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Ó svatý Josefe, buď otcem i nám a veď nás cestou života. Vypros nám
milost, milosrdenství a odvahu, a ochraň nás před každým zlem. Amen.

Modlitba papeže Františka z Apoštolského listu Patris Corde, foto Dominik Novák (Člověk a víra)



2

Sv. Terezie z Lisieux (8, 14 a 23 let)

Mons. Adam Rucki (rozhovor na str. 4-5)

Ježíši, kéž bych mohla vypovědět všem malým duším, jak nevýslovná je tvá laskavost... cítím, že kdybys dokázal 
nemožné a našel duši slabší a nepatrnější, než je moje, zalíbilo by se ti zahrnout ji ještě větší přízní, kdyby se 
odevzdala s naprostou důvěrou tvému nekonečnému milosrdenství.

 (Sv. Terezie)
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Covid-19
Nejdříve bych chtěl poděkovat Pánu Bohu, že jsem se uzdravil 
z nemoci Covid-19. I za těch deset dnů, které mi dopřál pro-
žít v karanténě. Byl to pro mě čas hluboké duchovní obnovy. 
Děkuji také všem čtenářům Života farností a farníkům, kteří 
se za mě modlili. Věřím, že i díky těmto modlitbám měla u mě 
i u otce Slava nemoc mírný průběh. V tomto čísle si můžete 
přečíst svědectví otce arcibiskupa Jana Graubnera, které řekl 
v rámci on-line schůze děkanů.. Může být pro nás pro všechny 
povzbuzením. Děkujme Pánu za jeho uzdravení a modleme se 
za nemocné.

Návštěva
Stále se ještě vracím k tomu, co jsem napsal v titulním člán-
ku minulého čísla. Tím spíš, že moje setkání se svatou Terezií 
pokračovala i v době karantény. Několikrát jsem doslova cítil 
fyzickou přítomnost této světice. Díky tomu jsem si uvědomil, 
že jsme její přínos pro pochopení evangelia ještě zdaleka ne-
objevili. Vzhledem k tomu, že se blíží velmi významná výročí 
sv. Terezie, bych chtěl znovu a znovu povzbuzovat naše čtenáře, 
aby se s Terezií seznámili. Vzhledem k tomu, co jsem teď prožil, 
se cítím v této oblasti velikým dlužníkem. Proto chci jen připo-
menout, že v roce 2022 uplyne 25 let od prohlášení sv. Terezie 
za učitelku církve, v roce 2023 150 let od jejího narození. V tom 
stejném roce uplyne 100 let od jejího blahořečení a v roce 2025 
to bude přesně 100 let od svatořečení. Není bez zajímavosti, že 
v tom stejném roce si připomeneme 25. výročí svatořečení sv. 
Faustyny. Jsem přesvědčen, že žijeme v době sv. Terezie a sv. 
Faustyny. Tyto světice zdaleka neřekly poslední slovo v dějinách. 
Vzhledem k tomu, jak svůj život prožívaly, se hodí do „každého 
počasí“ a do všech nejrůznějších situací našich životů i života 
společnosti. Těším se na mnohé milosti, které v dalších letech 
obdrží na jejich přímluvu jak naše farnost, tak i jednotliví farníci.

Ochránce katolické církve
S velkou radostí jsem uvítal vyhlášení roku svatého Josefa 
a jsem za tento krok papeži Františkovi velice vděčný. Co všech-
no pro nás svatý Josef udělal! A to jak ve světových dějinách 
spásy, tak i v naší farnosti. Jsem přesvědčen, že nová budova, 
kterou jsme získali pro naši farnost, je veliký dar na přímluvu 
sv. Josefa. Často jsem děti a jejich rodiče na Základní škole Sal-
vátor vybízel k tomu, aby se k svatému Josefovi modlili za nové 
prostory pro naši školu. Teď je před námi náročná rekonstrukce 
celé budovy. Věřím opět, že nám sv. Josef bude pomáhat jak 
při práci, tak také v tom, abychom získali dostatek finančních 
prostředků.
Rád se chci podělit, jak mi v tomto období sv. Josef pomáhal. 
Když jsem se dozvěděl o vyhlášení tohoto mimořádného roku, 
hned jsem pozval svatého Josefa, aby se se mnou modlil žalmy 
v kněžském breviáři, a mohu říct, že je to pro mě stále velký záži-
tek. Než se začnu modlit některý žalm, zkusím si představit, jak 
by se ho modlil sv. Josef, například v Nazaretě, cestou do Betlé-
ma anebo při útěku do Egypta. Některé žalmy velmi dobře vy-
jadřují, co se odehrávalo v Josefově mysli a srdci. Jedno je také 
jisté, že Josef Písmo svaté velmi dobře znal. Evangelista Matouš 
píše o sv. Josefu, že to byl muž spravedlivý. Dá se tedy předpo-
kládat, že patřil mezi tzv. cádiky (cádik - hebrejsky spravedlivý). 
V tomto prostředí se kladl veliký důraz na znalost Tóry (5 knih 

Mojžíšových). Chlapci začínali toto studium už ve svých pěti le-
tech. A to tak, aby už ve dvanácti mohli složit jakousi zkoušku 
dospělosti, kdy se stávali syny Zákona (Bar micva). Od tohoto 
obřadu už byli před Bohem zcela odpovědni za své činy. Stu-
dium Písma pokračovalo dál a zpravidla v osmnácti letech tito 
mladí muži vstupovali do manželství. Dá se předpokládat, že 
touto cestou šel i sv. Josef, a že to byl právě on, který uváděl 
Ježíše do tajemství Božího Slova a Písma svatého. Toto číslo 
Života farností vychází v neděli Božího slova. Kéž na přímluvu 
sv. Josefa zakusíme hlad po Božím slově a Písmo svaté se stane 
navigací pro náš každodenní život.
Na stránkách církev.cz si můžete přečíst apoštolský list papeže 
Františka Patris corde (Otcovským srdcem) a také dekret o mi-
mořádných odpustcích pro tento rok. Zde bych chtěl zmínit jen 
dvě možnosti. Když se ve středu (den sv. Josefa) nebo 19. každé-
ho měsíce pomodlíme modlitbu 011 z kancionálu a splníme ob-
vyklé tři podmínky (sv. přijímání, sv. zpověď, modlitba na úmysl 
papeže Františka), můžeme získat plnomocné odpustky buď 
pro sebe, nebo pro duše v očistci. 

Zemřel P. Adam Rucki
Možná si někteří farníci pamatují na pravidelná setkání v Napa-
jedlích. Mnozí tam jezdili každý měsíc. Farářem tam tenkrát byl 
právě o. Adam. Já jsem se s ním setkal poprvé jako bohoslovec. 
Když jsem přicházel jako kaplan do Valašských Klobouk, svěřil 
jsem se o. Adamovi se svými obavami. Přede mnou totiž v této 
farnosti působily takové osobnosti jako o. arcibiskup Jan Graub-
ner, prof. Pavel Ambros, o. Antonín Štefek a také o. Adam. Říkal 
jsem si tenkrát, čím já mohu přispět do této výjimečné farnosti? 
O. Adam se na mne podíval a s úsměvem sobě vlastním mi řekl: 

„Pavle, máš lidi rád? Tak co se bojíš!“ Moc mi to tenkrát pomohlo. 
Musím si však přiznat, že po 30 letech kněžství na tuto otázku 
nedokáži vždy kladně odpovědět. Přitom je to tak jednoduché. 
Dá se říct, že láska k lidem je základem jakékoliv pastorace. Vě-
řím, že mi v tomto nelehkém úkolu budou pomáhat i vzpomínky 
na o. Adama. V tomto čísle ŽF jsem s laskavým dovolením uve-
řejnil poslední rozhovor, který o. Adam Rucki poskytl časopisu 
třinecké farnosti. Děkujemel

Mše svatá v době koronaviru
Rád bych se podělil o několik postřehů spojených s tím, jak růz-
ně jsme prožívali mše svaté v posledním roce. Věřím, že to mo-
hou být zkušenosti, díky kterým už nikdy nebudeme prožívat 
mši svatou stejně jako dříve.

1. Mše svatá je milost.
Tolik let jsme chodili na mši svatou a brali jsme to možná jako 
úplnou samozřejmost. Najednou se cítíme omezeni. Zdá se nám 
to neuvěřitelné a možná v takových chvílích máme jenom krů-
ček k tomu, abychom se začali bouřit. Tím spíš, že se nám mno-
há omezení zdají nesmyslná a neúčelná. Přesto však si máme 
a musíme uvědomit, že mše svatá není něčím samozřejmým, 
něčím, co záleží jenom na nás. Platí zde podobná slova, jaká 
řekl sv. farář Arský o modlitbě: „Zasloužili bychom si, abychom 
se nesměli modlit!“ Modlitba není přece nudná povinnost, ale 
úžasné privilegium rozmlouvat s Bohem, který je Láska. Pokud 
s tímto rozpoložením prožíváme mši svatou, budeme jistě ve-
lice obdarováni. Do Božího království se vchází skrze jedinou 
bránu a tou je MILOST! 
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2. Na mši svaté „nelegálně.“
Našli se farníci, kteří, dá se říct, žádná omezení nerespektovali 
a svoji účast na mši svaté brali zcela samozřejmě. Je dobré si 
uvědomit, že Pán Bůh dává své milosti, komu chce, kdy chce 
a jak chce. Pokud si někdo myslí, že záleží jenom na něm, jak 
si některé milosti získá, může se velmi mýlit. Paradoxně někdo 
jiný, kdo po mši svaté a svatém přijímání velmi touží, může s bo-
lestí respektovat daná omezení a Pán Bůh ho obdaruje víc, než 
ty, kteří na mši svatou přicházejí. Svatý Augustin říká, že Bůh 
žízní po naší žízni. A sv. Kateřina Sienská zase zdůrazňovala, že 
Boha zajímají více naše touhy, než to, co skutečně jsme schop-
ni dělat. Svátosti jsou prostředky, skrze které Pán Bůh rozdává 
mnoho milostí, ale není na nich závislý ani jimi jakkoliv omeze-
ný. My lidé s pomocí svátostí nemůžeme s Bohem manipulovat. 
Opět je ale rozdíl, když někdo na mši přijde a myslí si, že to je 
jeho věc a jeho právo, zatímco jiný „partyzán“, který také proni-
kl do kostela, si v duchu říká: „Já tady nemám co dělat. Nejsem 
hoden být na mši svaté. Bože, buď milostiv mně hříšnému.“ Jak 
by nám tento postoj mohl pomoci v době, kdy do kostela bude-
me chodit bez omezení: Nezasloužím si tady být, všichni jsou 
lepší, než já, a přesto zde být mohu. Pane Bože, jak jsi dobrý, 
jak jsi milosrdný!

3. Mše svatá zcela pro mne.
V době, kdy mohl být na mši svaté kromě kněze a ministran-
ta pouze jeden člověk, přišla za mnou do zákristie paní, která 
na této mši svaté byla, protože mše svatá byla za její rodinu. 
Ptal jsem se jí: „Tak co, jak jste to prožila?“ a ona odpověděla: 

„Je to smutné.“ Mnozí řeknou, že je to docela pochopitelná od-
pověď. Já jsem však čekal, že může zaznít i něco jiného: „Bylo 
to úžasné! Mše svatá jenom pro mne! Jako by na světě nebyl 
žádný jiný hříšník než já.“ Tak nějak bychom totiž mohli mši sva-
tou prožívat vždycky. Bůh se mi zcela daruje. Je tady jenom pro 
mě. Jeho láska se nedá dělit, miluje každého z nás nekonečnou 
láskou. Může nám být někdy smutno z toho, že nás je v kostele 
málo, na druhé straně stačí jeden člověk, který uvěří v Boží lás-
ku a zcela se jí odevzdá.

4. Hostina je připravena, řekněte pozvaným: Přijďte na svat-
bu! (Mt 22,4)
Když byl počet účastníků na mši svaté omezen na počet menší 
než třicet, hledal jsem, jak tomuto počtu účast umožnit. Nejjed-
nodušší způsob spočíval v tom, že na mši svatou přijdou pouze 
členové rodiny, která si dala mši svatou zapsat. Řekl bych, že 
to byla jedinečná příležitost, jak pozvat i ty, kteří na mši sva-
té dlouho nebyli. Vzhledem k malému počtu lidí v kostele, se 
nemuseli účastníci obávat případné nákazy. Přesto bylo pro 
někoho velmi těžké oslovit svoje příbuzné, přátele a známé 
a nabídnout jim tuto jedinečnou možnost být na mši svaté. Ka-
ždopádně je to pro nás poučení a zároveň výzva. I v budoucnu, 
když počet účastníků nebude omezen, se může každý z nás tu 
a tam zeptat: Nemohl bych někoho na mši svatou pozvat? Sa-
mozřejmě s pokorou a především s láskou.

5. Mše svatá On-line.
Pro někoho radost, pro někoho trauma. Jednoduché to mají ti, 
kteří jsou doma sami a když chtějí, si zapnou televizi nebo počí-
tač a sledují mši svatou. V početnější rodině je to daleko nároč-
nější. Tím spíš, když jeden z manželů je třeba nevěřící. Daleko 
jednodušší je opustit společně obývaný prostor a vypravit se 
do kostela. Přesto si myslím, že uplynulá doba byla a stále je pří-
ležitostí ke společné domácí modlitbě. Co na tom, že u televize 

nebo u počítače. Není to jednoduché. Je třeba vzájemné komu-
nikace, tolerance a ohleduplnosti. Dokud se naše domy a byty 
nestanou místem, kde je něčím úplně samozřejmým modlitba, 
bude případné omezení účastníků bohoslužeb stálou příležitos-
tí, jak se doma alespoň někdy společně on-line pomodlit.

o. Pavel

Ať je naše srdce voňavým chlebem
ADAM RUCKI

O třetím adventním víkendu nečekaně zemřel Mons. Adam 
Rucki (†69), biskupský vikář ostravsko-opavské diecéze pro 
péči o duchovní povolání, bývalý spirituál kněžského semináře 
a exercitátor, který by v těchto dnech slavil sedmdesátiny. Při 
této příležitosti ještě stihl poskytnout rozhovor pro lednové vy-
dání měsíčníku třinecké farnosti, který nabídl rozhovor KT.

Letošní rok není jednoduchý: Jak toto období prožíváte vy?

Celý svět zakouší velké exercicie – věřící i nevěřící. Mnozí po-
chopili, že nejsou bohy, ale pouze křehkými stvořeními, která 
může jejich stvořitel kdykoli odvolat. Tento zvláštní rok po-
kládám za jeden velký advent-příchod. Advent vyžaduje ticho. 
Měli jsme více času na modlitbu, duchovní četbu a adoraci. To 
nám pomohlo prohloubit důvěrný vztah s Ježíšem.
V křesťanském životě je nejdůležitější vztah s milujícím Bohem. 
Kdo miluje a je milován, čte přání v očích milované bytosti 
a všechno je snadné. Bůh k nám přichází v tichu noci do bet-
lémské jeskyně jako Dítě, které vztahuje ručky ke každému 
člověku, usmívá se třeba i na zločince, nic si o něm nepomyslí. 
Dává nám čas, který nám závidí světci v nebi. Oni už čas nema-
jí, ale my ho můžeme proměnit v lásku. A až Děťátko doroste, 
budeme proměněni jeho milostí. Kdo miluje, přichází vždy tiše, 
jako maminka jde po špičkách k postýlce spícího děťátka, aby 
mu narovnala přikrývku. Stejně tiše k nám přichází náš Spasitel 
v modlitbě, ve slově i na oltáři, aby nás proměňoval svou láskou. 
Můžeme říci, že tento zvláštní rok byl dobou milosti.

V listopadu jste celebroval mši svatou v televizi Noe a v kázání 
jste lidi vyzval, aby se nebáli. Řekl jste, že se už těšíte na setkání 
s Pánem a jste na ně připraven. Jak se nebát smrti a zcela se 
odevzdat do rukou Božích?

Sv. Terezie Veliká každý večer vyjadřovala radost, že je zase blí-
že příchodu Ježíše, kterého tolik milovala. Kdo miluje, ten se 
nebojí. Může se milující dívka bát odejít z domova, aby byla se 
svým milujícím snoubencem? Pohanský strach není u věřícího 
křesťana na místě. Když se bojí, nepochopil naši víru. Buď je to 
samospasitelný člověk, který spoléhá pouze na své skutky, ane-
bo mu schází důvěra. Malá Terezka spolu se setrou Faustynou 
jednohlasně říkají: „Žádný těžký hřích tak nezraňuje Boží srdce 
jako nedůvěra.“ Apoštol Pavel zase nesčetněkrát opakuje, že 
jsme spaseni milostí našeho Pána díky víře.
Spása se dokonává na této zemí, kdy Pán proměňuje naše srdce, 
kdy Duch Svatý rozpaluje naše srdce stále větší láskou k Bohu 
i k lidem. Sv. Kateřina Sienská zdůrazňuje: „Bůh se dívá jedině 
na touhu našeho srdce a teprve na druhém místě na naše dílo.“ 
To je velmi konejšivé. A sv. Autgustin říká, že touha po Bohu je 
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nepřetržitou modlitbou. Co se bude dít, když se spojí moje ubo-
há touha s nekonečnou touhou Snoubence mé duše! Prosme 
denně o stále hlubší touhu. Tuto modlitbu Bůh vždycky vyslyší.

Spoustě lidí jste ukázal, že život křesťana musí být plný naděje 
a radosti. Svým „napojením na Krista“ jste jich mnoho oslovil. 
Kdo naopak oslovil a motivoval vás?

Měl  jsem štěstí, že jsem vyrůstal v křesťanské rodině – i když se 
s úsměvem dá namítnout, že kdo se narodil v garáži, nemusí být 
ještě řidičem. Když se ohlédnu, vděčím spoustě krásných lidí, se 
kterými jsem se setkal, a u každého z nich se učil.
Nejvíce vděčím mamince. Říká se, že víru pijeme s mateřským 
mlékem. Bůh u ní byl přes všechny lidské slabosti vždy na prv-
ním místě. A je-li na prvním místě Bůh, je na správném místě 
všechno ostatní v našem životě. Maminka se snažila žít po-
dle Boží vůle a hodně pomáhala ostatním, zvlášť mě dojímal 
její soucit s trpícími. Měli jsme větší hospodářství, práce bylo 
mnoho a někdy doslova galeje. Přesto si našla čas na modlitbu 
i na duchovní četbu. Nejednou nám při větších pracích pomá-
haly sousedky, a když při svačině začaly babské řeči, okamžitě 
začala vyprávět, co přečetla, aby sytila také jejich duše. Dvakrát 
do týdne byla v naší dědině večerní mše svatá. I při největších 
pracích, když se konaly žně, někdo z rodiny musel na bohosluž-
bu. Když jsme na podzim sklízeli bohatou úrodu, maminka měla 
v očích slzy vděčnosti a vždycky opakovala: „Když budete, děti, 
všechno dělat s Pánem, zakusíte v životě velké požehnání.“

Vybavíte si s ní konkrétní příběh z dětství či dospívání?

Nezapomenu na jeden okamžik, kdy jsem ve dvanácti letech 
musel přenášet ostrevky (stojany na seno) z jednoho pole 
na druhé. Bylo asi 30 stupňů a kamarádi se šli koupat do řeky 
Olše. V tu chvíli jsem vyprskl: „Jsem tu jak galejník, podívej se, 
jak mám od ostrevek modré rameno.“ Maminka na to: „Že se 
nehanbíš, podívej se, jak těžký kříž musel nést náš Pán, aby tě 
spasil.“ Už jsem mlčel a rozjímal. 
Mám dojem, že mi pro víru dala víc než kněží a seminář. Nejvíc 
jsem si u ní cenil, jak přijímala spoustu mládeže, se kterou jsem 
za ní jezdil už jako kněz ze svých farností – z Třince, Stříteže, Va-
lašských Klobouk, Napajedel nebo Spytihněvi. A později přijíž-
děli zase bohoslovci z olomouckého semináře, kteří na chalupě 
mívali týdenní exercicie nebo ročníkové víkendy. Nikdy neřekla, 
že je jich moc, ale vždycky napekla hromady drožďových kolá-
čů s domácím tvarohem, ale nejvíc chutnaly koblihy – kreplíky. 
Když poctila mé přátele, byl jsem ještě víc poctěn já sám – a ra-
dost rostla. Měla v paměti maminku Dona Boska, kterou on 
v začátcích své činnosti s mládeží pořádně zatížil.

Když mladí lidé přemýšlejí o své životní cestě, jak mají poznat, 
kam je Bůh volá?

Náš cíl je nebe, domov věčného Otce. Zde na zemi jsme pouze 
výletníci. Kdo směřuje k tomuto cíli, povede bohatý a krásný ži-
vot, který se stane darem pro druhé. Ve Frýdku na zdi u cesty je 
nápis: „Věci viditelné nasytí pouze tvoje oči, ale neviditelné na-
plní tvoje srdce.“ Věčnost začíná dnes. Když jdeme cestou lásky, 
s Láskou se nemineme. Tam nahoře se nebudou ptát na naše 
plevy, ale na zrno našeho srdce. „Byl jsem hladový a dali jste mi 
jíst, žíznivý a dali jste mi pít… Co jste udělali pro toho nejmen-
šího, mně jste učinili.“ Zlodějka smrt nám všechno vezme, ale 
srdce oloupit nedovede. Buďme nebeskými milionáři, promě-

ňujme náš čas a majetek na lásku. Kdo tomuto světu ve velkém 
zmatku pomůže? Pouze ti, kterým Bůh rozšířil srdce.

Na co se těšíte o Vánocích a co byste popřál sobě i druhým?

Aby se v příštím roce konal Štědrý den 365 krát, aby nebe bylo 
v našich srdcích, vztazích, v našich rodinách, ve školách i na pra-
covištích. Kde je Bůh, tam je nebe.
Kéž nám Bůh dá touhu Jana Křtitele, která ho přivedla k řece 
Jordánu, aby tam poznal Beránka – Ježíše a uviděl Ducha Svaté-
ho, který sestupoval jako holubice. A když člověk uvidí Beránka 
i Ducha, uslyší také Otcův hlas: „Ty jsi můj milovaný syn, moje 
milovaná dcera, v tobě mám zalíbení.“ Beránek je mírný, holu-
bice je mírná, Bůh je mírný. Mírnost se skrývá v chudobě ducha 
vždycky! Ať i na nás sestoupí Boží mírnost a citlivost. Naše srdce, 
proměněné Božím chlebem, ať je voňavým chlebem, aby kaž-
dý, kdo si z našeho srdce ulomí, zakusil chuť žít. Buďme hostií 
pro tento svět, který tolik hladoví, a ukažme mu Beránka, jak to 
udělal Jan Křtitel. 

Hana Worková, redaktorka
třineckého farního měsíčníku Most

Mons. ADAM RUCKI (8. ledna 1951 – 12. prosince 2020) se na-
rodil v Bukovci u Jablunkova, roku 1974 přijal v Českém Těšíně 
kněžské svěcení. Působil v Havířově, Frýdku, Třinci a Stříteži. 
V roce 1984 byl zatčen za „maření státního dozoru nad církve-
mi“ a odsouzen ke tříměsíčnímu odnětí svobody, současně přišel 
o státní souhlas a po propuštění pracoval jako dělník. Od roku 
1985 působil ve Valašských Kloboukách, pak v Napajedlích 
a Spytihněvi a byl děkanem zlínského děkanátu. V letech 1995-
2005 pracoval jako spirituál v Arcibiskupském kněžském semi-
náři v Olomouci a poté byl až do své smrti biskupským vikářem 
pro péči o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi.

Převzato z Katolického týdeníku č. 1/2021

Duchovní slovo otce arcibiskupa
Při našem prvním setkání je na místě, abych 
především poděkoval za modlitby, díky nimž 
tady dnes mohu být. Zkušenost s těžkým 
bojem proti Covidu nepřeji nikomu. Vím, že 
jsem ho zvládl především díky velké duchovní 
podpoře tisíců lidí, kteří se za mé zdraví mod-
lili, a skvělé péči lékařů. Když mě na odděle-

ní ARO navštívil sám ředitel fakultní nemocnice, mluvili lékaři 
o obdivuhodně rychlém zlepšování mého zdravotního stavu, 
který byl velmi vážný. Zaujala mě stručná reakce pana profe-
sora Havlíka, který prohlásil: Tělo je jen odrazem ducha. Možná 
myslel na duchovní sílu jednotlivce, ale já v té chvíli opravdu 
myslel na sílu modlitby těch tisíců věřících. Cítil jsem, že tato 
síla mě nesla. Denně jsem všem žehnal. Dlouhých modliteb 
jsem nebyl schopen.
Životní zkouška je záležitostí krátkého času, ale je jí možné ro-
zumět jen v souvislosti s celým životem a jeho směřováním. Je-
žíše Opuštěného, kterého jsem poznal skrze Chiaru Lubichovou, 
jsem si zvolil v kněžském mládí za Snoubence své duše. Bylo 
to proto, že jsem tehdy objevil, že Ježíš miluje nejvíc na kříži 
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Sebevědomí
VZTAHY, RODINA, SPOLEČNOST

Psycholožka Ilona Špaňhelová se ve svém článku zabývá sebe-
vědomím, jak ho rozvíjet a utvářet během celého života.

Setkala jsem se s názorem, že „sebevědomý člověk, ten se má. 
Všechno mu jde, věří si, nezná prohru, prochází životem v dob-
ré náladě, je vždy usměvavý“.

ve chvíli nejtěžší opuštěnosti od lidí i od Otce, když na kříži volá: 
Žízním. Sám je výkřikem, sám se z lásky stává ničím… a je všecko. 
V mém životě se ukázal jako Ženich vždycky věrný, zatímco já to 
o sobě říct rozhodně nemohu, protože jsem jej v mnoha podo-
bách nepoznal nebo nepřijal. Ale On ukázal, že stačí obejmout 
bolest, neporozumění, problém, starost, a i když se problém 
nevyřeší a bolest neodejde, jde o osobní setkání s Ním. To jsem 
si znovu uvědomil v minulých dnech, když přišel Covid. U mě se 
nemoc projevila velkými zimnicemi, někdy až třikrát denně 
a někdy to byl dvou až tříhodinový zápas. Viděl jsem, že nejsem 
schopen se postarat vůbec o nic, že se vysoké ideály zužovaly 
jenom na to, abych se přestal konečně chvět. Viděl jsem, že si 
nejen nemohu dělat žádný plán, že nemůžu udělat už v životě 
vůbec nic, protože všechno je mi vzato z rukou a brzy může být 
konec. Když taková zkouška přešla, tak jen tím, že zimnici vystří-
dala vysoká horečka, a vše se znovu opakovalo. Při jedné z po-
sledních takových zimnic ale přišel úžasný pokoj, protože jsem 
si uvědomil, a právě v této nicotě, v této bídě, v této bezvýchod-
nosti: přichází On a já už přece nemusím chtít nic víc, ničeho 
víc nemůžu nikdy dosáhnout, než abych byl v Něm. To přineslo 
pokoj, který mne zbavil napětí a bolesti. Ukázal se jako větší než 
všechno to ostatní. V té chvíli bylo možné říct: Staň se Tvá vůle, 
teď už netoužím po ničem, jenom po tom, aby se stalo, co chceš 
Ty. Jestli mne v této chvíli voláš ze světa, říkám: Zde jsem. Jsem 
připraven. Ne, že bych byl připraven množstvím dobrých skutků, 
nebo mohl říct, že jsem splnil vše, co ode mne Bůh žádal, ale 
jsem připraven přijmout Tvé milosrdenství, které je bezmezné 
a které je mou jedinou šancí, protože já už nemohu udělat ab-
solutně nic, než přijmout to, co dáváš Ty. Pak mi přišlo, že ne-
smím být sobecký, proto říkám: Pane, ano, chceš-li, půjdu s Te-
bou v této chvíli. Ty se však postarej o všechno, o ty, ke kterým jsi 
mne poslal sloužit. Já jsem to nezvládl tak, jak by to potřebovali, 
protože jsem slabý a úkoly i očekávání mě vždycky přesahovaly. 
Nemyslím si, že pro ně mohu ještě něco udělat. Ale kdyby sis to 
myslel Ty, nezdráhám se další práce a jsem ochoten pokračovat. 
Pokud mi ještě nabídneš čas a sílu, nechci z toho nic pro sebe. 
Všechny další dny by byly jaksi navíc a budou patřit Tobě.

V nemocnici se nedokážu dlouho soustředit, modlitby jsou krát-
ké a časté. Svěřuji Bohu zvláště ty, ke kterým jsem byl poslán, 
s vděčností žehnám všem, kteří se za mne modlí. Sám nechci 
nic. Ať rozhodne Pán. Vím, že lékaři hovoří o krizi a sepsi, ale 
v duši mám hluboký pokoj. Věřím, že Boží láska ukáže to nej-
lepší. Jestli modlitby lidí, kteří za mne prosí, nebudou vyslyšeny 
tak, abych se uzdravil, pak prosím, aby byly vyslyšeny tak, že 
se sejdeme u Pána. To by byl požehnaný plod těchto zkoušek. 
Děkuji, moc děkuji. Vím, že je za co děkovat. Opakovaně vzpo-
mínám na jednu z posledních proseb kardinála Vlka, který žádal 
lidi: Pomozte mi děkovat.

Dnes mám radost nejen z postupného návratu zdraví, ale i ze 
spontánního projevu živého společenství víry, které věřící uká-
zali modlitbou, jejíž plody nejsou daleko od zázraku. Naše církev 
přes všechny chyby není v krizi. Ona žije. Bohatí touto zkušenos-
tí můžeme pokračovat v modlitbě nejen za další nemocné, ale 
i za úplné zastavení pandemie a za návrat lidských srdcí k Bohu.

arcibiskup Jan Graubner

Angel selfie stick
Přiznám se, že mám velký problém v našem kostele. Všimli jste 
si vyobrazení nad presbytářem, kde je Bůh otec jako starý muž 
a okolo něj společenství svatých? Mám na mysli první přikázá-
ní desatera, které zahrnuje i NEZOBRAZÍŠ si boha zpodobením 
A NEBUDEŠ se ničemu takovému KLANĚT. Chápu, že v dobách, 
kdy lidé neuměli číst anebo literatura nebyla tak rozšířená jako 
dnes, měl tento obraz daleko lepší edukativní význam než dnes. 
Jak se říká – jeden obraz je víc než 1000 slov. No ještě výroko-
vá logika říká, že musí být naplněny obě podmínky, aby došlo 
k přestoupení onoho přikázání. JE to tedy z 50 % naplněno – 
takže pozor na to, aby se tomu někdo z vás neklaněl! Nicméně, 
to je jen začátek mých pochybností a úvah. Na obraze je Bůh 
otec vzadu a vedle něj Ježíš, který stojí po jeho levici. No a co 
se modlíme v každou neděli v Krédu? Že syn „sedí po pravici 
Otce“. Tak mi teda vyvraťte, že to není všechno špatně. Odboč-
ka jinam…
S oblibou vzpomínám na kostel v Maletíně u Zábřehu, kam ob-
čas jezdíváme a kde je v němčině nápis v kruhu: „Pojďte ke mně 
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“. To 
je bomba. Tohle by mělo být nade všemi svatostánky napsáno! 
Po náročném dnu či týdnu jdeš do kostela a tam je takováto 
občerstvující věta. Lepší než dobrý film nebo hospoda – to jsou 
Ježíšova slova o odpočinku.
No ale vraťme se zpátky k našemu kostelu. Když máš problém, 
volej! Kdo klepe, tomu bude otevřeno, kdo tluče, tomu bude 
co? Natlučeno. A tak jsem volal. Odpověď nedala na sebe dlou-
ho čekat a přišla jak jinak nečekaně. Z Instagramu. Z fotky, kde 
řidič seděl u volantu na opačné straně než obvykle. „CO TO JE? 
Oni mají auto z Anglie?“ ptal jsem se nechápavě manželky. Řek-
la mi jen „Nene. To je selfíčko“ – tam jsou pravá a levá strana 
prohozené. To tak prostě je. No a je to tak. Ono to přehazuje 
strany. Čas plynul a mým pochybám o vyobrazení společenství 
svatých začal vypadávat jeden klínek. Co když autor té malby 
kreslil selfie? To by pak totiž pasovalo. A že Ježíš nesedí, ale stojí, 
se dá vysvětlit, že se na focení prostě postavil. Nebeské krá-
lovství není statická a nehybná realita. Navíc mučedník Štěpán 
viděl nebesa otevřená a Syna jak stojí po Boží pravici. A tak pře-
mýšlím dál – když někdo fotí selfíčko, tak někdo musí držet tele-
fon, případně držák telefonu tzv. selfie stick. Zpravidla to bývá 
osoba nejblíže objektivu. Tak jsem pátral dál. A hele – je tam! 
Barokní malíř namaloval nejbližšímu andělu, jak hledí do pub-
lika a z ruky mu jde řada kvítků, které by mohly symbolizovat 
(nebo maskovat) držák telefonu – selfie stick. To by fakt mohlo 
být. Andělská selfie stick. No ještě že máme ten rozum k rozli-
šování, vůli k hledání pravdy a cit se pro tyto věci nadchnout.

Michal Perutka
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Slovo života na leden 2021
„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné 
ovoce.“ (srov. Jan 15,5-9)

Každým rokem věnují křesťané z různých 
církví stejný čas modlitbám1, kdy společ-
ně prosí Otce o dar jednoty podle Ježí-
šova přání.
On si ji přeje, „aby svět uvěřil“ (Jan 17,21): 

jednotou se proměňuje svět, vytváří společenství, bratrství 
a solidarita. Jednota je ve svém základě Božím darem, a proto 
je nezbytné o ni naléhavě a s důvěrou prosit Otce.
Taková je i zkušenost jedné skupiny, která ve Španělsku žije 
Slovo života. Už několik let během týdne modliteb za jednotu 
křesťanů se modlí za milost jednoty a snaží se stavět mosty. 
Margarita píše: „Kontaktovali jsme v diecézi osobu zodpověd-
nou za ekumenismus, faráře, pravoslavného kněze a evangelic-
ké pastory. Scházíme se k modlitbě jako sjednocení křesťané, 
nejprve v katolické farnosti a pak v pravoslavné. Pokaždé se 
naše kostely naplní radostí z Boží přítomnosti. On otevírá cesty 
k jednotě.“
Klášterní komunita Grandchamp2 navrhla na rok 2021 jako svět-
lo na tuto cestu jeden velmi příznačný úryvek z Janova evange-
lia:

„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“

Je to naléhavá výzva, abychom žili a jednali pro jednotu křes-
ťanů jak v těchto mimořádných dnech, tak po celý rok, po celý 
život. Naše rozkoly jsou vážným zraněním a potřebují uzdravit, 
především milosrdenstvím Božím a pak snahou o vzájemné po-
znání, úctu a společné svědectví o evangeliu.
Těmito slovy nám Ježíš ukazuje bezpečné kroky, kterými se vy-
dat: především „zůstat“ v jeho lásce.
Musíme tedy upevnit svůj osobní vztah s ním, svěřit mu svůj 
život, věřit v jeho milosrdenství. Ježíš s námi věrně „zůstává“ 
stále.
Zároveň nás volá, abychom se za něj s rozhodností postavili, 
abychom jako on učinili ze svého života dar Otci. Navrhuje nám, 
abychom ho napodobovali tak, že budeme s laskavostí, velko-
ryse a nezištně vycházet naproti potřebám všech lidí, s nimiž 
sdílíme větší či menší část dne, a nesli tak „hojné ovoce“.

„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“

Velmi aktuálně zní slova Chiary Lubichové, která pronesla 
v Ženevě v říjnu 2002 během oslav Dne reformace 3: „Kolik je 
ve světě potřeba lásky! (…) (Ježíš) řekl, že nás svět pozná jako 
jeho učedníky, a skrze nás i jeho, podle vzájemné lásky, jednoty: 
,Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít 
lásku k sobě navzájem.’ (Jan 13,35). (…) Pochopili jsme: přítom-

Já bych na to řekla: „Ale kdepak.“
Ano, mít sebevědomí znamená, že člověk sám sobě věří, zná 
svoji vnitřní hodnotu, děkuje za ni Bohu, sobě, svým blízkým, 
životním zkušenostem… Dokáže se ocenit, mít radost, že se mu 
něco podařilo, dokáže přijmout ocenění i od druhého. Dobře 
však zná i svoje slabé stránky. Přijímá je s pokorou, dokáže 
o nich mluvit, pracovat s nimi, nehroutit se pod jejich tíhou, do-
káže se druhému omluvit, přijmout kritiku svého chování.
Sebevědomí se utváří u člověka po celý život. Určitý potenciál 
jsme k němu dostali už do vínku. Dostali jsme nějaký genetic-
ký materiál, jsou z nás lidé spíše choleričtí nebo melancholičtí. 
I to ovlivňuje, jak sami sobě věříme. Mnohé jsme dostali také 
ve výchově od našich rodičů, kdy se naše sebevědomí utvářelo 
i pomocí zpětných vazeb. Věděli jsme, že jsme něco udělali dob-
ře nebo špatně. Mohli jsme tak mít radost nebo sebevědomí 
mohlo trochu klesnout. Když jsme ovšem přišli na to, jak špatný 
skutek napravit, mohli jsme očistit svoje svědomí a sebevědomí 
mohlo zase stoupnout. Tedy omluva, náprava také může pomo-
ci, aby se naše sebevědomí formovalo.
Sebevědomí mohlo být v našem životě narušeno shazováním 
od jiného člověka, nucením k něčemu, co chtěl druhý a ne my, 
šikanou, určitými předsudky, ponižováním v zaměstnání, poni-
žováním od partnera…
Jaké jsou důležité kroky k tomu, aby důvěra v sebe rostla? Za-
stavme se a odpovězme si na otázku, kdo jsem já. Poznejme 
sami sebe. Někdy je dobré vzít si papír, nakreslit sebe nebo na-
psat svoje jméno a pod to připisovat svoji osobnostní charak-
teristiku. Jaké životní situace nás postihly, jak jsme si v životě 
s různými věcmi poradili? Určitě nás posílila i nějaká náročná 
situace. Jakou zkušenost pro svůj život jsme z ní získali? Selhání 
má být pro člověka určité zastavení. Je třeba se podívat na sebe, 
na příčinu selhání, na okolnosti … a důležité je vyjít dál. Selhání 
má být tedy popud k růstu člověka.
Mnohdy je zapotřebí, abychom uzdravili rány z minulosti. Jejich 
příklady jsou uvedeny výše. Je důležité si říct, za co jsme mohli 
v danou chvíli my, v čem jsme udělali chybu. Už i pojmenování 
chyby může člověku trochu pomoci. Chyba má jméno. Vidím ji 
a mohu s ní pracovat. Důležité je podívat se i na toho, kdo nám 
způsobil zranění. Pojmenovat, co se stalo, jak se toto zranění 
jmenuje. A pak projít procesem očištění a uzdravení, který je 
často dlouhý a náročný. 
Pak se zkusme podívat na všechny dary, schopnosti, dobré 
vlastnosti, které jsme od nebeského Otce dostali. Na to, co 
jsme se v životě naučili, jakou píli jsme dali do mnoha věcí, ja-
kou vůli, odhodlání jsme v životě vynaložili. Jak jsme úžasní! 
Projevme vděčnost.
Důležité je také vnímat svoji jedinečnost. Každý z nás byl stvo-
řen jako originál. Je důležité se neporovnávat s ostatními, ne-
být na nich závislí. Ano, druhé potřebujeme ke svému životu, 
k radosti, ke sdílení, k jejich opatrování. Nemáme na nich však 
být závislí. Je důležité vidět svoji jedinečnost a druhému naslou-
chat, případně si z jeho pohledu na věc, na svět, vzít nějakou 
inspiraci, obohacení.
A potom – dávejme si malé cíle, kterých můžeme dosáhnout. 
Krok po kroku. S pokorou a odpovědností, aby nás starosti 
a velké cíle neovládly a nepřehlušily radost ze života.
Sebevědomí – víra v sebe, nepodceňování sebe, láska k sobě 

– vyplývá z evangelního „Miluj bližního svého jako sám sebe.“ 
(Marek 12,31) Tak se do toho pusťme a nebojme se prohry, vý-
zvy, toho, co nám život přinese.
Většina z nás žije ve společenství s druhým člověkem. V rodině, 
v komunitě. I tito lidé nám mohou pomoci společně vytvářet 

naši víru v sebe. Důležité však je, aby ji každý z nás hledal v sobě. 
Je to proces, který trvá celý život.

PhDr. Ilona Špaňhelová
Převzato z časopisu Nové město 9/2020
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zŠ salvátor

nost po každém z nás žádá lásku, jednotu, společenství, solida-
ritu. A volá také církve, aby opět nastolily jednotu rozervanou 
staletími. To je ta reforma všech reforem, kterou od nás Hospo-
din žádá; je to první a nutný krok k univerzálnímu bratrství se 
všemi lidmi na celém světě. Svět uvěří, když budeme v jednotě. 
Řekl to Ježíš: „… ať všichni jsou jedno. (…) aby svět uvěřil“ (Jan 
17,21). Bůh to chce! (…). Kéž nám dá milost, abychom tato slova 
viděli naplněná, nebo alespoň přispěli k jejich realizaci.“4

Letizia Magri

1 Na severní polokouli se slaví týden modliteb za jednotu křesťanů každoročně 
od 18. do 25. ledna, kdežto na jižní polokouli připadá tento týden na jiné da-
tum poblíž slavení Letnic. U nás, tak jako na některých dalších místech, před-
chází Týdnu modliteb za jednotu křesťanů Alianční týden modliteb organizo-
vaný Evangelikální aliancí, v roce 2021 ve dnech 10. do 17. ledna.
2 Viz www.grandchamp.org.
3 Den reformace („Reformationstag“) se připomíná každoročně 31. října 
na výročí uveřejnění 95 tezí Martinem Lutherem. https://cs.wikipedia.org/
wiki/Den_reformace.
4 C. Lubich, in L’unità, a cura di D. Falmi e F. Gillet, Città Nuova, Roma 2015, str. 
87-88, vlastní překlad.

Nový rok jsme začali s nadějí. I ti, kteří ho vítali nemocní, věří, 
že zase bude líp. Kéž Pán uleví těm, kteří jsou ve vážném stavu 
a v nemocnicích, prosme také za všechny, kteří se o nemocné 
starají. 
Zvykli jsme si, že na začátku nového roku čteme na těchto 
místech novoroční zamyšlení našeho pana ředitele. Ten však 
do školy po Vánocích ze zdravotních důvodů nastoupit nemohl. 
Proto jsem s jeho souhlasem vybrala texty, které mě oslovily, 
a věřím, že budou povzbuzením i pro vás.

Magda Krupová

Zamyšlení na prahu nového roku
Převzato z www.vira.cz, autorem je Pavel Semela, nar. 1974, fa-
rář farnosti u sv. Antonína v Praze - Holešovicích.

Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevuje-
te všem ostatním, a proto nepřestávám za vás děkovat, když 
na vás vzpomínám ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho 
Pána Ježíše Krista udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl 
odhalovat. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je 
naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťa-
nům jeho dědictví. (srov. Ef 1,15-18)
Mám rád vyprávění kardinála Špidlíka o tom, jak ho základům 
kontemplace naučila jeho maminka, když mu bylo asi deset 
let. Jeho kamarád se k němu zachoval ošklivě, Tomáš Špidlík se 
hněval, jak mu to mohl udělat a že to je nespravedlivé. Mamin-
ka mu na to údajně odpověděla: „Není správné, jak se k tobě 
kamarád zachoval, ale spíš se ptej, co ti tím chce Pán Bůh říct.“
Prožili jsme zvláštní a pro mnohé velmi těžký rok 2020 a zdá 
se, že i v novém roce budou obtíže spojené s pandemií korona-
viru nějakou dobu pokračovat. Spousta lidí je naštvaná na vlá-
du, někdo proto, že nás lépe neochránila, jiní kvůli tomu, že 
nás omezuje. Někdo se zlobí na spoluobčany, kteří se chovají 
nezodpovědně a kvůli kterým se epidemie a s ní spojené kom-
plikace protáhnou, někdo nemůže vystát ty, kteří se nechávají 

manipulovat strachem a připravovat o svobodu. Velmi by nám 
všem prospělo, kdybychom si upřímně kladli otázku Tomáše 
Špidlíka: „Co se děje, je špatné, ale co nám tím chce Bůh říct? 
Co nás tím chce naučit? Co si z toho máme odnést?“
Všiml jsem si v současné situaci ještě jedné věci. Jsme zapla-
veni mnoha informacemi a dezinformacemi, rozdílnými a často 
protichůdnými názory odborníků. Je pochopitelné, že se v nich 
každý zorientuje trochu jinak a jinak je i vyhodnotí. Přijde mi ale, 
že často máme závěr hotový předem, podle toho, co se mně 
líbí či nelíbí, co právě mě zneklidňuje, jaký mám celkový po-
hled na okolní svět, na církev v něm atd. A z množství informací 
a názorů je pak snadné vybrat si ty, které můj pohled podporují, 
a prohlásit za dezinformace to, co se mi nehodí. A to nás nikam 
neposune, jen prohloubí rozdělení.
Apoštol Pavel vyprošuje křesťanům od Otce dar moudře věci 
chápat a jejich smysl odhalovat, aby mohli mít o Něm (Bohu 
našeho Pána Ježíše Krista) správné poznání. Boží dar moud-
rého chápání a odhalování smyslu toho, co prožíváme, vede 
ke správnému poznání Boha. Nemohlo se nám stát, že jsme si 
to i tady otočili? Tedy že přesvědčeni o tom, že známe Boha, 
považujeme také svoje pochopení věcí za moudré a jediné 
správné? V tom případě ale nejsme schopni Otce plněji pozná-
vat a On nemůže osvěcovat naše srdce. Uzavíráme se tak naději 
připravené těm, které povolal, a pokladům slávy připravených 
nám jako dědictví.
Vyprošujme si do nového roku Boží dar moudrosti a pochopení, 
aby naše srdce mohlo být prozářeno nadějí, jejímž garantem je 
Otec slávy.

(A něco ke konci prvního pololetí a před různými školními, a ze-
jména přijímacími, zkouškami)

Ježíš se nám připodobnil ve všem, aby se stal v našich záleži-
tostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným. A protože 
sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na kte-
ré zkoušky přicházejí. (srov. Žd 2,17-18)
Když mi před maturitou kamarádi, kteří ji už měli za sebou, ří-
kali, že není čeho se bát, protože je to fraška, považoval jsem to 
za machrování a nijak mi to nepomohlo. Naproti tomu jsem byl 
mockrát vděčný, když mi někdo předal zkušenosti, jak nějaká 
zkouška probíhá, na čem si profesor zakládá a ptá se na to kaž-
dého, kdo mě nechá vybrat si téma, o kterém chci mluvit apod. 
Občas se stalo, že až při zkoušení někdo skutečně pochopil, co 
jsme se učili, a bylo velkou pomocí, když to vysvětlil spolužá-
kům, kteří o to měli zájem. Myslím, že to platí nejen ve škole, 
ale i v jiných oblastech života. 
O to významnější je ujištění, že Ježíš se nám ve všem připodob-
nil a prožil nejrůznější životní zkoušky a utrpení jako my. A co 
víc, že nemachruje, ale se soucitem a milosrdenstvím nám věr-
ně nabízí pomoc. Ví, čemu čelíme, rozumí tomu, co prožíváme. 
Nejen z Božího vševědoucího nadhledu, ale z osobní zkušenosti, 
zevnitř. Může nám pomoct porozumět, co se děje, upozornit 
nás na úskalí a nebezpečí, poradit nám, jak se připravit a zkouš-
kou projít. A na rozdíl od spolužáků ve škole do ní může vstoupit 
s námi a přímo nám pomoci v jejím průběhu.

Ať v životě procházíš jakýmkoli utrpením nebo zkouškou,
nemusíš v tom být sám.

Ježíš, který zkouškami a utrpeními prošel,
je připraven projít s tebou těmi tvými,

být tvou oporou a pomocí.
Popros ho o to!
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Vzpomínka na předvánoční čas ve škole
Během prosince jsme všichni ve škole čekali na nová prohlá-
šení vlády k podmínkám školní docházky. Hlavně jsme se těši-
li na okamžik, kdy se zase sejdeme všichni společně ve škole. 
Na začátku měsíce začaly po několika týdnech distanční výuky 
docházet do školy spolu s prvňáčky a druháky, kteří se vrátili 
do školy v polovině listopadu, také ostatní žáci I. stupně. Z II. 
stupně deváťáci a ostatní třídy v režimu střídání. Využili jsme 
toho, že jednu učebnu máme zcela oddělenou od ostatních, 
a mohli jsme bez obav pozvat do školy i šesťáky, a k deváťákům 
nahoře tedy ještě jednu třídu. Do Vánoc se však na této orga-
nizaci nezměnilo nic, a tak se někteří spolužáci neměli možnost 
těsně před vánočními prázdninami a před koncem kalendářní-
ho roku setkat, předat si dáreček, popřát si vše dobré… V pří-
tomných třídách byla také v posledním prosincovém týdnu at-
mosféra pracovní, učitelé probírali učivo, klasifikovali. Přesto se 
našel čas i na předvánoční besídku. A když se nemůže zpívat, 
ozývaly se ze tříd rozličné hudební nástroje, na které naši žáci 
umí zahrát. Všichni školáci „dostali“ z nařízení vlády ČR dva dny 
prázdnin navíc, k těm vánočním, s nadějí, že se po Novém roce 
setkáme ve škole konečně všichni… Nazdobené vánoční stro-
mečky ve třídách se však dětí nedočkaly ani po Vánocích. Co 
víc: epidemická situace se znovu zhoršila a republika se ocitla 
v tom nejhorším 5. stupni opatření. Během nich do školy chodí 
jen žáci I. a II. třídy, ostatní školáci se opět a stále učí na dálku… 

Tři králové
Ve spolupráci s koordinátorkou Tříkrálové sbírky ve Valašském 
Meziříčí děti před vánočními prázdninami malovaly ve škole 
obrázky, které měli koledníci rozdávat (místo zpěvu písničky) 
během sbírky na začátku ledna. Zapojily se téměř všechny třídy 

a obrázky se dětem povedly. Díky moc za to. Tradiční tříkrálové 
koledování se letos nakonec neuskutečnilo vůbec, ale z dostup-
ných informací vím, že se obrázky, které žáci malovali, nakonec 
přece jen dostaly k pacientům v nemocnici, v Citadele, některé 
putovaly i za hranice města.

Pěkný obrázek tří králů nakreslil ještě navíc Honzík Olejník z III. 
třídy. Obrázek vzala paní Olejníková do práce, kde měli rovněž 
umístěnu charitní pokladničku pro sbírku.

6. ledna bychom za normálních okolností byli s žáky v kostele 
na mši svaté. Letos na Slavnost Zjevení Páně byli ve škole jen 
prvňáčci a druháčci a mši svatou mohli „navštívit“ jen virtuál-
ně - online. Po mši svaté, o velké přestávce, se ve škole objevili 
tři králové! Nejprve koledovali v ředitelně, potom ve II. třídě 
a s opatrností taky u prvňáčků. Nezapomněli ani na paní ku-
chařky, které byly mile překvapeny a s radostí obdarovaly krále 
velikou bonboniérou. Tři králové se o sladkosti spravedlivě roz-
dělili se všemi dětmi ve škole. Kéž nás štěstí a zdraví, která nám 
říkankou vinšovali, provází po celý rok 2021.

Magda Krupová

Návštěva prvňáčků a druháčků v kostele
O. Pavel v ohláškách při neděli Křtu Páně slíbil, že ponechá vá-
noční výzdobu v kostele ještě jeden týden. Příležitost navštívit 
v dopoledních hodinách kostel a chvíli pobýt u jesliček využi-
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ly paní učitelky prvňáčků a druháčků a s žáky do kostela zašly. 
Druháci se vydali 12. ledna a prvňáci 13. ledna. (V době omeze-
ného počtu účastníků na mších svatých je docela možné, že ně-
kteří žáci v kostele nebyli už delší dobu, a tak mohli obdivovat 
tu krásu, ozdobené stromečky, květiny – vánoční hvězdy (pryš-
ce nádherné) – a hlavně betlém, jesličky s narozeným Ježíškem.) 
U betléma se děti pomodlily a kdo si přinesl drobné pro andílka 
nebo pro černouška, tomu sošky jako poděkování pokývly hla-
vou. Děkujeme panu faráři za možnost návštěvy kostela. 

Ludmila Černochová, Magda Krupová

Za stopami zvířat na Vrchovinu
Druháčci se ve škole učili poznávat zvířata podle stop. Jenomže 
obrázky jim nestačily a rozhodli se vydat do lesa na Vrchovinu, 
aby stopy mohli pozorovat na vlastní oči v čerstvě napadnutém 
sněhu. To vám byla podívaná! Děti nalezené stopy zakreslovaly 
na papír a chlubily se mezi sebou svými „úlovky“. Cestou tam 

i zpět si samozřejmě pořádně užily sněhu. Klouzaly se, koulova-
ly... no zkrátka radovaly se, že je zima konečně tady!

Kateřina Janýšková

Vyhodnocení soutěže ze školního časopisu Salve
Možná víte, že naše škola má svůj školní časopis. Jmenuje se 
Salve a vychází obvykle čtyřikrát za školní rok: na podzim, před 
Vánocemi, v době Velikonoc a na konci školního roku (tzv. „de-
váťácké“ číslo). Přispívají do něj žáci i učitelé. (V tomto školním 
roce kvůli „nedocházce“ žáků do školy vánoční Salve nevyšlo.) 
Do každého čísla je vložena část soutěžní. Ani v tom podzimním 
hádanky nechyběly. (Bylo přislíbeno, že v číslech tohoto školní-
ho roku budou čtenáři (podle textové nápovědy nebo obrázku) 
hádat zajímavé stavby jak církevní, tak světské.) Soutěžit mo-
hou vždy celé rodiny, nebo, jak kdo chce. Bez zaváhání vyřešili 
hádanky z posledního čísla a správné odpovědi odevzdali: jako 
první – Veronika Pospíšilová z II. třídy a jako druhý – rovněž se 
všemi správnými odpověďmi – Dominik Lev ze IV. třídy. Výherci 
budou odměněni.

VKV – Gratulace další kolegyni!
VKV - Vrchařská koruna Valašska je cykloturistický projekt, 
ve kterém je cílem zdolat na jízdním kole dvacet předepsaných 
vrcholů. Na každém vrcholu se cyklista musí vyfotit a fotografie 
ze zdolaných vrcholů zaslat na e-mail organizátorů jako důkaz. 
V listopadu jsem psala v ŽF o své kolegyni Kateřině Janýško-
vé, která zdolala všech dvacet předepsaných vrcholů a splnila 
všechny náležitosti, aby se stala držitelkou Vrchařské koruny 
Valašska. S radostí dnes píšu také o své kolegyni Janě Komoňo-
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Barborky
Po svaté Barboře (4. 12.) si ně-
kteří přinášejí domů barborky, 
větvičky, které si dávají do vázy, 
a těší se, že do Štědrého dne 
rozkvetou. Je to starý pohanský 
zvyk, ale je vždy pěkné, když nám 
po slunovratu rozkvetlá větvička 
připomene, že už se čas denního 
světla bude zase prodlužovat… 
Žáci III. třídy s paní učitelkou Ha-
vranovou si na začátku prosince 
několik takových větviček ve tří-
dě nachystali. A kdyby mohli přijít 
ještě 21. a 22. 12. do školy, mohli 
by se radovat! Jejich barborky to-
tiž krásně rozkvetly!
Rozkvetlé barborky jsou sym-
bolickou kytičkou k poděkování 
všem rodičům (i starším souro-

zencům žáků a prarodičům) za spolupráci a pomoc se vzdě-
láváním na dálku v průběhu 1. pololetí. Vůbec si to bez vaší 
podpory neumíme představit!

Magda Krupová

Šance pro naše děti
Dovolte mi, abych nejdříve poděkoval 
všem členům spolku za vaši ochotu se 
angažovat v tomto díle, na jehož konci 
budou vlastní prostory pro ZŠ Salvátor, 
Rybičky a další aktivity naší farnosti. 
Musím také poděkovat všem těm, kte-
ří se sice členy spolku nestali (zatím ), 
ale byli ochotni přispět finančním da-
rem na tyto účely. Této důvěry si moc 
vážíme. Kdybych měl shrnout výsledek 
roku 2020 jednou větou, tak máme 
167 členů a za rok 2020 se podařilo zís-

kat 1 500 000 Kč na koupi a rekonstrukci budovy. Nyní se snaží-
me vystavit smlouvy nebo potvrzení o přijatých darech. Tady 
máme problém u těch dárců, kteří nám přispěli převodem 
na účet a nevíme, kam tyto smlouvy nebo potvrzení zaslat. Po-
kud tedy někdo z vás, kteří jste přispěli finančním darem na účet, 
potřebuje potvrzení, může se nám ozvat na e-mail:

 spolek@farnost-valmez.cz nebo na telefonní číslo 602 564 188.

Za spolek ŠANCE PRO NAŠE DĚTI Hynek Vančura

vé, třídní učitelce VI. třídy, která se nejen do projektu zapojila, 
ale rovněž všech dvacet vrcholů na kole zdolala! Všichni kolego-
vé Janě gratulují a uznale dávají palec nahoru! Je to borec.

Paní učitelka Mikešová
Když jsme v prosincovém čísle Života farností viděli fotografii 
betlému, který vyrobila naše kolegyně paní učitelka čtvrťáků 
Petra Mikešová pro Rybičky, všichni ve škole jsme museli uznat, 
jak je paní učitelka šikovná! Mnozí z nás by něco takového ne-
dokázali. Ona je navíc velmi skromná a nikdy by se nepochlubila, 
takže o tom vůbec nikdo nevěděl! Chtěla bych říct, že jsem ráda, 
že paní učitelku Mikešovou ve škole máme, děkuji jí za inspiraci, 
originální dárky, za nápady, kreativitu a také za všechny vystři-
hovánky do oken, které obměňuje, jak běží školní rok. Díky ní to 
máme ve škole hezčí.

Informace o nové budově
Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle ŽF, jsme nyní ve fázi, kdy 
se blíží do závěrečné fáze projektová příprava. Dolaďují se ně-
které poslední změny a úpravy a projekt by měl být dán na sta-
vební povolení. S tím pak bude souviset již zahájení stavebních 
prací, kdy bude potřeba připravit podrobný harmonogram pra-
cí a stanovit, které práce jsme schopni zajistit svépomocí nebo 
z našich vlastních zdrojů, a u kterých bude potřeba zajistit prá-
ce odbornou firmou (např. likvidace azbestu apod.). Nejprve je 
potřeba najít člověka, který by si to vše vzal na starost po tech-
nické stránce jako tzv. Technický dozor investora (TDI). Pokud 
byste o někom takovém věděli nebo někdo z vás byl ochoten 
a odborně způsobilý, dejte prosím co nejdříve vědět. Zároveň 
také ti z vás, kdo jsou ochotni pomoci, prosím, aby se co nej-
dříve přihlásili na mail rekonstrukce@farnost-valmez.cz nebo 
na telefon kohokoliv z nás ze spolku (kontakty jsou na webu).
Připravujeme také dotační projekty a finanční plán včetně za-
jištění úvěru. Z tohoto důvodu bude nutné brzy uhradit zbývaj-
cí částku 2 mil. Kč, aby mohlo být odstraněno zástavní právo 
na budově a abychom mohli v rámci vyřizování úvěru využít 
budovu jako zástavu našeho vlastního úvěru. Ve spolupráci 
s o. Pavlem proto bude včas oznámena opět mimořádná sbírka 
na zaplacení této poslední částky a velmi prosíme o vaši štědrou 
pomoc. V této fázi musíme veškeré práce uhradit z vlastních či 
úvěrovaných peněz, následně pak budeme v rámci dotačních 
projektů získávat peníze zpět - věříme, že v tom budeme úspěš-
ní.
V neposlední řadě ty z vás, kdo nemohou přispět ani radou ani 
prací ani finančně, prosíme o modlitbu na tento úmysl, aby vše 
proběhlo byť s technickými problémy, ale v pořádku tak, aby 
naše škola mohla co nejdříve plně využívat nových prostor. 
V současné době se již některé prostory pro účely školy využí-
vají (byť v rámci opatření proti covidu 19 jen omezeně).
Průběžně také informujeme arcibiskupství o probíhajících čin-
nostech a připravujeme i další opravy a rekonstrukce v našem 
kostele ve spolupráci s technickým administrátorem děkanství.

Za ekonomickou radu a spolek Evžen Hlavica
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Charita Valašské Meziříčí

Tříkrálová sbírka
Stejně jako všechno ostatní v tomto roce, 
byla i Tříkrálová sbírka jiná. Tak jako se ze dne 
na den měnila proticovidová opatření, tak se 
měnily možnosti a způsoby jak uspořádat le-
tošní Tříkrálovou sbírku.
Pár dnů před Vánocemi však bylo jasné, že 
konec starého a minimálně začátek nového 
roku prožijeme v pátém stupni PSA a tudíž 

fyzická koleda nebude možná. Hledali jsme tedy způsob, jak 
jinak, kromě on-line koledy, umožnit lidem do Tříkrálové sbír-
ky přispět. V tuto chvíli jsme se mohli opřít o velmi ochotné 
a kreativní koordinátory sbírky, které máme v každé obci děka-
nátu. Přesto, že jasné rozhodnutí přišlo až ve vánočním týdnu, 
byli schopni domluvit místa, kde by kasičky mohly být umístě-
ny. A nezůstali jen u toho. Na Dolní Bečvě se vymyslel „držák 
na kasičky“, v Zubří v kostele uspořádali krásný on-line Tříkrá-

lový koncert, v Rožnově natáčeli informační video, Na Horní 
Bečvě zahrálo dechové těleso koledy a na Lhotách jste si mohli 
telefonicky objednat napsání požehnání na dveře. Proto velmi 
děkujeme našim „styčným důstojníkům“ za jejich práci, čas 
a energii, kterou do Tříkrálové sbírky každoročně vnášejí. Díky 
nim, i všem, kteří se letos zapojili, to ani tento rok nebylo jen 
o penězích, ale hlavně o společném dobrém díle, a o Tříkrálo-
vém poselství, které boří hranice mezi lidmi.
Již na konci listopadu bylo také jasné, že do domovů pro senio-
ry a nemocnice se koledníci se svou koledou nedostanou. Proto 
jsme požádali místní školy, aby vytvořily Tříkrálová přáníčka, kte-
rá přinesou slova požehnání k těm nejzranitelnějším. Sešlo se jich 
opravdu mnoho. Tímto děkujeme ZŠ Salvátor, ZŠ Žerotínova, ZŠ 
Vyhlídka, ZŠ Šafářova, ZŠ Masarykova a MŠ, ZŠ, SŠ pro slucho-
vě postižené z Valašského Meziříčí a také ZŠ 5. května z Rožnova 
pod Radhoštěm. Díky nim se dostalo přání lidem ze Seniorparku, 
Hospicu Citadela a k pacientům v nemocnici ve Valašském Mezi-
říčí, dále do Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm, Do-
mova pro seniory v Choryni a do DPS ve Valašské Bystřici.
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Stanovisko České biskupské konfe-
rence k očkování proti covid-19

Česká biskupská konference (ČBK) vydává toto stanovisko v si-
tuaci pandemie nemoci covid-19, kdy se objevuje velké množ-
ství protichůdných tvrzení o očkování, z nichž některá jsou ne-
pravdivá, překroucená nebo jsou součástí různých konspirač-
ních teorií.
Vědci celého světa se v tomto roce spojili v nevídaném úsilí, aby 
vyvinuli pokud možno účinnou a bezpečnou vakcínu proti ne-
moci covid-19. Současně se však šíří pochybnosti o etice vývoje 
a výroby některých očkovacích látek, které jsou (domněle či 
skutečně) spojeny s použitím tkání pocházejících z potracených 
lidských plodů.
Toto znepokojení je oprávněné: „Lidský život je posvátný a ne-
dotknutelný v kterémkoliv okamžiku své existence, tedy i v těch 
počátečních momentech, které předcházejí jeho narození,“ na-
psal svatý Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae.1 Křesťanská 
tradice proto vždy odsuzovala (a stále odsuzuje) umělý potrat 
jako velké mravní zlo.2 Z tohoto důvodu také považuje využití 
buněk získaných při umělém potratu k lékařským účelům za ne-
přípustné.3

Očkovací látky proti covid-19 (i ostatním nemocem) lze vyrobit 
a testovat, aniž bychom nutně potřebovali materiál pocházející 
z lidských plodů. Na nich se na různých místech na světě usilov-
ně pracuje. Současně ale bohužel platí, že většina vakcín, která 
bude u nás pravděpodobně během několika následujících mě-
síců dostupná, byla vyvinuta s pomocí eticky problematického 
materiálu.4

V Evropské unii se aktuálně (na konci prosince 2020) uvažuje 
o nasazení celkem sedmi vakcín proti covid-19.5

Některé výzkumné týmy a farmaceutické společnosti při vývoji 
vakcíny vůbec nepoužily buněčné kultury pocházející z potrace-
ných lidských plodů (CureVac), jiné je naopak při vývoji a/nebo 
výrobě očkovacích látek uplatnily (AstraZeneca, Janssen Phar-
maceutica NV). V ostatních případech se na těchto buňkách jen 
testovala účinnost výsledné vakcíny a její způsob vývoje a vý-
roby byl jinak morálně nezávadný (BioNtech-Pfizer, Moderna, 
NovaVax).6

Ne všechny vakcíny proti covid-19 jsou si tedy (z etického hle-
diska) rovny.
V této souvislosti je třeba připomenout zásadní vyjádření Pa-
pežské akademie pro život z let 2005 a 2017 a Kongregace pro 
nauku víry z roku 2008.7 Tyto dokumenty jasně rozlišují mezi 
morální zodpovědností vědců a producentů léčiv, kteří použí-
vají morálně problematický biologický materiál, a morální zod-
povědností příjemců konkrétních vakcín. Pokud není k dispozici 
jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení 
zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, 
a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně 
problematickým způsobem.8 Ke stejnému závěru dochází i nej-
novější dokument Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 
2020, který dále upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, 
kde lékařům a pacientům nejsou eticky bezproblémové vakcíny 
k dispozici, nebo kde je jejich distribuce obtížnější kvůli speciál-
ním podmínkám skladování a přepravy, nebo když jsou ve stej-
né zemi distribuovány různé typy vakcín, ale zdravotnické orgá-
ny neumožňují občanům vybrat si vakcínu k očkování“.9

Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že pří-
jemce takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobe-
na, a podle svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu 
dostupná morálně přijatelná alternativa.10

Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože před-
stavuje vzácný Boží dar, jak o tom píše i Katechismus katolické 
církve v článku 2288. Prevence infekčních onemocnění je důle-
žitou součástí ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale 
také o druhé lidi a o společné dobro.11

Co se týče obav o zdravotní bezpečnost vakcín, které pociťu-
je nemálo věřících rodičů, lékařů a jiných osob, je možné říci 
toto:12 Je jistě oprávněné žádat zodpovědné instituce a osoby 
o objasnění často kladených otázek, principů fungování vakcín 
i mechanismů kontroly jejich zdravotní neškodnosti. Současně 
je však třeba k alarmujícím zprávám na sociálních sítích a v ji-
ných médiích přistupovat s kritickým úsudkem a ověřovat je 
u více nezávislých odborníků.13

Úkolem České biskupské konference není suplovat činnost vlá-
dy či Ministerstva zdravotnictví v této oblasti. Je však na místě 
rozptýlit největší obavy řady věřících a vnést do problematiky 
určité světlo. Proto chceme zopakovat: nechat se očkovat je 
morálně přípustné. Vakcinaci je třeba zvažovat nejen s ohle-
dem na zdraví vlastní, ale i druhých lidí a na společné dobro. 
Při svém rozhodování tedy nemysleme jen na sebe, ale zvláště 
na nejzranitelnější spoluobčany, pro něž nakazit se nemocí co-
vid-19 znamená být ohrožen nejen na zdraví, ale též na životě.
Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnu-
tí nenechat se očkovat. „Očkování obvykle není morální po-
vinnost, a proto musí být dobrovolné.“14 V takovém případě 
však člověk musí zodpovědným způsobem udělat vše potřebné 
pro to, aby případně nenakazil druhé, zvláště ty, kteří ze zdra-
votních a jiných důvodů nemohou být očkováni.15

Svatý Pavel VI. při jedné příležitosti připomněl, že o žádné otáz-
ce týkající se člověka „nelze uvažovat jen v částečných perspek-
tivách ať biologických [či] psychologických. [...] Je nezbytné brát 

Velké poděkování patří především vám dárcům za vaší pomoc 
a podporu. Bez vás bychom nemohli realizovat záměry, které 
rozvíjejí a posouvají naše služby pro potřebné v celém děkaná-
tu. Tento rok bychom chtěli zakoupit auto pro terénní službu, 
profesionální mandl pro DPS ve Valašské Bystřici, kompenzač-
ní pomůcky, poskytnout přímou pomoc lidem v nouzi a zajistit 
provoz Centra sociálně–materiální pomoci, který je na peně-
zích z Tříkrálové sbírky existenčně závislý.

DĚKUJEME.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Kateřina Kolajová, pastorační asistentka
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Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Marie Sedláčková *25. 11. 1937 †11. 12. 2020, Krhová, Hlavní 273
Antonín Vlčík *1. 2. 1933 †16. 12. 2020, Bystřička 166
Marie Müllerová *7. 3. 1929 †17. 12. 2020, Jarcová 195
MUDr. Kornélie Manová *3. 7. 1934 †20. 12. 2020, J.K.Tyla 1416
Ludmila Konvičná *21. 1. 1932 †18. 12. 2020, Švabinského 662
František Sedláček *4. 12. 1933 †22. 12. 2020, Krhová, Hlavní 273
Žofie Ešlerová *7. 6. 1932 †25. 12. 2020, Na Potůčkách 282
Ing. Cyril Gefing *17. 10. 1934 †26. 12. 2020, Krhová 489
Jaroslav Poruba *24. 4. 1931 †3. 1. 2021, Jarcová 201
Ludmila Gefingová *1. 2. 1932 †5. 1. 2021, Krhová 489
Jiřina Sekyrová *12. 4. 1933 †5. 1. 2021, Krhová, Pod Kameněm 401
Vladimír Knapek *4. 1. 1949 + 8. 1. 2021, Hrachovec 243

Aktuální informace naleznete také na farních 
webových stránkách: farnost-valmez.cz

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 5. února. Informace budou zveřejněny 
v ohláškách.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 6. února. Informace budou zveřej-
něny v ohláškách.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 12. února v 17.30 
hodin. 
POPELEČNÍ STŘEDA – 17. února.

INFORMACE

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Nella Petra Dulková
Hynek Alois Podešva

Sofie Lilly Holomková

Ohlášení pohyblivých svátků roku 
2021 o slavnosti Zjevení Páně

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Vítězslav Kučera  Johana Vančurová

Milovaní bratři a sestry,
oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo 
radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také 
ze Vzkříšení našeho Spasitele.

Na den 17. února připadne letos Popeleční středa a začátek po-
svátné doby postní.
Dne 4. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho 
Pána Ježíše Krista,
dne 13. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,
dne 23. května slavnost Seslání Ducha svatého,
dne 3. června slavnost Těla a krve Páně
a dne 28. listopadu první neděle adventní, očekávání příchodu 
našeho Pána Ježíše Krista.
Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

(Obřady žehnání – Benedikcionál)

1 Evangelium vitae, 61.
2 Srov. tamtéž.
3 Kongregace pro nauku víry, Instrukce Dignitas personae, 34-35.
4 Při jejich vývoji či testování se používají tzv. fetální buněčné linie označované 
HEK 293 a PER.C6. Ty vznikly odebráním buněk z těla dvou plodů uměle potra-
cených v roce 1972 a 1985. Tyto buňky se mohou množit donekonečna a slouží 
dodnes pro řadu vědeckých a lékařských účelů. Výroba očkovacích látek proti 
covid-19 tak nebyla spojena s provedením nových potratů. Vakcíny samotné 
také neobsahují žádné buňky plodu.
5 Od společností: AstraZeneca, BioNtech-Pfizer, CureVac, Janssen Pharmaceu-
tica NV, Moderna, NovaVax a Sanofi-GSK (vývoj této poslední vakcíny prová-
zejí problémy a její zavedení se opozdí) (https://ec.europa.eu/ commission/
presscorner/detail/en/ip_20_2305).
6 Pro přehled viz https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candida-
tes-and-abortion-derived-cell-lines/ (stav k 14. 12. 2020). U preparátu Sanofi-

-GSK potřebné informace zatím chybí.
7 Papežská akademie pro život, Morální úvahy ohledně vakcín připravených 
z buněk získaných z potracených lidských plodů (5. 6. 2005) a Komentář k po-
užívání vakcín (31. 7. 2017); Kongregace pro nauku víry, Instrukce Dignitas per-
sonae (8. 9. 2008), 35. Český překlad těchto dokumentů je v Příloze.
8 To samé platí například i pro vakcínu proti zarděnkám, kde neexistuje morál-
ně bezproblémová náhrada.
9 Kongregace pro nauku víry, Vysvětlující poznámka ohledně morálnosti pou-
žívání některých vakcín proti covid-19 (21. 12. 2020), 2. Český překlad doku-
mentu je v Příloze.
10 Srov. tamtéž, 3 a 4.
11 Srov. tamtéž, 5.
12 Výše zmiňovaný dokument správně poznamenává, že hodnocení bezpeč-
nosti a účinnosti vakcín je „eticky relevantní a nezbytné“, ale že „je odpověd-
ností vědců v biomedicíně a lékových agentur“ (tamtéž, úvodní část).
13 Příkladem takové nepravdivé informace je domněnka, že vakcína proti co-
vid-19 může u žen způsobovat neplodnost.
14 Srov. tamtéž, 5.
15 Srov. tamtéž.
16 Humanae vitae, 7.

v úvahu celého člověka a celé poslání, k němuž je povolán, tedy 
[...] též hlediska nadpřirozená a věčná“16.

My křesťané máme být pro celou společnost svědky naděje 
v moc Kristova vzkříšení. Zdraví i lidský život je jistě velkou hod-
notou – ale tou nejvyšší je vykoupení a věčná spása člověka. 
Proto nezapomínejme na útěchu a posilu plynoucí z Eucha-
ristie, milost svátosti smíření a pomazání nemocných a hojné 
Boží dary, které si můžeme vyprosit na přímluvu svatého Josefa 
během tohoto mimořádného roku. Buďme připraveni kterýkoli 
den potkat tváří v tvář toho, který je Cesta, Pravda a Život – 
a především největší láska našeho srdce.

Olomouc, 22. prosince 2020

Mons. Antonín Basler, biskup zodpovědný v ČBK za oblast bio-
etiky
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Pane, dej, ať řečí stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím.
(Petr a Hana Ulrychovi - Modlitba)

Důvěřuj v Hospodina, buď silný, ať se vzmuží tvé srd-
ce, doufej v Hospodina! (Žalm 27,14)

Bůh, který mě opásává silou, činí mé chování do-
konalým, mým nohám dal hbitost jako nohám laní 
a postavil mě na výšiny. (Žalm 18,33-34)

Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, 
neboť „Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost 
pokorným.“ (1Pt 5,5)

Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, 
a málo je těch, kdo ji najdou! (Mt 7,14)
Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království 
jako dítě, vůbec do něho nevejde. (Mk 10,15)
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3. neděle v liturgickém mezidobí 24. ledna 2021 - Neděle Božího slova

Dar ten je věru od Boha daný,
dar Boží je to údělu na pravici,
dar duším nikdy se nekazící,
těm duším, které jej přijmou.
Matouš, Marek, Lukáš a Jan
učí všechen lid a praví:
Vy všichni, kdož svých duší krásu
vidíte a milujete a rádi byste
temnotu hříchů zapudili
a hniloby tohoto světa se zbavili
a rajský život nalezli
a unikli ohni horoucímu,
slyšte nyní svým rozumem,
slyšte všichni lidé slovanští,
slyšte Slovo, od Boha přišlo,
slovo, jež krmí lidské duše,
slovo, jež sílí srdce i rozum,
slovo to, jež vede k poznání Boha.

(Z předzpěvu sv. Konstantina Cyrila
k překladu evangelia - Proglas)


