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FARNÍ NOVINY
Vodňany - Skočice - Chelčice - Lomec

PODZIM

16. září - sv. Ludmila, 28. září - sv. Václav

Milí farníci,
v letošním srpnu jsme si připomněli padesát let od okupace Československa. Následující normalizace přinesla zlé doby pro církev i celou společnost. Nabízí se otázka, jestli nás naše víra nějak vybavuje nebo povzbuzuje pro
život ve zlých dobách. Jestli je možné žít dobrým a krásným životem, i když
jsou kolem zlé časy. A přitom se zlo nemusí týkat jen politiky nebo společnosti. Může to být také zlý čas pro mě osobně způsobený mojí nemocí, nebo pro
moji rodinu, protože do ní zasáhla nějaká tragédie. Tedy, dává nám křesťanství
nějaké povzbuzení pro zlé časy?
V páté kapitole listu Pavla Efesanům Pavel píše svým věřícím, že žijí
ve zlých dobách. A mimo tohoto konstatování jim také dává sedm námětů,
jak zlé doby prožít dobrým způsobem. Rád bych vám je tedy začátkem tohoto
roku nabídl, protože zlé časy a události se asi nikdy lidskému životu nevyhýbají…
1. Dobře využívejte čas. Jako křesťané nevěříme tomu, že by byl nějaký čas
sám od sebe zlý nebo dobrý. Je darem Božím a na nás je, čím ho naplníme.
A pokud do času někdo zasévá zlo, je jasné, že tím škodí sobě i celé společnosti, ve které žije. Na mně je, abych do času, který mám, zaséval dobro, abych čas využíval dobře, tedy k dobru. O to se mám snažit i ve zlých
dobách.
2. Nechovejte se nerozumně. Od Boha dostáváme dar rozumu, abychom ho
používali. Díky rozumu můžeme reflektovat dobu, ve které žijeme, můžeme rozlišovat, co se děje, a pak se také rozhodnout, jak na to zareagujeme. Nemusíme takzvaně jít s dobou, nemusím plout s proudem jako nějaký kus dřeva, který hodím do řeky. Mohu se rozhodnout a jednat jinak.
Ve zlých dobách tedy mám zvláště obezřetně používat rozum a rozlišovat.
3. Mějte na mysli, co je vůle Páně. Někdy se nám může zdát, že síla agresora,
okupanta, který ničí a ohrožuje náš život, je téměř nezastavitelná. Jako by
se nám vysmíval do tváře s úsměškem, že vše je dovoleno. Pavel nás povzbuzuje, abychom neztratili ze zřetele perspektivu Boží přítomnosti. Ať
se děje, co se děje, nikdy se to nedostane mimo horizont Boží vůle. Není
nic, co by se nemuselo před Bohem zodpovídat. A to nám dává velkou naději i ve zlých dobách. Můžeme v Boha doufat, protože on sám ve zlé době
svého života, tedy na kříži, se stal přítomným a blízkým.
4. Neopíjejte se vínem. Pokud se chci vínem skutečně opít, je za tím často
touha po úniku od nějakých těžkých věcí. Život je pro mě příliš složitý,
nedokážu ho unést, a tak se snažím vypnout, uzavřít, utéci. Toto opíjení
se však nemusí týkat jen vína, spíše naopak. Často ze složité skutečnosti
unikám tím, že se uzavřu ve svém soukromí, kde si to udělám hezké, kde

budu říkat, co si myslím, a věci venkovní mě nebudou zajímat, protože
to přeci není má záležitost. Nebo se nechám opít svou mocí, úspěchem,
pohodlím. Toto všechno mě může odvádět od skutečného života. Pavel
ale nabádá k tomu, že ve zlých dobách, pokud chci být šťastný, musím být
zvláště bdělý, tedy pořádně přítomný.
5. Dejte se naplnit Duchem. To je velmi důležité. Pavel ví, že ve zlých dobách nesmíme spoléhat jen na věci a síly lidské. To by totiž často nebylo
ze zlých dob východisko. Ve zlé době mohu udělat něco velmi špatného
já nebo moji blízcí. Pokud se nechám naplnit Duchem, může mě pomalu přivádět k lítosti nad zlem, k obrácení se a k pokání. Může mně také
dodávat odvahu, abych odpustil lidem, kteří ve zlých dobách páchali zlo
kolem mě a třeba mi i ublížili. Bez Božího Ducha není vlastně obrácení ani
odpuštění v lidských silách.
6. Společně ze srdce zpívejte a hrejte Pánu. Ke křesťanské víře nepochybně
patří, že se ve zlých dobách křesťané schází ke společné modlitbě. V dobách válek, pronásledování, nemocí nebo přírodních katastrof se často
lidé utíkali do kostelů, kde prosili o Boží ochranu. Podobně to máme dělat
i my. V našich osobních i společných zlých dobách se držet společnou
modlitbou.
7. Stále za všechno děkujte Bohu Otci. Spontánně nás to vede k tomu, abychom ve zlých dobách spíše nadávali na to, jak je vše zkažené. Pavel nás
povzbuzuje k tomu, že štěstí více prospívá vděčnost. Stále děkovat Pánu
za všechno, co nám dává.
Ať jsme tedy lidé, kteří dokáží žít krásným a šťastným životem, třeba
i ve špatných a zlých dobách.
Váš otec Josef

Věci z farní porady

Jak víte, 19. 8. se na faře uskutečnila druhá farní porada. Nadhodili
jsme mnohá témata. Moc děkuji za vaše podněty. Zde uvedu několik bodů
ze společného odpoledne:
Dětské mše svaté
V prvním pololetí nového školního roku budou mše svaté, při kterých
budeme věnovat zvláštní pozornost dětem, v těchto termínech:
2. 9. - s požehnáním začínajícího školního roku a aktovek
21. 10. - misijní neděle
4. 11.
2. 12. – s žehnáním adventních věnců
6. 1. – tříkrálová liturgie
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Farní kavárna
Jako v minulém roce jste všichni srdečně zváni jednou měsíčně po mši
svaté ve Vodňanech na Farní kavárnu. Budu rád, když se zase do přípravy
zapojí různé rodiny i jednotlivci. O koordinaci se budou tento rok starat manželé Tenderovi. U nich se, prosím, také přihlaste, pokud byste byli ochotni
pomoci s některou neděli.
Termíny kaváren v prvním pololetí školního roku budou:
2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2018, 6. 1. 2019.
Společné přímluvy
Každou třetí neděli bychom ve všech farnostech při mši svaté nečetli
připravené přímluvy, ale říkali bychom je spontánně. Je to projev farní sounáležitosti, kdy se společně modlíme za osobní věci nás jednotlivých farníků.
Ve Vodňanech, kde je větší prostor, by se prosby říkaly do mikrofonu. K tomu
jsou třeba vždy dva pomocníci. Prosím všechny, kteří by byli ochotni s tímto
nějaký měsíc pomoci, aby se hlásili u Pepy Tlapy, který by to měl tento rok
na starosti.
Nesení darů
Ve Vodňanech zveme od září každou mši svatou všechny děti, aby se
zapojily do nesení obětních darů. Hned po přímluvách se tedy shromáždí
u stolku s dary, kde si je rozdělí a ponesou společně k oltáři. Samozřejmě že
ten, kdo má intenci při mši svaté, může dary nést prioritně, děti by v takovém
případě šly kolem něho. Děti by při průvodu koordinovala Anežka Mrvíků
a opět je možné se jí nabídnout, že byste jí nějakou neděli pomohli.
Prosba o úklid kostelů
Velikou službou ve všech farnostech je úklid kostela. Moc by pomohlo,
kdyby se do úklidu zapojilo více lidí. Prosím všechny, kteří by byli ochotni alespoň občas pomoci, aby se přihlásili. Zvláště ve Vodňanech je to velmi aktuální. Je možné vytvořit svoji novou skupinku a tak si i stanovit svůj čas úklidu,
aby vám všem vyhovoval. Prosím, hlaste se u paní Horákové. Ve Vodňanech
také hledáme kostelníka na pátek. Pokud byste o tom uvažovali, ozvěte se,
prosím.
Žehnání domů
S novým školním rokem vám nabízím, že bych vás jako kněz navštívil
a požehnal vám dům a pomodlil se za vaši rodinu. Pokud byste chtěli, je mož4

né k tomu přizvat také vaše ostatní příbuzné, kteří třeba do kostela úplně často
nechodí, aby také měli možnost setkat se s knězem v trochu neformálnější situaci. Tato žehnání by byla každý čtvrtek večer po osmnácté hodině. Zájemce
prosím, aby se u mě přihlásili.
Další malé i velké věci k novému školnímu roku
• Čtvrteční adorace u sv. Jana Křtitele se posouvá a bude každý čtvrtek
od 17:00 do 18:00. Co nejčastěji se budu snažit být vám při ní k dispozici
pro svátost smíření a duchovní rozhovor. Případnou nepřítomnost vždy
dopředu oznámím. První adorace bude ve čtvrtek 6. 9. 2018.
• V neděli 7. 10. vás všechny srdečně zvu k farní duchovní obnově s názvem
Domy modlitby. Tak jako první křesťané bychom se při ní sešli po domech
ve všech koutech našich farností a od 15:00 se modlili za jeden společný
úmysl nad jedním textem Písma. Prosím všechny, kteří by byli ochotni
hostit u sebe doma toto modlitební setkání a vést modlitbu, aby přišli v pátek 5. 10. v 17:00 na faru do Vodňan, kde se na setkání společně připravíme. V neděli ráno potom nabídneme všem farníkům domy, kde by se
duchovní obnova odehrávala a kam mohou přijít.
• V tomto období nás čeká také v neděli 9. 9. hlavní Lomecká pouť. Mše svatá bude v 10:00 s Paterem Jakubem Sadílkem a v 15:00 s paterem Cyrilem
Havlem.
• Pokud je ve vaší blízkosti někdo, kdo by se rád nechal tento rok pokřtít
nebo biřmovat, prosím, ať mě co nejdříve kontaktuje. Dáváme dohromady
skupinu katechumenů na příští rok. K nim se také může přidat ten, kdo se
chce třeba nezávazně dozvědět něco o křesťanství.
Stavební a ekonomické věci
Provedené opravy:
• Vodňany – další etapa střechy – 376.000 Kč (300.000 Kč dotace státu)
• Chelčice – severní strana kostela – 321.000 Kč (240.000Kč dotace státu,
Truskovice 10000 Kč, Chelčice 20000 Kč)
• Lomec – fasáda sakristie – 400.000 Kč (310.000Kč dotace státu)
Na čem pracujeme:
• Skočice – fasáda – závazné stanovisko, rozpočet, příští rok dotace
• Vodňany – střecha věže – havarijní stav – závazné stanovisko, rozpočet,
hledání sponzorů
• Vodňany – topení, zpovědní místnost, osvětlení
• Chelčice – kůr kostela – podlaha, lavice
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Stavy účtů:
• Vodňany – 6.495.362Kč (dlužíme Bílsku 170.000 Kč) (6.190.100 Kč je
z prodeje pozemků, budeme znovu investovat)
• Chelčice – 426.362 Kč
• Lomec – 897.122 Kč
• Skočice – 513.006 Kč
Moc vám děkuji za vaši podporu provozu kostelů a farností a příspěvky na opravy. Připomínám, že na vaše dary vám můžeme vystavit potvrzení
ke snížení daňového základu. V tomto případě se na mě, prosím, obraťte.
Otec Josef

Arménie, země neznámá
V červnu tohoto roku jsme navštívili s cestovní agenturou Avetour Arménii, první zemi na světě, kde se křesťanství stalo státním náboženstvím v roce 301. Ve své době to bylo od tehdejšího vládce Tridata III. riskantní krok pro tak malou zemi, sevřenou mezi perským
zoroastrismem a antickými bohy Říma a balancující na pomezí samostatnosti a vazalství, ale pozdější vývoj ukázal, že to bylo jediné možné
6

řešení, jak si uchovat národní identitu.
Křesťanství přinesl ze Sýrie do Arménie sv. Grigar /Řehoř/ Osvětitel, který se také stal první hlavou arménské církve, tj. katholikos, který
odvozuje svou autoritu od apoštolů a má stejné postavení jako římský
papež. Proto se také říká arménské církvi gregoriánská. Známější název
Arménská apoštolská církev vychází z toho, že křesťanství šíříli v Arménii v 1. století apoštolové sv. Bartoloměj a sv. Tadeáš, kteří zde oba zahynuli mučednickou smrtí. Jejich hroby dnes leží na území Íránu a Turecka, které v 1. století patřily k Velké Arménii, která sahala od Kaspicka
až po Palestinu. Arménská církev má z východních autokefálních církví
nejvíce přátelský vztah ke katolické, např. v roce 2001 pozvali Jana Pavla
II. na oslavu výročí 1 700 let od svého založení. /Arméni se jako jediní
z východních církví křižují podobně jako my zleva doprava, nikoli jako
pravoslavní./
Posvátnou horou je pro Armény Ararat, kde podle pověsti přistál
Noe se svojí archou. V muzeu v Edžmiacinu, hlavním sídle katholika,
jsme viděli dřevo staré cca 6 000 let, o němž tvrdí, že pochází z Noemovy archy. Dále zde vystavují Longuinovo kopí, kterým byl probodnut
bok P. Ježíše na kříži a které přinesl do Arménie sv. Juda Tadeáš. Hora
Ararat dnes bohužel neleží na území Arménie, ale v Turecku, s kterým
mají Arméni neprůchodné hranice, stejně jako s Ázerbajdžánem, kterému ve dvacátých letech věnoval Stalin území Náhorního Karabachu
a Nachičevanu. Dodnes je to jablko sváru pro obě země. Stejně tak i genocida Arménů v Turecku během 1. světové války, při níž zahynulo asi
1,5 miliónů Arménů a dodnes ji Turecko popírá.
Arménie bývá některými nazývaná „muzeem pod širým nebem“
pro veliké množství středověkých kostelů a klášterů, které se hlavně staly cílem naší cesty. Tyto budovy jsou menší, než bychom očekávali, zato
bytelnější z mohutných kamenů, protože často musely čelit nájezdníkům a především častému zemětřesení. Poslední velké zemětřesení zastihlo Arménii v prosinci 1988, při kterém zahynulo asi 60 000 lidí a byl
zničen téměř celý těžký průmysl. Následky této události jsou na jižním
Kavkaze vidět dodnes: velké tektonické posuny zemské kůry, rány, které
se ani po 30 letech nezacelily. Tehdy se mnoho zemí podílelo na nové
výstavbě města Spitak, např. Norové vystavěli nemocnici, ale i Matka

Tereza, po své mamince Arménka, zde vystavěla několik ulic.
Během dějin mnoho Arménů bylo nuceno odejít do exilu a dodnes žijí v diaspoře. Hlásí se však i v cizině k Arménské apoštolské církvi, ke svému jazyku i ke svým tradicím. Křesťanská víra jim pomohla
přežít a na svou vlast nezapomínají ani finančními dary, jež umožňují
stavět projekty, na které by stát neměl finance - např. americký podnikatel arménského původu zaplatil v Jerevanu tzv. Kaskády, tj. galerii pod
širým nebem, které věnoval své sbírky a která nemá ve světě obdoby. Asi
5 miliónů Arménů žije mimo svou vlast, zatímco v Arménii jich žije asi
2,5-3 milóny.
Dnes prožívá Arménie svou „sametovou“ revoluci. Zbavuje se
vlády zkorumpovaných politiků, kteří zahraniční pomoc využívali pro
sebe, a do čela vlády se postavil vůdce opozice, jenž byl za minulého
režimu vězněn. Držme jim palce a hlavně modleme se za Arménii! Jsou
to naši bratři a sestry ve víře!
Jiří a Ivana Janštovi

Česká křesťanská akademie
Vodňany
chystá přednášku s promítáním
krásných fotografií na téma

Arménie

v 2. polovině listopadu 2018,
má ji pro nás připravenou
prachatický vikář P. Petr Plášil.
Přesný termín sledujte na webu
městské galerie nebo v příštím
vydání Farních novin.

DŘEVAŘSKÝ VÍKEND
Od čtvrtka 10. 5. do soboty 12. 5. 2018 se uskutečnil pracovní
víkend skupiny 14 mužů z našich farností. Cílem bylo vyrobit 4 masivní
stoly. Stoly byly vyráběny ručně, klasickou tesařskou technikou. Po celý
víkend nám obětavě a trpělivě pomáhal a radil milý školitel Robert
Malý. Náš duchovní otec Josef připravil ve chvílích odpočinku drobný
duchovní program se zamyšlením nad starozákonními texty proroka
Eliáše.
Věříme, že se Vám budou stoly líbit a budou hojně využívány pro
potřeby našich farností.
Za účastníky Jenda Šídlo
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Fotograficky z farností
13. května - Mše svatá na farní zahradě s novými stoly

26. června - Farní den

12. srpna - Piknik na Lomci

19. srpna - Vyprávění P. Josefa o cestě po Ekvádoru

Foto: Robert Huneš, Jana Šídlová

FARNÍ TÁBOR
I letos jsme jako každoročně vyrazili na letní tábor, který se letos nesl v duchu superhrdinů. Po celou dobu jsme se snažili najít toho
správného superhrdinu, který by dokázal zachránit svět. Po deseti dnech
jsme ho našli – a světe div se, byl to Ježíš :-)
Užili jsme si plno skvělých her, navázali nová přátelství, našli si
čas na modlitbu a ztišení a užívali si společných chvil. Obrovské díky
patří všem dětem a mládeži, kteří se zúčastnili – vytvořili jsme senzační
partu. Dále moc děkuji všem vedoucím – Naty Hoffmannů, Jéňovi a Peťovi Šebellů, Honzovi a Marušce Holátů, Aničce Hynků, Elišce Lohonků
a Elišce Plánské, kteří vytvořili báječný program. Také bychom se neobešli bez našich nejlepších kuchařek – Zdenky a Vandy :-) Díky patří
také městu Vodňany, které finančně podpořilo náš tábor. A samozřejmě
to největší DÍKY Bohu za vše, co jsme mohli prožít!
Tak se těšíme zase za rok!
Moc díky za vše, Anička Hunešů

Pořad pravidelných bohoslužeb
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
úterý

mše svatá nebo bohoslužba slova

Vodňany

8:00

středa
čtvrtek

pátek
sobota
neděle

JK

DD

mše svatá
adorace s možností svátosti smíření či duchovního rozhovoru

Vodňany DD
9:30
Vodňany JK 17:00-18:00

mše svatá

Vodňany

18:00

mše svatá (mimo 1. 9. a 6. 10.)

Chelčice

18:00

mše svatá
mše svatá
bohoslužba slova (2. 9. a 7. 10.)
mše svatá (mimo 9. 9.)

Skočice
Vodňany
Chelčice
Lomec

8:00
9:30
9:00
11:00

kostel sv. Jana Křtitele v Kodádkově ulici, Vodňany
domov důchodců
Případné výjimky sledujte na webu www.farnostvodnany.cz

Modlitba rodin a manželů
na faře ve Vodňanech bude
v neděli 16. 9. 2018 v 15:00.
Zváni jsou všichni manželé i s dětmi.
Na programu je společná modlitba i popovídání.

Kázání otce Josefa na YouTube
Na Youtube.com (hledat „farnost Vodňany“) si můžete znovu poslechnout nedělní kázání otce Josefa za poslední půlrok. Ke kázáním se dostanete
také přes naše webové stránky www.farnostvodnany.cz - Aktuality nebo Kázání.
Petr Totín

Knižní sloupek
Pan farář má krizi
váz., 112 s., 165 Kč, KNA 2018
Otec Benjamin, farář z francouzského maloměsta,
přichází postupně o všechny iluze spojené se svým kněžstvím. Původně chtěl studovat Bibli, získávat lidi pro Ježíše Krista a předávat jim radostnou zvěst. A čemu po letech
dennodenně čelí? Dvěma rozhádaným ženám, jež se starají
o květinovou výzdobu kostela. Petici věřících, protože si některé z nich dovolil
požádat, aby přišli ke zpovědi. Vyčerpávajícímu schůzování a papírování i stěží
skrývanému pohrdání…
Jak z tohoto vězení ven? Prostě se jednoho dne vytratí z dosahu všech.
Co přesně podnikne? A co to udělá s jeho okolím?
Svěží, čtivý, místy velmi napínavý příběh se stal ve Francii bestsellerem.
Tisíce čtenářů zaujal autorův inteligentní humor, jeho laskavá i krutá ironie
a šokující otevřenost, s níž odkrývá existenciální problémy kněží v dnešním
světě. Knížka otřese naším pohledem na církev a na to, co je v ní podstatné…

Úmysly pro modlitbu na měsíc
Svatý otec František zve celý svět, aby se k němu přidal
v modlitbě za konkrétní věci. Na každý měsíc vybírá dvě
témata. Tak i my, jako farnost či jednotlivci, se můžeme
zapojit do této společné modlitby. Zde jsou úmysly pro
modlitbu na měsíc:

ZÁŘÍ – Mladí lidé v Africe
Úmysl všeobecný: Aby mladí lidé afrického světadílu měli přístup ke vzdělání
a práci ve vlastní zemi.
V Písmu je otec zobrazen jako dělník, který prací svých rukou zajišťuje
hmotný blahobyt a pokoj své rodiny: „Budeš jíst z výtěžku svých rukou, bude
ti blaze a dobře“ (Žl 128,2). Práce jako základní součást důstojnosti lidského
života je zřejmá od prvních stránek Bible, kde se praví: „Hospodin Bůh vzal
tedy člověka a usadil ho v zahradě Edenu, aby ji obdělával a chránil“ (Gn 2,15).
Je to znázornění pracovníka, který přetváří hmotu a využívá energii stvořeného
světa, a tak získává „chléb námahy“ (Žl 127,2) a vedle toho zušlechťuje sebe
sama. Nezaměstnanost a nejistá práce se stává soužením, jak to připomíná Ježíš
v podobenství o dělnících, kteří jsou nuceni nečinně sedět na návsi. Tento stav
je žalostně přítomný v mnoha zemích, v nichž nedostatek pracovní příležitosti
bolestně narušuje rodinný klid. Žijeme v bohaté zemi, máme možnost cestovat
i do dalekých exotických zemí. Na každém z nás je, abychom neulpěli jen na zabezpečení sebe sama, ale učili se dívat dále. Stačí se podívat na děti, jak se tomu
učí v iniciativě, která je dobře známá i u nás, Papežské misijní dílo dětí. Děti
pomáhají dětem napříč kontinenty. Podporujme je v tomto zápalu.
Úmysl národní: Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136/).
Kristus zavedl jako rozpoznávací znamení svých učedníků především
zákon lásky a darování se druhým. Učinil tak jednoduchou zásadou, kterou
máme projevovat navenek: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele
položí svůj život“ (Jan 15,13). Učme se ve svém životě rozlišovat, že Ježíš vchází
do našich životů jako vzkříšené a vítězné Srdce, a tak v našich životech účinně
jedná: důvěrné přátelství s jeho Srdcem zjednává vítěznou Lásku: tedy že láskou
naše nitro oplývá a láska vyzařuje do celého života, v němž dokáže tvořivě – milosrdenstvím a odpuštěním – vlévat balzám do otevřených ran.

ŘÍJEN – Poslání zasvěcených osob
Úmysl evangelizační: Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní
nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.
Dnešní frenetický život vede k zavírání mnoha bran k setkáním, často
ze strachu z druhého – vždycky však zůstávají otevřeny dveře nákupních center a spojení na internetu. – V zasvěceném životě tomu tak být nemá. Bratr
a sestra, které mi Bůh dává, jsou součástí mého příběhu, jsou darem, který je
třeba ochraňovat. Ať se tedy nestává, že bychom na obrazovku mobilního telefonu hleděli více než do bratrových očí nebo se zaměřovali na své programy
více než na Pána. Jak to můžeme uskutečnit? Připomeňme si skutky tělesného
milosrdenství: sytit hladové, dávat pít žíznivým, oblékat nahé, ujímat se lidí
bez domova, navštěvovat nemocné, navštěvovat vězněné, pohřbívat zemřelé. Papež František nám však zároveň připomíná, že aby skutky milosrdenství byly skutečně plodné, je třeba se ponořit do Kristova tajemství. Vstoupit
do tajemství Ježíše Krista je víc, znamená to nechat se obsáhnout propastí
milosrdenství, kde slova nestačí, jedině objetím lásky. Lásky, která jej vedla
na smrt pro nás. Hledět na Ukřižovaného, ikonu největšího tajemství stvoření
a veškerenstva. Ukřižovaný Kristus je středem dějin i středem mého života.
Úmysl národní: Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na
něj spoléhat (srv. Žl 23/22/).
Kdy je naše poznání Pána pravé? Tehdy, dotýká-li se našeho srdce.
Boží dítě je chrámem Ducha Svatého. Nemusíme se obávat říci: jsem jako živý
svatostánek, protože jeho Srdce je mezi námi. A tak kamkoliv se dostaneme,
kdekoliv jsme, všude tam působí Ježíšovo Živé Srdce – „pohyblivý“ svatostánek – a rozdává život a lásku. Církev v měsíci říjnu skládá poklonu Marii a nazývá ji tota pulchra, celá krásná: je prvním „živým svatostánkem“. Prosme
Pannu Marii, aby nám vyprosila dar čistoty v plnosti – dar, který jako zdroj
skryté vnitřní útěchy naše srdce upevní, ujistí a dodá mu odvahu.
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