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Ještě než starý námořník zemřel, modlil se páter Smith u jeho lůžka za umírající, když se 
otevřely dveře a vešla paní Flaniganová a dvě z těch děvčat, které žily pod její střechou; klekly si 
vedle něho a křižovaly se statečně. „Do Tvých rukou, ó Pane, poroučím ducha svého,“ začal kněz, 
avšak námořník už nemohl odpovídat, a tak musily paní Flaniganová a ta dvě děvčata odpovídat 
místo něho: „Pane Ježíši, přijmi duši mou!“ 

Ačkoli bylo starému námořníkovi příliš zle, aby se mohl modlit, řekla paní Flaniganová, že si 
myslí, že by bylo dobré dát mu do rukou kříž, aby si jeho oči zvykly obrazu Spasitele, dřív než se 
s ním setkají tváří v tvář na onom světě, a páter Smith odpověděl, že souhlasí. A tak vzali ten křížek 

z nočního stolku a vtiskli jej do rukou starého námořníka. Nejprve se zdálo, že jej nechce, ale nakonec se ho pevně chopil 
a jeho oči zasvítily jasně a žádostivě a páter Smith řekl paní Flaniganové, že je jist, že starý námořník přece jenom umře dobrou 
smrtí a že doufá, že to bude napomenutím pro ně pro všecky, aby zanechaly svých hříchů, protože Všemohoucí Bůh nedopřává 
vždycky tak podivuhodnou milost v poslední chvíli.  

Když starý námořník zemřel, vyšel páter Smith opět na ulici. Jezdilo již více tramvají a všechny byly pokryty červenými 
a modrými a zelenými reklamami, jako by lidé neměli na věky co dělat, než jíst sladké pralinky a pusinky, a mladí pánové si 
vyjížděli se svými bleděrůžovými mladými dámami. Páter Smith šel domů pěšky, protože už teď neměl naspěch, a protože 
chtěl myslit na starého námořníka, který právě stojí před Božím soudem, a modlit se za něho.  

Na levém rohu ulice, u pomníku padlých, stály hloučky dělníků v tuhých hnědých nebo modrých šatech a ještě tvrdších 
čapkách, s rukama zastrčenýma mrzutě do kapes, neboť nebylo právě dostihů ani fotbalového zápasu, o kterém by se mohli přít. 
Kousek od těchto netečných zevlounů kupila se hrstka žen a starších mužů okolo harmonia, do jehož kláves tloukla extaticky 
mladá dívka s růžovou obrubou brejlí okolo očí. Právě tak se asi jevil svatý Pavel, uvažoval páter Smith a na okamžik se 
zastavil, obyvatelům Pamfylie a Frygie a Efesu a Korintu, jenomže jeho učení působilo asi méně na cit, a ovšem o harmoniu 
nemohlo být ani řeči. Ptal se v duchu, nemohli-li by se katolíci koneckonců učit od protestantů a nemohl-li by se stát 
předchůdcem skutečného náboženského obrácení Británie nějaký obnovený řád pocestných kazatelských mnichů, kteří by 
chodili ulicemi a po silnicích a procházeli ošklivými moderními městy, hlásajíce všude a každému velké líbezné pravdy o Ježíši 
Kristu a Jeho Církvi. Ovšemže by to byla příležitost k rouhání a urážkám, ale také by to vneslo troch pravé radosti do života 
těch, kteří by poslouchali a rozuměli. Jak tam tak stál a přemýšlel o těchto věcech, oddělil sed od skupiny prozpěvujících malý 
zavalitý chlapík s ohromnou kulatou buřinou a s jedním zaníceným okem a přistoupil ke knězi. 

„Tak vy jste otec Smith?“ zeptal se hašteřivě. 
„Ano, jsem. A s kým mám tu čest?“ 
„Mluvíte s radou Thompsonem, předsedou Protestantské akce. Varuji vás: já jsem váš nepřítel. Nechceme v téhle čtvrti 

žádné špinavé katolíky. Nechceme, aby tropili v tržnici své rouhavé rejdy. A neodtáhnete-li sami, pomůžeme vám.“ 
Na okamžik si páter Smith myslil, že ten člověk mu naplije do tváře, ale on se zatím, když vyslovil ty hrozby, vrátil opět 

spěšně k zpěvákům a harmoniu, nadouvaje se pod svou buřinou. Páter Smith zůstal ještě chvilku, aby se lidem nezdálo, že má 
strach, a potom šel pomalu domů, v srdci všecek nešťasten, neboť neměl rád pomyšlení, že ho někdo nenávidí, ani pro Našeho 
Pána. Přál si vždycky být oblíbeným knězem, milovaným od svých farníků, a byl by chtěl, aby náboženství, které káže, bylo 
ctěno a chápáno ode všech. Ve svých moudřejších chvílích věděl, že je to slabost, protože Bůh to nemínil tak, aby jeho 
náboženství bylo snadné pro kdekoho, a nejméně pro Jeho kněze. Taková chvíle pro něho přišla teď, neboť ihned prosil Boha, 
aby mu dal sílu nebýt zbabělcem. Koneckonců, pomyslil si, dopřává Bůh moderním kněžím, aby z toho vyšli dost lehce, 
a nežádá od nich, aby byli smaženi na rožni jako svatý Vavřinec. Ale možná, že být za živa smažen na rožni bolí méně, než si 
člověk představuje, pomáhá-li mu přitom milost Boží. Potom si vzpomněl, že ačkoli jsou už dvě pryč, nepomodlil se ještě své 
denní modlitby za obrácení Skotska, a začal je odříkávat hned, aby se mohl dát do rostbífu, až se vrátí domů. 

pro Poutník zpracoval Zdeněk Je�ek 

POUTNÍK ROČNÍK  XXIII
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HLAS  PETROVA  NÁSTUPCE 
 

Milosrdenství a smíření 
 

Katecheze papeže Františka při generální audienci. Vatikán 30. 4. 2018 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Dnes bych s vámi rád uvažoval o jednom důležitém aspektu milosrdenství: o smíření. Bůh nikdy neopominul nabízet 

lidem odpuštění: Jeho milosrdenství se projevuje od pokolení do pokolení. Často se domníváme, že naše hříchy od nás vzdalují 
Pána. Ve skutečnosti se hříchem vzdalujeme my od Něho, avšak On vidí, že jsme v nebezpečí a vydává se nás hledat ještě víc. 
Bůh se nikdy nepodřizuje možnosti, že se člověk Jeho lásce odcizí, avšak za podmínky, že v něm nalézá jakýsi projev lítosti 
za spáchané zlo. 

Pouze svými silami se s Bohem smířit nedovedeme. Hřích je opravdu výrazem odmítnutí Jeho lásky a má za následek, že 
se stahujeme do sebe a děláme si iluze, že máme větší svobodu a autonomii. Vzdálíme-li se však od Boha, nemáme už cíl 
a z poutníků se na tomto světě stáváme „tuláky“. 

Běžně se říkává, že se hříchem „obracíme k Bohu zády“. Právě tak tomu je. Hříšník vidí pouze sebe a namlouvá si, že je 
tak soběstačný. Vzdálenost mezi námi a Bohem se hříchem stále více zvětšuje a může se stát propastnou. Ježíš nás však 
přichází hledat jako dobrý pastýř, který není spokojen, dokud ztracenou ovci nenajde, jak čteme v evangeliu (srov. Lk 15,4-6). 
On znovu staví most, který nás pojí s Otcem, a dává nám věčný život (srov. Jan 10,15). 

„Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)... „Smiřte se s Bohem!“ – toto zvolání, které apoštol Pavel adresuje prvním křesťanům 
v Korintu, platí dnes se stejnou silou a přesvědčivostí pro nás všechny. Nechme se smířit s Bohem! Tento Svatý rok 
milosrdenství je dobou smíření pro všechny. Tolik lidí by se chtělo smířit s Bohem, ale nevědí, jak to učinit, necítí se toho 
hodni nebo si to sami nechtějí přiznat. Křesťanské společenství může a má usnadňovat upřímný návrat k Bohu těm, kteří po 
něm pociťují stesk. Zejména ti, kteří poskytují „službu usmíření“ (srov. 2 Kor 5,18), jsou povoláni být poddajnými nástroji 
Ducha svatého, aby se tam, kde se rozšířil hřích, ukázalo v daleko štědřejší míře Boží milosrdenství (srov. Řím 5,20). Nikdo ať 
nezůstává vzdálen od Boha v důsledku překážek kladených lidmi! A platí to také, což zdůrazňuji, pro zpovědníky: neklaďte 
překážky lidem, kteří se chtějí smířit s Bohem. Zpovědník musí být otec! Je na místě Boha Otce! Zpovědník musí být přívětivý 
k lidem, kteří za ním přicházejí, aby se smířili s Bohem, a pomáhat jim na cestě smíření, kterou se ubíráme. Je to tak krásná 
služba. Není to mučírna, ani výslech. Je to Otec, který dotyčnou osobu přívětivě přijímá.  

Nechme se smířit s Bohem! My všichni. 
Kéž je tento Svatý rok dobou příhodnou ke znovuobjevení potřeby jemnocitu a blízkosti Otce a k návratu k Němu z celého 

srdce. Zkušenost smíření s Bohem umožňuje objevit potřebu dalších forem smíření: v rodinách, v osobních vztazích, 
v církevních společenstvích, jakož i v sociálních a mezinárodních vztazích. Někdo mi v těchto dnech říkal, že ve světě je více 
nepřátel než přátel, a myslím, že měl pravdu. My však stavějme mosty smíření i mezi sebou, počínaje rodinou. Kolik jen 
sourozenců se vzdálilo od Boha jenom kvůli dědictví. Tak to nemá být! Tento rok je rokem smíření s Bohem a mezi námi. 
Smíření skutečně slouží také míru, uznání základních práv lidí, solidaritě a přívětivosti vůči všem. Přijměme tedy toto pozvání 
a nechme se smířit s Bohem, abychom se stali novým stvořením a mohli vyzařovat Jeho milosrdenství uprostřed bratří, mezi 
lidmi. 

překlad Milana Glasera; pro Poutník připravil Zdeněk Je�ek  

KDYŽ  ŽIVOT  DOSTANE  JINÝ  SMĚR 
ANEB  SBÍRÁNÍ  MUŠLÍ  A  ODKLÍZENÍ  DO  KONTEJNERŮ 

V �ivotě se často vydáváme na cesty, na rozličné cesty. Jsou ale také cesty, na které bychom se nikdy vydat nechtěli 
a pokud u� nelze jinak, alespoň ne zcela sami. Jednou z těchto �cest� je i záva�né onemocnění. 

Na začátek této etapy v životě vzpomínají později lidé jako na období „šoku“. Jeden muž, kterému lékař oznámil, že má 
zhoubný nádor na plicích, na to reagoval: �Pane doktore, jste si jist, �e jde skutečně o moje plíce? Nemů�e to být omyl?� 

Pro šokovou reakci je typické, že při ní na člověka nepůsobí jeho pocity. Jedná se v podstatě o vrozenou reakci, která 
pomáhá v danou vyhrocenou chvíli zajistit přežití zprávy. Pacienti většinou prožívají bezradnost, často zapomínají sdělené 
informace, například i včetně termínu dalšího vyšetření, operace apod. Pro jejich jednání je typická bezcílnost, u některých je 
doprovázena pocitem, jako by šlo o jinou osobu. Pro někoho je projevem šoku „strnulost“, pro jiného bojová či útěková forma. 
Jak lze pomoci? „Stačí“ blízkost druhého člověka, možnost sdílet, co se stalo, hledat společně, co je třeba udělat, přinášet 
naději. Jsme na začátku úplně jiné životní cesty, ne na jejím „konci“, je třeba využít příležitosti k léčbě a možnému uzdravení.  

Doprovázejte své blízké zejména tehdy, když se mají dozvědět výsledek důležitého vyšetření. 
Odeznění šoku poznáte lehce, nemocného „zaplaví“ mnoho pocitů, které byly v předchozí fázi šoku odštěpeny. Vznikne 

zcela přirozeně chaos, protože se toho tolik v životě mění. Přicházejí pocity plné výčitek. „Co jsem udělal/a špatně? Mohu za 
svoji nemoc? Co se stalo cizím zaviněním (lékařů, přílišné zátěže v práci či vztazích)? Budu mít ještě nějakou budoucnost? 
A jakou? Plnou bolesti, úzkosti a náročné léčby? Co vše budu muset na čas či napořád postrádat? Téměř každý má nějakou 
zkušenost s vážnou nemocí, ta často určuje představu, alespoň na počátku. Kdo zažil, že se někdo léčil a uzdravil, plně vrátil do 
života, bude prožívat vlastní situaci jinak než člověk, kterému někdo z blízkého okolí na dané onemocnění zemřel. 
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Nemocný v této fázi zejména potřebuje, aby někdo unesl všechny jeho pocity, nevymlouval mu je, ani před nimi 
neuhýbal. Jsou důležité, protože ten, kdo jimi projde, má připravenou cestu k přijetí vážné nemoci, k hledání způsobů, jak 
zvládnout všechny náhlé a tak významné životní změny, léčbu, obavy o sebe i své drahé. 

Určitě napadne nás i nemocného otázka: Jaký smysl má tato nemoc? Buďme rozvážní při dávání odpovědi. Připomeňme 
si známé úsloví, že život žijeme dopředu a více mu rozumíme pohledem do zpětného zrcátka. Závažnou nemoc můžeme 
připodobnit k bouři na moři. Síla bouře způsobí, že se na břehu objeví věci, které by se sem za běžného počasí nedostaly. 
Můžeme objevit vzácnou mušli, stejně jako věci určené pro kontejner. I pročištění od škodlivého slouží k ozdravení prostředí. 
A zejména sám nemocný v utrpení více vnímá, jaké jsou jeho vztahy, co v životě chybí, co je v jeho životě nejcennější. 

Setkala jsem se také s lidmi, kteří veškerou odpovědnost za svou léčbu dávali lékaři a dalším zdravotníkům. Setrvávali 
v zaběhaném způsobu života. Odpověď každého člověka na zkoušky, které přicházejí během života, je jedinečná a dává se 
každý den znovu. 

Vážné onemocnění známého člověka klade otázku i pro okolí: „Jak se zachováš?“  
Jednou mi vyprávěla jedna paní: �Byla jsem na vycházce a potkala jsem kolegyni. Kousek od místa setkání kolegyně 

bydlela. Byl zrovna čas oběda. Pozvala mě k sobě a najedly jsme se spolu. Moc mi to pomohlo, proto�e po operaci jsem 
nemohla zatě�ovat ruku. Hezky jsme si u toho popovídaly.� Shodou okolností jsem po tomto setkání mluvila s její kolegyní. 
Vzpomínala na náhodné potkání s nemocnou paní. Svěřila se mi, že vůbec nevěděla, co má dělat. Pak ji napadlo, že by ji mohla 
pozvat na oběd. Ujistila jsem ji, že udělala to nejlepší. Nabídla jí blízkost. 

Ve chvílích náročných zkoušek v životě potřebujeme kolem sebe lidi, kteří o nás stojí. Cítit se milován vrací chuť do 
života i za náročných životních okolností. 

Když nemoc přes všechno úsilí ji zastavit pokračuje, nedávejte nemocným levné rady typu: „Musíš bojovat.“ Nemocný se 
pak cítí nepochopen a osamocen. Není výjimkou, že jsou nemocní často sami. Žijte plně pro ně ten čas, který můžete dát 
k dispozici. Oceňujte jejich ochotu nést bolest. Ptejte se na jejich přání. 

Co se stane, když léčba nebude účinná? Úzkost a obavy mohou oslabovat činorodost, chuť z něčeho se těšit. 
Psychologicky je důležité žít právě teď, nečekat na to, až se navrátí jistota.  

Po léčbě zejména v období prvních, většinou častějších kontrol, se objevuje otázka: Co když se nemoc vrátí? Pokud 
strach není příliš intenzivní a nebrání prožívání vztahů a práci, odezní v průběhu času. V opačném případě je většinou třeba 
odborná pomoc. Pamatujte na to, že strachu dáváme více šancí, když nalézá v nitru člověka nějakou prázdnotu. 

Opětovný návrat nemoci je otřesem pro naději a důvěru ve vyléčení. Někdo mobilizuje veškeré síly do další léčby 
a nepřipouští si možnost smrti. Jiní nemocní si realitu smrti začnou uvědomovat. V těchto chvílích může nemocný sám oslovit 
někoho, kdo mu může pomoci s tím, co potřebuje sdílet a nést s druhými. Takové setkání a rozhovor je samozřejmě náročný, 
protože všichni jsme smrtelní a žádný člověk není s tímto tématem definitivně hotov. Nejčastěji se nemocní obávají bolesti, 
bezmocnosti, osamocenosti, nicoty po smrti, jak obstojí před Bohem. U mnohých věřících je smrt spojena s věčností a spojením 
s Boží láskou. Nevyléčitelně nemocní většinou vnímají projevy lásky a péče, které jsou jim útěchou, že se nemusejí tolik obávat 
toho, co přijde. Každému doprovázejícímu umírajícího může být vodítkem hledání způsobu, aby se dotyčný s ním dobře cítil. 
Každý člověk potřebuje zahlédnout stopu svého života. Připomínejme vážně nemocným plody jejich života. 

Zvláště v těchto chvílích potřebuje blízkost, podporu a pomoc i rodina umírajícího, která v dnešní době většinou 
nezažila doprovázení až do samého okamžiku smrti. Proto je u mnohých touha zůstat u umírajícího spojena s úzkostí, zda to lze 
zvládnout. Ti, kteří zůstali až do konce, za to byli vděčni. Vykonali pro svého drahého vše, co mohli. Mohli projevit lásku až do 
poslední chvíle. „Stačí žít přítomnost“, nechat se vést láskou, intuicí a požádat o pomoc v tom, co se nedaří či schází. 
Posledním fungujícím smyslovým orgánem v lidském těle je sluch. Proto je dobré říci umírajícímu ve chvíli jeho odchodu 
slova lásky a rozloučení přímo do ucha, vnímá více, než si myslíme. Setkala jsem se s doprovázejícími, kteří svému 
milovanému v době umírání zpívali jeho oblíbené písně. 

I tento velmi hluboký zážitek smrti drahého se téměř vždy po čase integruje mezi ostatní vzpomínky a významně častěji 
naopak pomáhá v prožití zármutku a hledání způsobů plného prožití další životní etapy. 

Od nemocných se doprovázející může učit, jak vzácný je dar života, jak cenné je utrpení spojené s přijetím daného, 
jak velkou silou je láska, která vše projasní a jako jediná neumírá.  

PhDr. Martina Kosová, psycholo�ka 

NEBOJ  SE  VRÁTIT  DOMŮ 
Je�tě v roce 2018 stihla v nakladatelství Kalich vyjít unikátní kniha, kterou bych vám chtěla vřele doporučit k přečtení. 

Neboj se vrátit domů, takto příznačně se jmenuje kniha rozhovorů novináře Ale�e Palána se zakladatelkou českého hospicového 
hnutí Marií Svato�ovou.  

Dozvíte se v ní nejen, jak to bylo se vznikem prvního hospicu v Čechách, proč milosrdně nelhat vážně nemocným 
pacientům a jak je to s jejich doprovázením v posledních chvílích života. Především pochopíte opravdovou víru a lásku, která 
Marii Svatošovou vede k její neokázalé službě. Ta nejprve studovala medicínu, pak pracovala jako lékařka na interně, kde se 
poprvé setkala s paliativní medicínou a doprovázením těžce nemocných lidí.  

I přes náročné chvíle života, kdy jí například v mladém věku zemřela sestra, cítila silnou Boží blízkost. Chtěla na tuto Jeho 
lásku a povolání odpovědět. V průběhu života se také setkala s kvalitním duchovním vedením P. Ladislava Kubíčka, který ji 
povzbuzoval na její cestě. Hned po revoluci se s dalšími podobně nadšenými lidmi pustila do zakládání hospicové péče, jež 
pomáhá lidem před smrtí naplňovat jejich fyzické, psychické i duchovní potřeby. V současné době objíždí celou republiku se 
svými přednáškami, a dělá tak osvětu ohledně doprovázení umírajících.  
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Tato kniha mapuje mnoho důležitých a hlubokých témat, ale zároveň nabízí odlehčené a radostné výroky, které jsou 
odrazem naplněného a krásného života osobnosti Marie Svatošové. 

Marie Slavíková, studentka; pro Poutník vybrala -BM- 

PUMOVÝ ÚTOK NA KATOLICKÝ KOSTEL NA FILIPÍNÁCH MÁ 20 OBĚTÍ, VĚTŠINOU JDE O CIVILISTY 
LN 27. 1. 2019 

Nedělní útok na katolický kostel na jihu Filipín, kde jsou aktivní islamističtí radikálové, si vyžádal nejméně 20 obětí, 
dalších 111 osob utrpělo zranění. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na místní policii. Ta dříve podala zprávu 
o 27 mrtvých, ale posléze zjistila, že někteří mrtví jsou v záznamech vedení dvakrát. K atentátu se prostřednictvím své 
propagandistické agentury Amak přihlásil Islámský stát (IS). Český ministr zahraničí Tomáš Petříček útok na Twitteru odsoudil 
a vyjádřil soustrast rodinám obětí. 

První nálož explodovala během nedělní mše v katedrále či před katedrálou ve městě Jolo na stejnojmenném 
jihofilipínském ostrově. Druhá bomba vybuchla na parkovišti před objektem, když na místo přijeli příslušníci filipínské 
armády. Armáda ověřuje, zda druhé výbušné zařízení nebylo umístěné na zaparkovaném motocyklu. První hodinu po útoku na 
místě nefungoval signál mobilní sítě. Mezi mrtvými je 15 civilistů a pět vojáků, mezi zraněnými 17 vojáků, dva členové 
pobřežní stráže, dva policisté a 90 civilistů. 

„Pachatele tohoto podlého činu budeme pronásledovat ve všech koutech země do té doby, než ten poslední z vrahů nestane 
před spravedlností a neskončí za mřížemi,“ reagoval na útok filipínský prezident Rodrigo Duterte. 

Na ostrově Jolo působí muslimská radikální Skupina Abu Sayyafa, která je na americkém i filipínském seznamu 
teroristických organizací a kterou původně policie z atentátu podezírala. Její členové jsou zodpovědní za řadu atentátů, únosů 
a vražd. Skupina tvrdí, že jejím cílem je na jihu převážně katolických Filipín vytvořit islámský stát. Atentát se stal týden poté, 
co muslimové v referendu schválili vytvoření nového autonomního regionu na jihu Filipín. Úřady doufají, že tento krok povede 
k míru po desítkách let ozbrojeného konfliktu mezi separatisty a vládními vojsky, který si vyžádal na 150 tisíc obětí. Ačkoli 
většina muslimských oblastí v referendu autonomii podpořila, voliči v provincii Sulu, kde se nachází město Jolo, ji podle 
agentury AP odmítli. Provincie je domovem povstalecké frakce, která nesouhlasí s uzavřením mírové dohody s filipínskou 
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vládou, v níž se rebelové vzdávají svého cíle vytvořit nezávislý stát a souhlasí s odzbrojením. Kromě toho působí na ostrově 
Jolo také Skupina Abu Sayyafa, která se žádného mírového procesu neúčastní. 

pro Poutník podle zprávy z Lidových novin zpracoval Zdeněk Ježek 

ZPRÁVY  Z  VATIKÁNSKÉ  KUCHYNĚ 
Nová statistická ročenka: Katolíků na světě přibývá, ale klesá počet kněží (7. 3. 2019) 
Vatikán. Svatý stolec zveřejnil Statistickou ročenku katolické církve, obsahující data z roku 2017. Počet katolíků vzrostl 
o 1,1 procenta, ubývá však kněží. Přibylo naopak biskupů, jáhnů, laických misionářů a katechetů. 
Vrchní imám Al-Azhar: Polygamie je nespravedlivá (5. 3. 2019) 
Egypt. „Může si muslim skutečně vzít druhou, třetí či čtvrtou manželku? Neomezuje se na tato svoboda na určité podmínky?“, 
ptá se vrchní imám káhirské univerzity Al Azhar, Ahmed al Tajíb.  
Biskup Sergio Pagano: Otevření archivů, ohlá�ené pape�em, uká�e velikost Pia XII. (4. 3. 
2019) 
Vatikán. Prefekt vatikánského tajného archivu říká: �Objektivním způsobem se prohloubí poznání o často povrchně kritizované 
osobnosti pape�e Pacelliho.� Do roka budou vědecké veřejnosti zpřístupněny dokumenty papeže, římské kurie a vatikánských 
zastupitelstev od roku 1939 do roku 1958. 
Venezuelští biskupové apelují na armádu: Postavte se na stranu národa proti totalitě (2. 3.2019) 
Venezuela. Pobouření nad jednáním režimu prezidenta Madura, který blokuje příliv humanitární pomoci do Venezuely, 
vyjádřili biskupové v apelu na armádu. Vybízí ji, aby se postavila na stranu národa a republiky a nestala se politickou gardou 
prezidenta na způsob socialistických režimů. Požadují i nové volby. 
Papežův list k 800. výročí setkání sv. Františka se sultánem (1. 3. 2019) 
Vatikán. Nepřistupovat na násilí, zejména pod náboženskou záminkou, nýbrž šířit pokoj a dialog – o tom píše papež v listu 
kardinálu Sandrimu, vyslanému na oslavy 800. výročí setkání sv. Františka z Assisi a sultána Al Malika Al Kamila. 
Rozsudek za fale�né nařčení kněze z pedofilie (28. 2. 2019) 
Francie. Podle deníku Le Figaro uložil dnes soud v Baye na severu Francie tři měsíce vězení podmíněně a 500 euro pokuty 
manželskému páru, který falešně obvinil místního kněze z pedofilie. 
Desatero rodiny před volbami do evropského parlamentu (27. 2. 2019) 
„Hlasuj pro rodinu“ (Vote for the Family) je nazvána kampaň, vyhlášená Federací sdružení katolických rodin v Evropě před 
volbami do Evropského parlamentu. Budoucí europoslance vybízí, aby se zasazovali o prorodinnou politiku. Formuluje proto 
deset bodů, k jejichž podpoře se mají kandidáti zavázat. 
Papež: Osvícenecký mýtus pokroku upadá, je třeba nové etické aliance pro lidský život (25. 2. 2019) 
Vatikán. Papežská akademie pro život zasedne na téma „Roboetika. Lidé, stroje a zdraví“. �Dne�ní rozvoj technických mo�ností 
přiná�í nebezpečné okouzlení. Namísto toho, aby člověku poskytoval nástroje ke zlep�ení péče o �ivot, hrozí vydání člověka 
stroji, který ho bude řídit,� řekl pape�. 
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (22. 2. 2019) 
Vatikán. „Sexuální revoluce požírá svoje děti“ říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas kardinál Dominik Duka OP, který se 
ve Vatikánu účastní setkání o ochraně nezletilých. Přiblížil také, v jakém stadiu je nyní beatifikační proces kardinála Josefa 
Berana. 
Vra�da kněze v Kolumbii (19. 2. 2019) 
Kolumbie. Na předměstí kolumbijského hlavního města Bogoty došlo k vraždě katolického kněze. P. Carlos Ernesto Jaramillo 
byl zabit nožem nezletilým chlapcem. 
Francouzští biskupové brání rodinu: matka a otec, nikoli rodič (15. 2. 2019) 
Francie. Francouzští biskupové vydali prohlášení, ve kterém brání přirozenou rodinu a funkce, které jí náleží. Vyjádřili se tak 
k návrhu zákona nazvaného „škola důvěry“, podle něhož má ze školního slovníku zmizet „otec“ a „matka“. Nahradit je mají 
obraty jako „rodič 1“ a rodič 2“. 
Při útoku džihádistů zastřelen španělský salesián s dvěma bratry (15. 2. 2019) 
Burkina Faso. P. Antonio C. Fernández, SDB byl včera zastřelen militantními islamisty v sousedním státě Togo, kde se účastnil 
setkání salesiánských misionářů. Spolu s ním byli zastřeleni dva bratři z komunity hlavního města Burkiny Faso a čtyři celníci. 
Knězem byl 46 let. 
Úděsná norma a zrušení výhrady svědomí (14. 2. 2019) 
New York. V otevřeném listu k věřícím newyorské arcidiecéze kardinál Timothy Dolan pranýřuje nově schválené potratové 
zákony. Podle nich může být ve státu New York potrat vykonán až do chvíle porodu a lékařský personál nemá nárok 
na uplatnění výhrady svědomí před výkonem takto morbidního činu. 
Alžírský spisovatel: Neidealizujte si islám. Běžný muslim je zbaven svobodné vůle (12. 2. 2019) 
Koncem března se papež vydá do Maroka, aby pokračoval v mezináboženském dialogu s islámem. Právě v perspektivě této 
cesty napsal arabsko-muslimský spisovatel Boualem Sansal fejeton adresovaný papeži.  
Před 80 lety zemřel Pius XI. – papež, který odsoudil nacismus i komunismus (11. 2. 2019) 
Vatikán. Brilantní intelektuál a diplomat Achille Ratti byl zvolen na Petrův stolec v roce 1922 a přijal jméno Pius XI. Jeho 
jméno je spojováno s Lateránskými dohodami, ale také s epochou poznamenanou nástupem krutých ateistických diktatur 
a autoritativních režimů, vůči nimž se církev musela vymezovat.  
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AHOJ  DĚTI! 
Čtvrtá neděle postní nám ohlašuje, že doba přípravy na Velikonoce už má více než polovinu svých dnů za 

sebou. Stále ještě však zbývá čas k tomu, abychom napravovali to, co se nám nepovedlo, nechali se obnovovat 
a posilovat Božím milosrdenstvím… 

Tolik planých slov, jako prach a dým mi lítá kolem uší! 
Ale dneska jen, Pane, slovům tvým naslouchám celou duší… 

Slova krásné rytmické písně by mohla být takovou výzvou k zamyšlení do dalších dní postní doby. Kolik nám toho za den 
prolétne kolem uší… Kolik toho my sami někdy zbytečně namluvíme… Zkusíme proto lépe vážit každé slovo, které řekneme, 
a více naslouchat slovům našeho Pána. Připomínat nám to bude písmenkový obrázek. S • L • O • V • A – pět písmen. Právě tato 
písmena hledejte v obrázku, vybarvěte je a objevíte to, co se ukrývalo. Zamyslete se nad tím, co nám chce obrázek říci. 

 

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že některé křivky obrázku jsou trochu pokřivené, vypadají jako povolené struny… Hudební 
nástroj s takovými strunami nemůže vydávat lahodný zvuk. I v nás jsou přesně takové „struny“, povolené následkem hříchu. 
Hřích je potřeba odstranit, struny napnout a pak budeme zase dobře „znít“. 

(Otazníček) 
Pro starší: 
Ticho je jazykem věčnosti. (Gertrude von le Fort) 
Slovo bude tématem i několika následujících myšlenek. Když budeme méně mluvit a naše slova nebudou zbytečná, více 

uslyšíme… Uslyšíme naše bližní, uslyšíme našeho Pána. Slova jsou nám dána ke komunikaci, díky nim můžeme své myšlenky 
a pocity předat také ostatním. 

Jsou slova, která nás někdy stojí velkou námahu a ranec pokory… ODPUSŤ, PROMIŇ. Ale jejich váha je obrovská, 
a pokud je myslíme opravdu upřímně, dovedou i velmi obdarovat. Pak ale jiná slova – v určité situaci – mohou sekat jako meč, 
ubližovat a způsobovat hluboké rány. Jsou zbytečná, ale přesto se jim občas nedokážeme vyhnout. 

Od Pána dostáváme krásný dar řeči, je na nás, abychom s ním nakládali co nejlépe… Vždyť náš Pán se slovem pracuje 
přímo mistrovsky. Slovem tvoří svět, Slovo se stává tělem, člověkem, který žije mezi lidmi. Boží slovo uzdravuje, posiluje, 
dodává odvahu, útěchu, dává odpověď na každou otázku… 

(EJ) 
Řešení z minulého Poutníka: 
V ratolestech se ukrývala tato slova: MODLITBA, ODŘÍKÁNÍ, ALMUŽNA – pomocníci v postní době. 
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LEKTORSKÁ  SLUŽBA 
Duben 2019 

Ne 7. 4. 5. neděle postní 07:30 Pecháčkovi 53 
10:30 M�e svatá pro děti 

Ne 14. 4. 6. neděle postní 
Květná neděle 

07:30 Řehákovi 283 
10:30 Marešovi 409 

Čt 18. 4. Zelený čtvrtek 18:00 Macháčkovi 411 
Pá 19. 4. Velký pátek 18:00 Kotovi 267 
Ne 21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10:30 Vávrovi 264 

Ne 28. 4 2. neděle velikonoční 07:30 Dvořákovi 406 
10:30 Kyšperkovi 381 

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 08:00 1. sv. přijímání 
16:00 MH Müllerovi 177 

PŘÍLEŽITOST  KE SVÁTOSTI  SMÍŘENÍ 
Dolní Čermná středa 3. 4. 16:30 – 17:30 h. P. Tomáš Fiala
Petrovice sobota 6. 4. po večerní mši svaté

P. Josef Roušar Verměřovice čtvrtek 4. 4. 17:30 – 18:55 h.

Dolní Čermná 

pátek 5. 4. 17:00 – 18:55 h.
ostatní dny 30 minut před mší svatou
neděle 14. 4. 14.00 – 17:00 h. P. Pavol Sandánus, P. Pavel Pokorný a P. Josef Roušar 
Velký pátek 19. 4. 07:00 – 11:30 h. P. Josef Roušar

ÚKLID  FARNÍHO  KOSTELA 
V sobotu 6. dubna 2019 budeme uklízet farní kostel a jeho blízké okolí. 
Bude potřeba omést pavučiny a prach na zdech a oknech kostela, oltářích, obrazech a sochách. Otřít lustr, svítidla, vyleštit 

svícny. Otřít stoly oltářů a dveře. Otřít všechny lavice, vyluxovat sedáky v lavicích a setřít v nich podlahu. Vyluxovat koberec 
v presbytáři, setřít a napastovat podlahu v kostele. V zákristii otřít skříně, vyluxovat a setřít podlahu. Ve vchodech do kostela 
vyklepat rohože a vytřít podlahu a v chodbě hlavního vchodu vyluxovat čistící koberec. Uklidit a umýt schody na kůr, setřít 
zábradlí a lavice na kůru a vytřít podlahu. Vymést chodníky okolo kostela a schody ke kostelu, odnosit spadané větve a jiný 
odpad, shrabat staré listí. Uklidit chodbu a WC v Orlovně. Jak vidíte, práce bude dost, a proto prosíme o vaši pomoc. Po 
skončení úklidu se občerstvíme při malé svačině v Orlovně. 
ADORACE  A  SETKÁNÍ 

Prosíme o službu při adoraci na Velký pátek 19. 4. 2019 večer od 20 hodin po celou noc a na Bílou sobotu 20. 4. po celý 
den do 17 hodin. Zapisujte se, prosím, na připravený rozpis na stolku v kostele v Dolní Čermné. 

Na Bílou sobotu 20. 4. po skončení velikonoční vigilie jsme všichni zváni na společné posezení v Orlovně v Dolní 
Čermné. Prosíme, zapojte se podle svých možností do služeb při přípravě a průběhu setkání (v kuchyni – příprava občerstvení 
a mytí nádobí, obsluha v sále a úklid). Prosíme, zapište se v našich kostelích do připravených archů, kde jsou uvedeny 
konkrétní služby nejpozději o Květné neděli 14. 4. 2019. 

Prosíme o přípravu slaného a sladkého pečiva na toto setkání. Množství pečiva a jeho dopravu do Orlovny domlouvejte 
v Dolní Čermné s paní Martou Marešovou a Monikou Bednářovou, ve Verměřovicích s paní Marií Pecháčkovou 
a v Petrovicích s paní Pavlínou Stříbrnou. Prosíme, ozvěte se jim nejpozději o Velkém pátku 19. 4., aby bylo možné chybějící 
ještě doplnit. Děkujeme. 
POSTNÍ  ALMUŽNA 

Svůj dar Postní almužnu můžeme přinést ve velikonočním týdnu. V Petrovicích bude pokladnička označená Postní 
almužna připravená v pondělí velikonoční 22. 4. 2019 při mši svaté v 9:00 h. Ve Verměřovicích v sobotu 27. 4. při mši sv. 
v 19:00 h. a v Dolní Čermné o druhé neděli velikonoční 28. 4. při mši svaté v 7:30 h. a v 10:00 h. Letošní Postní almužnu 
věnujeme na podporu našeho adoptovaného indického dítěte a na provoz Azylového domu v Hamrech u Hlinska pro maminky 
s dětmi. O činnosti tohoto domu se můžete více dozvědět na www.nfbetlem.cz, www.dlanzivotu.cz. 

otec Josef a členové PRF
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BOHOSLUŽBY  A  AKCE: 
pondělí 1. 4. po 4. neděli postní
úterý 2. 4. po 4. neděli postní Dnes mše svatá nebude.
středa 3. 4. po 4. neděli postní 16:30 - 17:30 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 

18:25 adorace v Petrovicích
19:00 mše sv. v Petrovicích – na úmysl dárce  

čtvrtek 4. 4.  po 4. neděli postní 17:30 adorace a svátost smíření ve Verměřovicích 
19:00 mše sv. ve Verměřovicích – na úmysl dárce 

pátek 5. 4. po 4. neděli postní,
první pátek v měsíci 

17:00 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
19:00 mše sv. v Dolní Čermné – za Martu a Josefa Junkovy, syna 

Josefa a celý rod 
sobota 6. 4. po 4. neděli postní

první sobota v měsíci  
07:30 mše sv. v Dolní Čermné – na dobrý úmysl  
14:00 celkový úklid farního kostela v Dolní Čermné 
19:00 mše sv. v Petrovicích – za Vojtu Mannla 

příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích  
NEDĚLE 
7. dubna  

5. NEDĚLE POSTNÍ 07:30 mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 
09:00 mše sv. ve Verměřovicích – za Věru a Břetislava 

Výprachtických, sourozence a rodiče 
10:30 mše sv. v Dolní Čermné – zaměřena pro děti; – za Karla 

Bednáře, rodiče a příbuzné
15:00 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné 

pondělí 8. 4. po 5. neděli postní
úterý 9. 4. po 5. neděli postní 13:05 příprava na 1. sv. přijímání

18:25 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné 
19:00 mše sv. v Dolní Čermné – za rodinu Bartoňovu a Adamcovu

středa 10. 4. po 5. neděli postní 19:00 mše sv. v Dolní Čermné – na poděkování Pánu Bohu s prosbou 
za další pomoc a ochranu 

čtvrtek 11. 4. po 5. neděli postní 07:30 mše sv. v Dolní Čermné
19:00 jednání Pastorační rady farnosti 

pátek 12. 4. po 5. neděli postní 18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
19:00 mše sv. v Dolní Čermné
20:00 večer chval na faře

sobota 13. 4. po 5. neděli postní 19:00 mše sv. ve Verměřovicích
NEDĚLE 
14. dubna 

KVĚTNÁ NEDĚLE
PAŠIJOVÁ 
Žehnání ratolestí při každé 
mši svaté 

07:30 mše sv. v Dolní Čermné – za farníky  
09:00 mše sv. v Petrovicích – za Václava, Filomenu a Pavla Mikulovy 

a ostatní zemřelé z obou stran
10:30 mše sv. v Dolní Čermné – za Hanu a Vojtěcha Formánkovy 
14:00 – 17:00 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné  

NÁVŠTĚVA  STARŠÍCH  A  NEMOCNÝCH  FARNÍKŮ 
ve čtvrtek 4. 4. v Dolní Čermné, v pátek 5. 4. v Petrovicích a ve středu 10. 4. 2019 ve Verměřovicích. 

SVATOPETERSKÝ  HALÉŘ 
Výtěžek sbírky „Svatopeterský haléř“ v neděli 24. 2. 2019 činil 16 529,- Kč. Děkuji všem dárcům, Pán Bůh zaplať. 

otec Josef 


