
 
DVAKRÁT  O  SVATÉM  JANU  NEPOMUCKÉM 

Na čtvrtek 16. května připadá svátek svatého Jana Nepomuckého; 19. března jsme si připomněli 290. výročí jeho 
svatořečení. Dva důvody ke krátkému zastavení u tohoto světce. Příběh jeho života je notoricky známý a opředený mnoha 
mýty. Těžko k tomu něco dodávat. Ale dovolte mně dva pohledy, jeden k jeho narození a druhý zcela nový. 

Pomuk či Nepomuk? 
Svatý Jan (někdy zmiňovaný i jako Johánek; otec Velflín pocházel z Německa) Nepomucký se narodil v dnešním 

Nepomuku mezi roky 1340 a 1350, to se přesně neví. Ale zcela jistě se ví, že se jedná o dnešní město Nepomuk v okresu Plzeň-
jih. V tom místě stála trhová osada, později 2,5 km severně od ní klášter, založený roku 1144 a vypálený roku 1420 husity. 
Ale: jmenovala se osada Pomuk a klášter Nepomuk? Také nevíme, zda se název Pomuk (či Nepomuk) přenesl ze vsi na klášter, 
nebo bylo-li tomu naopak. Je pravděpodobné, že slovo Nepomuk vzniklo později pro odlišení vsi a kláštera (jako Ne-Pomuk), 
ale po čase se i slovo Nepomuk používalo střídavě v obou smyslech, natrvalo převládlo až po husitských válkách, kdy byl 
klášter definitivně zničen. Jan (nebo Johánek) samotný se psal „z Pomuka“ (Iohannes de Pomuk). Pak by se název Nepomuk 
vztahoval na klášter, pokud nepřipustíme, že se narodil a žil přímo v klášteře. Po jeho zničení by pak bylo logické, že vsi 
zůstane původní název „Pomuk“. Ale nezůstal. 

Ať už je to jak chce, v jeho rodném městě mnoho památek na Janovo narození nenalezneme. Tou nejvýznamnější pro nás 
asi bude původně raně gotický kostel, jemuž dal dnešní podobu K. I. Dietzenhofer, když přestavbu v barokním slohu v letech 
1734-1738 provedl. Kostel se nachází v rohu náměstí a údajně stojí na místě světcova rodného domu. Malý oltář, stojící 
uprostřed lodi, je podle legendy na místě, kde stávala Johánkova kolébka. 

Podoba svatého Jana Nepomuckého 
Ve světě je asi 66 tisíc soch či obrazů, které vznikaly postupně od baroka; jejich vzhled včetně vousů, dlouhých vlasů či 

oblečení je nicméně smyšlený. Nejčastěji vychází z bronzové sochy, která od roku 1683 stojí na Karlově mostě v Praze. I náš 
svatý Jan Nepomucký na náměstí má tuto podobu. Ale jak pravděpodobně skutečně vypadal? Na to teď odpověděli odborníci 
z Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea v Brně. Jejich úsilí korunovalo odlití bronzové busty, kterou 
v úterý 19. března (den svatořečení) představili v nepomuckém Svatojánském muzeu; od dubna 2019 je k vidění i pro veřejnost. 

Jelikož jsou pravé ostatky svatého Jana 
Nepomuckého uloženy v hrobce svatovítské 
katedrály a jejich zkoumání není 
v současnosti možné, přistoupili odborníci 
k manuálnímu vytvoření co nejpřesnějšího 
modelu světcovy lebky. Vycházeli 
z metrické, kresebné a fotografické 
dokumentace, která je k dispozici po 
profesoru Emanuelu Vlčkovi a jeho 
výzkumu světcových ostatků z roku 1972. 
Tak získali informace o věku, zvláštnostech 
na lebce, patologiích a zraněních. Vytvoření 
vlastní busty už byla práce pro sochaře 
Ondřeje Bílka. Celý proces – od sběru dat 
po odlití výsledku do bronzu – trval zhruba 
rok a vyšel na 130 tisíc korun. 

z různých zdrojů pro Poutník sestavil 
Zdeněk Je�ek 

 
 

Busta a lebka svatého Jana Nepomuckého; foto: Ivan Blažek, deník Právo   
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AHOJ  DĚTI! 
Bílá je barva čerstvě napadlého sněhu, který v zimě přikrývá krajinu. Do bílé se oblékají první jarní 

květinky. Bílá je barva čistoty, míru. Bílá – je také název dnešní neděle – Bílá neděle. Možná někdo ví, proč se 
jí takto říká. Teprve o této neděli totiž odkládali nově pokřtění, tedy ti, kteří přijali křest právě o Velikonocích, 
své bílé křestní roucho. Nosili ho po celý týden při bohoslužbách, protože tento velikonoční týden je jeden 
veliký svátek. Otevřel nám také velikonoční dobu, kterou po padesáti dnech zakončí Svatodušní svátky. 
Radostné Aleluja ať tedy zní každičký její den… 

V tulipánovém bludišti na vás čeká úkol najít stonek, ze kterého vyrůstá velký bílý tulipán. Bludiště si 
můžete vybarvit. 

(Otazníček) 

Pro starší: 
Pán Ježíš vstal z mrtvých! Již týden můžeme prožívat radost a pokoj a slavně zpívat: „Hle, vstal již z mrtvých Kristus 

Pán…“ 
Po zmrtvýchvstání se Pán Ježíš setkává se svými blízkými. O těchto krásných setkáních čteme v Písmu svatém. Někdy je 

i Pán Ježíš nepoznán – není divu – přijmout a pochopit, co se stalo, nebylo vůbec snadné… Právě jako v příběhu dvou učedníků 
na cestě do Emauz, který líčí sv. Lukáš. 

Nám ale dnes do textu foukl nezbedný vítr a rozházel jednotlivé věty. Ještě štěstí, že se alespoň skupinky vět stihly 
zachytit a udržet společně. I tak je třeba srovnat devět částí, aby text byl správně seřazen. Pro kontrolu lze použít Písmo sv. 
nebo pomůže tajenka, která zakončuje poslední větu následujícího souvětí: „Poskládej části ve správném pořadí, jim 
odpovídající písmena složí tajenku a ty se dozvíš, že daný úryvek (tajenka). 
1. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu 

hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. (Á) 
2. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění 

andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však 
neviděli.“ (Ř) 

3. Ještě ten den se ubírali dva z nich do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili 
spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. (D) 

4. A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš 
vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve 
všech (částech) Písma na něj vztahuje. (E) 

5. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho 
poznali při lámání chleba. (Š) 
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6. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, 
neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. (Z) 

7. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili 
se celí smutní. Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě 
a neví, co se tam tyto dny stalo!“ (O) 

8. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči 
a poznali ho. On jim však zmizel. (N) 

9. Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před 
Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on 
je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. (B) 

EJ) 
Řešení z minulého Poutníka: 
V obrázku se měl objevit kříž a veliké srdce – symbol Ježíšovy smrti a nekonečné Boží lásky. A prázdný čtvereček na prvním 
řádku? Okamžik, kdy jsme mlčeli a naslouchali… 

VYCHUTNÁVAT  DAROVANÝ  ČAS 
Rok za rokem se po Silvestru učíme psát nový letopočet o jedno číslo vyšší – a než se to naučíme, je polovina února. 

Teprve pak si uvědomíme, jak rychle to utíká. Než se člověk stačí ohlédnout, je deset roků pryč. 
Ale s přibývajícími léty se mění ještě něco jiného než letopočet. Člověk si najednou uvědomí, že dává pozor, aby 

neuklouzl na vlhké podlaze, když opouští sprchu. Uvědomí si, že není důstojné, ale ani rozumné a vzhledem k tělesným 
proporcím ani příliš estetické dobíhat tramvaj (v Brně říkáme šalinu). A když sleduje nějaký starší film v televizi, napadne ho: 
„Ten herec už dávno zemřel, a byl mladší, než jsem teď já!“ Vnucuje se otázka: „Prožívám teď poslední čtvrtinu nebo pětinu 
pozemského života? Nebo stojím těsně před branou?“ Nepomůže držet se křečovitě svých plánů a odhánět takové myšlenky. 
Ale ani se nenechat jimi zdržovat. Je třeba žít tady a teď, co nejlépe naplnit každý přítomný okamžik, dát si na tom záležet. 
Vychutnávat čas, který je mi darován, s vědomím jeho ceny, dobře s ním hospodařit. Nedávno četl jeden ministrant přímluvu, 
která se velmi často vyskytuje v tištěných textech: „Za nemocné, slabé a staré lidi…“, bez jakéhokoli rozlišení. Uvědomil jsem 
si, že zde máme jako křesťané určitý dluh, když vidíme staré lidi pouze jako slabé a hodné politování. Je třeba mnohem více 
zdůrazňovat a využívat talenty, které má starší generace. Zrovna rok mých sedmdesátin vyhlásila evropská komise jako rok 
aktivního stáří. Cítím to pro sebe jako výzvu. 

Když se ohlédnu nazpět na své životní cestě, uvědomuji si, že mne provází životem laskavá, diskrétní a jemná Boží 
blízkost, o níž hovoří slova sedmdesátého třetího žalmu: „Mé štěstí je být nablízku Bohu, mít útočiště v Pánu, Hospodinu.“ 

Jiří Mikulá�ek 
z knihy: J. Mikulá�ek: Někdo tě má rád, vydalo biskupství brněnské 2015, pro Poutník vybrala -BM- 

CO  ZNAMENÁ  ČAS... 

 Chcete-li zjistit, co znamená jeden 
rok,zeptejte se studenta, který propadl 
u závěrečné zkou�ky... 

 Chcete-li zjistit, co znamená jeden měsíc, 
zeptejte se matky, které se narodilo dítě 
o měsíc dříve... 

 Chcete-li zjistit, co znamená jeden týden, 
zeptejte se redaktora týdeníku... 

 Chcete-li zjistit, co znamená jedna hodina, 
zeptejte se zamilovaných, kteří na sebe 
čekají... 

 Chcete-li zjistit, co znamená jedna minuta, 
zeptejte se někoho, komu ujel vlak, autobus, 
nebo uletělo letadlo... 

 Chcete-li zjistit, co znamená jedna sekunda, 
zeptejte se někoho, kdo pře�il autonehodu... 

 Chcete-li zjistit, co znamená milisekunda, 
zeptejte se vítěze zlaté medaile na 
olympijských hrách... 

Čas na nikoho nečeká, a proto prožívej plně 
každý okamžik svého života! 
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 (březen 2019) OZVĚNY  Z  NOVÉHO  DVORA
Drazí přátelé, 
v každé zemi světa se nachází hrstka 

mužů a žen, kteří žijí v ústraní, aby 
hledali Boha v záplavě událostí hlučných 
a nepokojných. V Evropě, i když křesťané 
jsou tu nyní v menšině, nejsou kontemplativní řeholníci 
vystaveni zvláštním obtížím. Víme, že na jiných kontinentech 
jsou války, pronásledování otevřené či skryté. Žijeme 
bezstarostně, aniž bychom o těchto skutečnostech příliš 
přemýšleli, poněvadž se aktuálně těšíme pohodlnému klidu. 

Na Novém Dvoře máme zvyk skončit rok tak, že si 
připomeneme v kapitule před kompletářem události, které 
nám rok připravil: důležitá data komunitního života (obláčky, 
sliby nebo svěcení), úmrtí v našich rodinách, návštěvy 
význačných hostů, cesty bratrů nebo otce opata po všech 
koutech světa. Otec převor vytvořil tabulku s třemi sloupci, 
která ukazuje život naší komunity, církve a světa v minulém 
roce a otec opat některé události v kapitule okomentoval. 
Například 12. dubna 2018 jsme doprovázeli božské oficium 
na varhany, 20. dubna byly převezeny do pražské katedrály 
ostatky kardinála Berana. Na konci června se bratr Cyril 
z Nového Dvora stal bratrem Damiánem ze Sept-Fons 
a o několik dnů později, na začátku července, se bratr Eloi ze 
Sept-Fons stal bratrem Benediktem z Nového Dvora, každý 
našel svoje místo jemu šité na míru oddálením od své původní 
rodiny a k velké lítosti svých rodičů. Boží cesty jsou 
nevyzpytatelné. V srpnu jsme oslavili desáté výročí od smrti 
Alexandra Solženicyna (3. 8.)., týž měsíc skonala matka 
Justýna v Mariafrieden (9. 8.), která byla u počátků našeho 
založení, když zprostředkovala kontakt prvním Čechům se 
Sept-Fons, konala se pravidelná návštěva otce opata Dom 
Patrika (9. – 14. 8.), připomněli jsme si padesáté výročí 
pražského jara a následně jsme se účastnili opatského 
požehnání Matky Lucie z opatství Naší Paní nad Vltavou 
(22. 8.). 

Ale to není vše, ještě jsme učinili přehled naší 
ekonomické činnosti. Z naší zahrady jsme sklidili 600 kg 
mrkve, což je dvakrát více než předchozí rok. Z poloviny 
sklizně švestek se stala marmeláda a druhou půlku jsme 
nechali vypálit (30 litrů národního alkoholického nápoje), 
vyrobili jsme 54 736 skleniček hořčice nebo pomazánky 
Tartinuts, o 4 % rostla výroba kosmetických produktů, podali 
jsme 7130 obědů 762 hostům. Je vidět, že jim chutná! 

V roce 2018 uplynulo již sedmdesát let od roku 1948, 
kdy komunisté uchopili moc v Československu. O dva roky 
později byli řeholníci a řeholnice vyhnáni ze svých klášterů 
a byli „shromážděni“ do několika konventů, které se 
proměnily ve vězení. Mezi nimi byl i otec Valentin Krejčí 
OP, prastrýc našeho bratra Jana Pavla, který zemřel v roce 
1954 ve věku 37 let. Ani tři roky věznění mu nezabránily 
v obnovení velmi aktivní kněžské služby během následujících 
osmnácti měsíců. S pomocí otce Ondřeje a požehnáním bratrů 
kazatelů zrestauroval náš bratr Jan Pavel starý kříž, aby ho 
umístil na hrob tohoto svědka víry. 

Nejedná se ale o dávnou minulost. V Africe a v Asii je 
dnes pronásledování nejsilnější. Bratři a sestry čelí vážným 
obtížím. V rohu křížové chodby zbyla socha Panny Marie, 
před kterou se modlili, než museli narychlo opustit klášter. 
Zvon, který je svolával k božskému oficiu, se odmlčel. Dřevo, 

které nařezali, je tuto zimu nebude 
zahřívat. Jejich dílna je od nynějška tichá, 
prázdná... Chuť omelety, kterou chvatně 
pojedli před východem slunce v den jejich 
odchodu, nikdy nezapomenou. Neznáme 

vždy jejich jména, ale jejich tváře se podobají tvářím, které 
známe. Jestli se náš křesťanský život, mnišský nebo laický, 
nezajímá o starosti těchto zkoušených bratrů, zůstane 
uzavřený a pohroužený jen sám do sebe. 

Kromě naší náboženské víry jsme my a vy součástí 
lidstva. Každý člověk, mladý, starý, otec, matka, dítě, je 
součástí nás samých a jeho osud se nás týká. Nejedná se 
o rozhodnutí, ale solidaritu zapsanou v každé lidské bytosti. 
Mnich nosí tyto lidi v sobě jakožto osobní zodpovědnost. 
Mnišská teologie nazývá tuto skutečnost „zástupnictví“: 
mnich nestojí sám tváří v tvář svému osudu a svému 
povolání. Stojí před tváří Boží s ostatními: „Tvůj lid,“ stěžuje 
si Mojžíš mluvící k Bohu Izraele (Ex 32, 11). 

V těchto „novinkách z Nového Dvora“ Vám několik 
bratrů podá informace o našich stavebních a renovačních 
pracích. Najdete zde také starší kázání našeho otce celeráře 
(z 1. listopadu 2018). Abyste z něj měli ten pravý požitek, 
vězte, že mezi námi není mnich, který by byl serióznější, 
přesnější, svědomitější a tišší než on: pravý trapista! 

Než obdržíte tento dopis, oslavíme dvacáté výročí 
„objevení Nového Dvora“. Dne 30. ledna 1999 otec Mikuláš 
a několik bratří Sept-Fons, v čele s naším přítelem 
Ladislavem Legem (vysvěcený na stálého jáhna pro diecézi), 
objevili zříceniny barokního statku v závějích sněhu. Od této 
chvíle došlo k mnohým událostem, v nichž jste byli naší 
oporou. Znovu děkuji! 

Jelikož je zvykem v každoroční kronice uvést i několik 
malých událostí posledních měsíců: 14. září bratr Klement 
přijal hábit; večer na svatého Silvestra při práci v lese spadl 
a vypadalo to na vážnější zranění, ale po rentgenovém 
vyšetření v nemocnici se ještě tentýž den vrátil do kláštera. 
Máme dobré anděly strážné… 29. září byl bratr Theofan 
vysvěcen na jáhna otcem biskupem Holubem – s biskupem 
naší diecéze máme více než srdečné vztahy. 2. února přijal 
hábit bratr David. Co se týče „velkých událostí“, není toho 
moc co říct. Zvon nás svolává každé ráno ve tři hodiny na 
noční modlitbu. Bratři vycházejí rozespalí a nevrlí 
z dormitáře. Každodenně nás shromažďuje mše svatá. Do 
skriptoria každý chodí, dle svých možností. Všichni se 
snažíme hledat Boha v modlitbě. Nový Dvůr je úl, kde dva 
sedmdesátnici dávají příklad těm nejmladším. Ale co říct 
o těchto „velkých událostech“? Hlavně si nemyslete, že jsme 
příkladná komunita! Obtíže a starosti máme jako všude jinde. 

V korespondenci mezi filosofem Jacquesem Maritainem 
a velkými katolickými spisovateli, jako je Bernanos, Mauriac 
a Claudel, najdeme mezi živými a přímými potyčkami tyto 
dvě perly: „Kdybys znala Boží dar… Ti, kteří ho znají, ať 
o něm mluví. Ti, kdo milují Pána, ať to řeknou. Nechť ti, 
které utěšuje, ať řeknou, že jsou utěšeni.“ (Mauriac) A ještě: 
„Ve skutečnosti každá generace přináší vzepětí nových 
myšlenek, nové potřeby, a úlohou Církve je tyto myšlenky 
pokřtít. (…) Úloha katolíka není zlořečit, ale rozumět, ne 
obětovat současnou přítomnost, která vás potřebuje a která 
přinejmenším existuje, více či méně chimérické minulosti, 
která již neexistuje a která pravděpodobně nikdy 
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neexistovala.“ (Claudel) Tak tedy, blahoslavení, kteří žijí 
v roce 2019, neboť budou utěšeni. 

Ve dnech předcházejících Vánocům přišlo spoustu 
blahopřání poštou nebo elektronicky. Přestože není možné 
odpovědět všem, vězte, že tyto kontakty jsou pro nás velmi 

cenné. Ještě jednou děkuji. Pokračujte v modlitbě za nás, tak 
jako my se modlíme za Vás. Hodně odvahy do všeho, co od 
Vás vyžadují každodenní zápasy.. 

Br. M.-Samuel, opat z Nového Dvora 

HLAS  PETROVA  NÁSTUPCE 
poselství Svatého Otce českým a slovenským představitelům 

Ctihodné dámy a pánové! 
Těší mne, že vás přijímám u příležitosti 1150. výročí smrti sv. 

Cyrila, jehož poslání po boku sv. Metoděje zanechalo nesmazatelné 
znamení v dějinách, umění a celé kultuře vašich zemí. Toto význačné 
výročí poskytuje vhodnou příležitost k prohloubení duchovního 
a kulturního bohatství, zděděného od soluňských bratří, které je vaším 
morálním dědictvím, jež má být uchováváno a stále více doceňováno. 
Vaše dějiny učí, že křesťanství bylo vždy pramenem naděje 
a oživující silou, zejména v nejtemnějších a nejtěžších časech. 

Překlad Bible do staroslověnštiny byl darem, jak pro náboženský 
život, tak pro kulturní rozvoj vašich zemí. Svatí Cyril a Metoděj 
přinesli vedle přímé dostupnosti Písma svatého v mluveném jazyce 
také tzv. slovanskou abecedu. Biblicko-křesťanské poselství tudíž napomohlo ke zrodu právního státu ve vašich zemích, stejně 
jako v dalších vám blízkých státech. Křesťanství, hlásané prostřednictvím kázání a liturgického slavení, uskutečnilo ve vašich 
společnostech epochální přelom. 

Rozsáhlé evangelizační dílo, naplňované s apoštolským zápalem sv. Cyrilem a jeho svatým bratrem ve vašich zemích, 
představuje vzor inkulturace, který zůstal ve svých základních rysech platný dodnes. Evangelium totiž neoslabuje autentické 
rysy různých místních kultur, ale pomáhá lidem a společnostem k uznání a uskutečňování dobra, pravdy a krásy. Jakožto 
institucionální zástupci národa jste povoláni objevovat vnitřní spojitost mezi evangeliem a vaší kulturní identitou, zhodnocovat 
opětovně své křesťanské kořeny, abyste budovali společnost, v níž se může uskutečňovat vzájemné přijetí a solidarita. Svatý 
Cyril dokázal propojovat vztahy založené na poznání a srdečnosti mezi národy a stal se tak prstencem spojujícím různé kultury 
a církevní tradice. 

Přeji vám, aby toto významné duchovní a kulturní dědictví vyvolávalo ve vašich spoluobčanech touhu po setkání 
a otevřenosti k druhým. Jde totiž o umění soužití v různosti, prostřednictvím dialogu, sdílení, budování mostů a strhávání bariér 
nedůvěry a předsudků. V tomto postoji se stáváme svědky solidarity a tvůrci míru. Přeji vám, abyste každý den, 
prostřednictvím své důležité veřejné funkce, byli protagonisty bratrství, průzrační a bezúhonní šiřitelé společného dobra, abyste 
mohli nabízet naději těm, kdo vás zvolili k takto vysoce zodpovědnému úkolu. 

Panna Maria, tolik uctívaná ve vaší zemi, kéž vám pomáhá svou mateřskou ochranou. Prosím vás, modlete se za mne; 
z celého srdce vyprošuji Pánovo požehnání pro vaše země a veškeré vaše záměry, směřující k dobru a pokroku. 

papež František I. 
Řím 22. 3. 2019 

překlad (job); pro Poutník připravil Zdeněk Ježek

 ZPRÁVY Z VATIKÁNSKÉ KUCHYNĚ 
Lékaři se vzbouřili proti změnám pohlaví u dětí 

(10. 4. 2019) 
Velká Británie. Nejméně 18 pracovníků zvláštní kliniky 

odešlo z práce kvůli špatnému diagnostikování dětí a jejich 
následnému podrobování hormonální terapii. Pět z nich se 
svěřilo se svými obavami deníku Times. 

Křesťany jako by omrzela naděje 
(9. 4. 2019) 

Vatikán. Omrzelost je duchovní choroba 
křesťanů, která potřebuje uzdravit. „Křesťané 
mají raději nezdar, stížnosti a nespokojenost, 
což je dokonalé pole pro ďábelskou setbu,“ 
řekl papež při ranní mši. 

Kardinál Sarah: Hlavním problémem dnešní církve 
je strach (8. 4. 2019) 

Vatikán. Církev není majetkem pseudoreformátorů. 
Nemohou ji tedy měnit, protože jim nepatří – řekl kardinál 
Robert Sarah, prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu 
a svátosti. 

Apoštolská exhortace Christus vivit /Kristus žije/ 
(2. 4. 2019) 

Vatikán. Dnes zveřejněná apoštolská exhortace Christus 
vivit začíná slovy: �Kristus �ije. On je na�í nadějí 
a nejkrásněj�í mladostí tohoto světa. V�echno, čeho se On 

dotkne, mládne, obnovuje se a naplňuje se 
�ivotem. Proto se obracím na ka�dého 
křesťana: On �ije a chce tě �ivého!� 

Nasloucháme spíše televizním 
zprávám než Pánu Bohu (28. 3. 2019) 

Vatikán. „Je třeba naslouchat Pánovu 
hlasu, jinak hrozí, že Jej zdiskreditujeme,“ 

kázal papež František. „Někdy jsme hluší, nenasloucháme 
Pánu, ale TV zprávám a drbům v okolí – tomu nasloucháme 
stále.“ 

Papež: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“ Jídlo není 
soukromý majetek (27. 3. 2019) 

Vatikán. Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 
15 tisíc lidí, aby se účastnili pravidelné generální audience; 
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byli tu také mladí poutníci z Litoměřické diecéze v čele 
s biskupem Janem Baxantem. 

Papež se v Rumunsku setká rovněž s Romy (26. 3. 2019) 
Vatikán. „Jděme společně“, zní motto třídenní 

apoštolské cesty papeže Františka do Rumunska, kterou 
vykoná na přelomu května a června. V jejím rámci se rovněž 
setká s romským etnikem. 

Papež: Buďte hrdí na svou katolicitu (22. 3. 2019) 
Vatikán. „Buďte hrdí na svou katolicitu. Katolík se 

neuzavírá do své ohrádky, nýbrž se otevírá světu“, pobízel 
dnes papež František tisícovku členů a vedoucích 
Mládežnického turistického centra. 

Svatý stolec: Genderová ideologie znamená pro 
lidstvo krok zpět (20. 3. 2019) 

Vatikán/New York. Vatikánský představitel v OSN 
vystoupil s příspěvkem na téma genderové ideologie. 
Připomněl slova papeže Františka: nechceme nikoho 
diskriminovat, ale jde o nebezpečí pro lidstvo. 

Po 40 dnů bude možné zhlédnout restaurované Svaté 
schody na Lateránu (19. 3. 2019) 

Vatikán. Po třech staletích budou Svaté schody na 
Lateránu zbaveny dřevěné nástavby, která je chránila od roku 
1723. Tato pamětihodnost, spjatá s Kristovými pašijemi, se 
představila veřejnosti 11. dubna. 

Kardinál Sarah: Dnešní krize je krizí víry 
(18. 3. 2019)  

Vatikán. Nebojme se to říci: Církev dnes potřebuje 
hlubokou reformu, k níž dojde skrze naše obrácení, říká 
kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu 
a svátosti. 

Bergoglio za diktatury zachránil víc lidí než známo 
(14. 3. 2019) 

Argentina/Itálie. Během argentinské vojenské diktatury 
pomohl jezuitský provinciál Jorge Bergoglio více lidem, než 
bylo dosud známo, uvádí kniha Zachráněni Františkem, 
představená v Římě. 

Počet konvertitů ve Velké Británii narůstá 
(14. 3. 2019) 

Velká Británie. Počet dospělých katechumenů na 
Britských ostrovech stále narůstá. Ve všech diecézích se pro 
ně pořádají zvláštní formační kurzy. Jen ve Westminsterské 
katedrále přijme letos křest 200 dospělých. 

Šest let od volby papeže Františka: Duchovní akcenty 
pontifikátu (13. 3. 2019) 

Vatikán. Uplynulo 6 let od chvíle, kdy 13. března 
2013 kardinálové zvolili na Petrův stolec arcibiskupa Buenos 
Aires Jorge Maria Bergoglia. Stal se tak prvním papežem 
z amerického kontinentu, prvním jezuitou v tomto úřadě 
a prvním Petrovým nástupcem jménem František. 

ze zpráv Radio Vaticana pro Poutník vybral a upravil 
Zdeněk Ježek 

NOVÁ  PRÁCE 
Po dvaceti letech šéfování menší firmě jsem se v souladu s manželkou rozhodl tam skončit, protože jsem se již cítil 

unavený, vyčerpaný a již ne jako ten, kdo směřuje k růstu a rozvoji. Chtěl jsem odejít do 
předčasného důchodu a minimálně půl roku regenerovat síly. Přátelé mi to rozmlouvali, že tři roky 
předčasného důchodu mě připraví o mnoho peněz v řádném důchodu. 

O tom, že odejdu, jsem nepochyboval, ale že nebudu dělat nic, to mě začalo nahlodávat. A tak 
jsem se vydal na Hostýn a svěřil to Panně Marii: „Ty víš, jak jsem se rozhodl. Jestli to chceš změnit, 
tak to prosím nějak zařiď. Přece víš, že v šedesáti letech je úplně zbytečné hledat si práci. To by 
musela přijít sama.“ Byla sobota. 

Hned v pondělí mi volala známá, ředitelka základní církevní školy. Nikdy předtím mi nevolala. 
„Ahoj Petře, slyšela jsem, že chceš jít do důchodu, ale já tě potřebuju! Máš pedagogické vzdělání, 
nepotřebuješ žádné kurzy, chtěla bych, abys u nás dělal asistenta pro jednoho chlapce, který má 
určitý handicap a ještě se mu letos při autonehodě zabila maminka.“ Nedalo se odmítnout. 

Pak jsem si to uvědomil. Byl jsem si jistý, že v šedesáti mi práce nepřijde. Ale Panna Maria má 
smysl pro humor. Nastoupil jsem v květnu a teď trávím svůj čas v šesté třídě a jsem každý den nesmírně obdarováván. Mé 
první setkání s dětmi ve třídě však bylo pro mne téměř šokující. Třída byla velmi hlučná, téměř většina dětí dosti sebevědomá, 
nemající problém se prosazovat. Zcela odlišný byl chlapec, kterého jsem dostal na starost. Bez sebevědomí, spíš plný strachu. 
Se spolužáky vůbec nekomunikoval. Když jsem si k němu přisedl, nezvedl hlavu, hleděl do lavice a pravou rukou si zakrýval 
tvář, abych na něho neviděl. Na otázky neodpovídal. Dokázal odpovědět jen tomu, na koho byl zvyklý, ale to jen jedním 
slovem a téměř neslyšně. Bylo mi jasné, že prvořadé je získat si jeho důvěru. 

Prosil jsem Pannu Marii, aby mi propůjčila mateřské srdce, abych se uměl do něho vžít, uměl ho pochopit, potěšit 
a povzbudit. Jako druhý úkol jsem si vytyčil chlapce co nejvíce přiblížit k ostatním dětem. Postupně jsme se sbližovali. 
Zjišťoval jsem hranice jeho možností a to, jak mu mohu být nejlépe užitečný. On se postupně naučil říkat mi své potřeby. 
Objevil jsem v něm nádherného člověka, který je nesmírně skromný a pokorný, ale také zodpovědný a plný citu, který umí 
obdivovat přírodu i vesmír i technické vymoženosti. 

Dnes už jsme kamarádi a já jsem šťastný, když mi začne sám od sebe něco vyprávět. S ostatními dětmi ve třídě vycházím 
také skvěle. Po celou dobu vyučování jsem s nimi ve třídě, a tak mě postupně vzaly mezi sebe jako součást třídy. Sdělují mi své 
radosti i trápení. Postupně mi odhalují své životy i s jejich domácím zázemím. 

Našel jsem v nich i své kamarády a zjistil jsem, že i oni mě tak berou. Dívky po mně chtějí, abych jim něco nakreslil do 
památníku a kluci se zase chtějí se mnou prát. Přišel jsem na to, že všichni toho mně svěřeného chlapce mají moc rádi a snaží se 
mu pomáhat. Začali si ho všímat i o přestávkách. Nikdo ho nepodceňuje a neshazuje, všichni se snaží k němu být přinejmenším 
laskaví. Chlapec, který je s těmito dětmi již 6. rok, dodnes nezná jejich jména či příjmení. Pomaličku se to mění, ukazuji mu na 
druhé kluky, co dělají nebo co mají a on si začíná pomalu všímat svého okolí. 

Petr Mach
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LEKTORSKÁ  SLUŽBA 
Květen 2019 

Ne 5. 5. 3. neděle velikonoční 
07:30 Němečkovi 170 
10:30 M�e svatá pro děti 
16:00 MH Vágnerovi 102 

Ne 12. 5. 4. neděle velikonoční 07:30 Macháčkovi 55 
16:00 MH Vašíčkovi 349 

Ne 19. 5. 5. neděle velikonoční 07:30 Bláhovi 457 
16:00 MH Severinovi 342 

Ne 26. 5. 6. neděle velikonoční 10:00 1. sv. přijímání 
16:00 MH Müllerovi 177 

Červen 2019 

Ne 2. 6. 7. neděle velikonoční 07:30 Macháčkovi ml. 60 
16:00 MH Hejlovi 232 

Ne 9. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého 07:30 Marešovi 271 
16:00 MH Pecháčkovi M. H. 

Čt 16. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice 07:30 Faltusovi 356 
16:00 MH Klekarovi 292 

Pá 23. 6. 12. neděle v mezidobí 07:30 p. Kunertová 300 
16:00 MH Macháčkovi st. 60 

Ne 30. 6. 13. neděle v mezidobí 07:30 p. Havlíčková 341 
16:00 MH Motlovi 11 

LEKTORSKÁ  SLUŽBA 
Děkujeme všem, kteří se při bohoslužbách v naší farnosti zapojují do lektorské služby. Před nedělní mší svatou v Dolní 

Čermné občas není zřejmé, jestli lektor, který má službu, přijde. Proto prosíme, zastavte se před mší svatou v zákristii, abychom 
věděli, že čtení je zajištěno. Pokud dopředu víte, že čtení číst nebudete, ozvěte se otci Josefovi, aby se na čtení připravil někdo 
jiný. 

NÁVŠTĚVA  STARŠÍCH  A  NEMOCNÝCH  FARNÍKŮ 
Ve středu 1. 5. 2019 ve Verměřovicích, ve čtvrtek 2. 5. v Dolní Čermné a v pátek 3. 5. v Petrovicích. 

POKŘTĚNA  BYLA 
v kostele na Mariánské Hoře 6. 4. 2019  Judita Pelikánová 

KŘESŤANSKY  JSME  SE  ROZLOUČILI 
v kostele v Petrovicích 10. 4. 2019 s paní Vlastou Novákovou z Petrovic 

PODĚKOVÁNÍ 
V sobotu 30. 3. 2019 se uskutečnila postní duchovní obnova. Věřím, že ti, kteří se duchovní obnovy účastnili, byli 

obohaceni a spokojeni. Druhý den v neděli 31. 3. jsme již tradičně uspořádali dobročinnou akci Misijní koláč. Mnozí jste se 
zapojili napečením koláčů, přípravou občerstvení a nápojů, mytím nádobí, obsluhou, přípravou sálu a jeho úklidem. Všem vám 
děkuji. Děkuji za hezké společenství při setkání a za vaši štědrost. Na Papežská misijní díla jsme odeslali částku 20.313,- Kč. 

Následující sobotu 6. 4. jste se opět sešli, a to při úklidu farního kostela a jeho blízkého okolí. Děkuji všem, kteří přiložili 
ruku k dílu. Chci také vyjádřit poděkování všem, kteří se starají o úklid, údržbu a výzdobu kostelů naší farnosti během celého 
roku. 

PĚŠÍ  POUŤ  NA  HORU  MATKY  BOŽÍ  U  KRÁLÍK 
V sobotu 1. 6. 2019 se opět vydáme na pouť na Horu Matky Boží u Králík. Skupina pěších poutníků odchází z Dolní 

Čermné od kostela v 6:00 hodin ráno. Odjezdy pro poutníky, kteří pojedou autobusem: Dolní Čermná náměstí ve 14:00 hodin, 
Dolní Čermná Tesla ve 14:02 hodin, Petrovice na točně ve 14:10 hodin a Verměřovice u kostela ve 14:15 hodin. Cena cesty 
autobusem pro dospělé 100,- Kč, děti polovic. Vítáni budou také poutníci, kteří se vydají vlastními dopravními prostředky. 

Mše svatá, kterou budeme slavit v 17:00 hodin v poutním kostele, bude s nedělní platností. Další program ještě upřesníme. 
Předpokládaný návrat kolem 20:00 hodin. 

Zájemce o společnou cestu autobusem tam a také zpět prosíme, aby se zapisovali na připravený formulář v naších 
kostelech. 

otec Josef
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BOHOSLUŽBY A AKCE: 
pondělí 29. 4. svátek sv. Kateřiny Sienské 
úterý 30. 4. po 2. neděli velikonoční  06:55 adorace v Petrovicích

07:30 mše sv. v Petrovicích – za rodinu Kubíčkovu a duše v očistci
13:05 příprava na 1. sv. přijímání

středa 1. 5. po 2. neděli velikonoční; 
sv. Josefa Dělníka 

17:00 – 18:00 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
19:00 mše sv. v Dolní Čermné – za Pavla Brožku 

čtvrtek 2. 5. sv. Atanáše, biskupa a učitele 
církve 

17:30 adorace a svátost smíření ve Verměřovicích 
19:00 mše sv. ve Verměřovicích – za kněze 

pátek 3. 5. svátek sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolů; 
první pátek v měsíci 

17:00 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
19:00 mše sv. v Dolní Čermné – za Jaroslava Vacka, manželku 

a rodiče 
sobota 4. 5. po 2. neděli velikonoční; 

první sobota v měsíci  
07:30 mše sv. v Dolní Čermné – za rodiče Majtánovy, dceru a duše 

v očistci 
19:00 mše sv. v Petrovicích – za Petra a Růženu Duškovy a celý rod

příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 
NEDĚLE 
5. května 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:30 mše sv. v Dolní Čermné – za živé a zemřelé členy živého 
růžence 

09:00 mše sv. ve Verměřovicích – za Marii Moravcovou a celou 
rodinu 

10:30 mše sv. v Dolní Čermné – zaměřena pro děti; – za farníky
16:00 mše sv. na Mariánské Hoře

pondělí 6. 5. sv. Jana Sarkandra

Od pondělí 6. 5. do pátku 10. 5. 2019 mše svaté nebudou. 

úterý 7. 5.  po 3. neděli velikonoční 
středa 8. 5. Panny Marie Prostřednice všech milostí

čtvrtek 9. 5. po 3. neděli velikonoční 
pátek 10. 5. po 3. neděli velikonoční 
sobota 11. 5. po 3. neděli velikonoční 19:00 mše sv. ve Verměřovicích – za Václava Krejsu a rodiče
NEDĚLE 
12. května 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Neděle dobrého Pastýře 
Dnešní sbírka je určena pro 
bohoslovce 

07:30 mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 
V Petrovicích dnes slavíme pouť 

09:00 mše sv. v Petrovicích – na úmysl dárce 
16:00 mše sv. na Mariánské Hoře

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
Dolní Čermná středa 1. 5. 17:00 – 18:00 h. P. Tomáš Fiala 

18:30 – 18:55 h. 

P. Josef Roušar 
Verměřovice čtvrtek 2. 5. 17:30 – 18:55 h. 

Dolní Čermná pátek 3. 5. 17:00 – 18:55 h. 
ostatní dny 30 minut před mší svatou 

Petrovice sobota 4. 5. po večerní mši svaté 

 
 


