli. 

   
KŠ
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Misijní informace

„Lidská existence je založena na třech zá- 
kladních vztazích, které spolu úzce souvisejí: 
vztahu s Bohem, s bližním a se Zemí.ˮ  

(papež František)

Kvůli letošní situaci nemohla proběhnout mi-
sijní neděle s tradičním misijním jarmarkem, 
proto vám Misijní klubko nabízí tento způsob 
pomoci. Pokud byste měli chuť přispět, může-
te využít některou z následujících možností: 
 
Pomoc opuštěným dětem v Domě sv. Leo-
narda v Gampole na Srí Lance 
Zařízení mají na starost sestry Blahoslavené 
Panny, které poskytují 105 opuštěným dě- 
tem přístřeší, jídlo, zdravotnickou péči, oble-
čení a vzdělání. V domě žijí především dívky, 
ale do věku 5 let zde pobývají také chlapci, 
kteří pak odcházejí do chlapeckého domova. 
Sestry přijímají děti z celé země bez rozdílu 
etnického nebo náboženského vyznání. Nej-
častěji jim rodiče zemřeli, prodali je, v rodině 
se vyskytovalo zneužívání nebo násilí. Dům 
samotný se nachází ve střední části ostrova, 
která snad skýtá dětem potřebný klid pro je-
jich další rozvoj. 

Tento projekt můžete podpořit zasláním libo-
volného daru na účet číslo 72 540 444/2700, 
variabilní symbol 40 – SRÍ LANKA. 

Klášter sester na Filipínách pomáhá s český-
mi dárci těm nejmenším 
Na vzdálené Filipíny dlouhodobě směřuje po-
moc dárců z České republiky také k sestrám 
od Piety, které žijí na okraji města Calamba, 
na úpatí hor rozprostírajících se za ním do 
dálky. Mohou tak být na blízku dětem ze slu-
mu pod klášterem, ale i rodinám, které žijí 
roztroušené v divočině nad nimi. Dětem na-
bízejí školní a školkovou docházku bez vyso-
kých poplatků s jedním teplým jídlem denně, 
školní potřeby a laskavé prostředí kláštera. 

Nedílnou součástí jejich otevřenosti potře-
bám rodin je i poskytování základní lékař-
ské péče nebo alespoň její zprostředkování 
v těžších případech např. tuberkulózy dětí. 
U vchodu do kláštera u sochy Piety jsou vždy 
drobné zásoby jídla pro ty, komu v tu chvíli 
pomohou překlenout těžké období. 

Tento projekt můžete podpořit zasláním libo-
volného daru na číslo účtu: 72 540 444/2700 
Variabilní symbol: 40 – FILIPÍNY 

Dětský domov Bambini nedaleko Liry, je 
projektem, který jsme s vašim přispěním 
podpořili 
Realita zde je tak syrová, že si ji lze stěží 
představit. Sestra Demmy z kongregace ses-
ter Marie, Matky Církve, sbírá děti na ulicích, 
na veřejných toaletách nebo v buši. Mnoho 
matek opouští své děti ze zoufalství kvůli HIV 
nákaze, kterou samy mají, a nemají sílu sta-
rat se o dítě. Nebo jde o matky, které jsou 
zoufalé z válečného konfliktu, před kterým 
sem z blízkého Súdánu uprchly. Dům je sám 
velmi chudý, někdy sestra může jen sedět  
a plakat spolu s hladovými dětmi… Naše 
podpora jí pomáhá částečně pokrýt náklady 
na jídlo, lékařskou péči a například cesty 
do nemocnice. 

Tento projekt můžete podpořit zasláním libo-
volného daru na číslo účtu: 72 540 444/2700 
Variabilní symbol: 40 – UGANDA 

Upřímné díky za vaši pomoc. 

Dle: www.missio.cz

Ludmila Pavlíková
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Dokážeš z přesmyček vyluštit jména některých svatých a zjistit, kdy slavíme jejich svátky?

Pro chytré hlavičky (a nejen pro ně☺)

1. listopadu slavíme svátek Všech svatých. 

V tomto dni slaví nejen „známí”, ale také všichni „neznámí” svatí. Budeš svatý i ty?

4. 5. 

 11. 11. 11. 8. 4. 12. 

31. 1.   30. 11. 25. 4.    

sv. rakeM

Autor nejstaršího evangelia.

sv. naJ cosBo
Jako chlapec rád kouzlil; uměl 
dobře chodit po provaze.

sv. ředjOn 

Původním povoláním byl rybář 
u Genezaretského jezera.

sv. naloFimé 
Patronka dětí, novorozenců, mládeže, 
malých i větších dívek atd.

sv. náFlori
Ochránce proti suchu, ohni, povodním 
a neúrodě.

sv. raBabor

Atributy: věž, kalich, palmový list, 
meč, její otec s napřaženým mečem.

sv. nritaM

Atributy: voják na koni, meč, 
plášť, žebrák, husa, biskupská 
mitra a berla.


