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„Všichni jsme na cestě ke svatosti“
Milé sestry, milí bratři,
dnešní neděle je slavností Všech
svatých.
Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct,
že je to člověk, který je zcela odevzdán
do Boží vůle. S Ježíšem Kristem se obrací
k Otci, hledá, co se mu líbí, a podle toho
jedná. Bůh v osobě Ježíše Krista k sobě
v
průběhu
novozákonních
dějin
přitahoval a stále přitahuje lidi, kteří se
tak, jako on, stávají jeho viditelnou tváří.
Je to obdivuhodně rostoucí strom, jehož
kořeny sahají od svatých osob Starého
zákona až k Panně Marii a k jehož
kmenu patří všichni, které si dnes
připomínáme. Včetně těch, které si
pamatujeme z nedávné minulosti, jako
svatého papeže Jana Pavla II., Matku
Terezu z Kalkaty a další. Tito lidé jsou s
Bohem důvěrněji spojeni nejen blízkostí,
ale i starostí o nás a tvoří s námi jednu
rodinu, jedno společenství.
Naši předkové stavěli podél cest sochy
světců – a mělo to pro jejich život velký
význam. Obdivovali Boží působení v
lidech, kteří dokázali žít s Bohem a s
jeho pomocí zvládat své životní situace.
Dnes nás obklopují nepřehlédnutelné
reklamy, které radí, jakou si vybrat
značku auta, jaký počítač, jakou vůni, v
jakých botách chodit a co si obléknout,
abychom byli in… Sochy světců byly a
jsou reklamy na to, jak žít. Svatí se nikdy
nevznášeli v oblacích, ale žili v
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každodenní tvrdé realitě. Často jim šlo
nejen o zdraví, ale také o život. My občas
sami sebe přesvědčujeme, nebo nás o
tom přesvědčují druzí, v jak těžké situaci
a nepřízni doby žijeme – a tím nemyslím
jen aktuální koronavirovou. Svědkové
víry takto neuvažovali. Naopak. Ve všech
životních situacích, nejen těch dobrých
či úspěšných, ale i obdobích moru,
hladu, válek, rozvratů a nejrůznějších
ohrožení a krizí se v úzkém společenství
s Kristem stávali pro druhé světlem,
které díky okolním temnotám víc
vynikalo. Odkazují nám nepochybnou
zkušenost, že řešení jakýkoliv životních
situací je nám vždycky tak vzdálené, jak
jsme my sami vzdáleni od Boha.
Přejeme si být zdraví, úspěšní, milovaní.
Kolik z nás dnes touží stát se svatým?
Bůh ke svatosti nevolá vznešené,
nehřešící, nejšikovnější, nejpilnější. On
si volá obyčejné lidi, kteří znají svou
slabost a omezenost, aby zahanbil ty,
„kteří smýšlejí pyšně“ (Lk 1,51), kteří se
domnívají, že jsou něco víc, že mají
dobré pracovní postavení, politickou či
jinou moc, dobré finanční a materiální
zajištění. Světci si přáli jediné – žít v
úzkém přátelství s Ježíšem Kristem.
Nesnažili se Boha pochopit, ale prostě
s ním žili. A protože s ním žili, mohli lépe
chápat, co se mu líbí. Každý z nás má
možnost
je
následovat
v tom nejniternějším – v jejich
bezvýhradném odevzdání se Kristu. A to
je vrcholné umění života. „Mějte
v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus
Ježíš,“ radil Filipanům sv. Pavel. (Flp 2,5)

PEREGRÍNEK
Vyjdeme-li na tuto cestu, octneme se bez
ohledu na věk a na všechno, co jsme
dosud prožili, na prahu velkého
dobrodružství. Nebudeme vědět, co nás
čeká zítra, za měsíc, za rok. Přesto bude
naše srdce – v pokoře a důvěře obrácené
k Ježíši – zakoušet mír a jistotu.
Život s Ježíšem je cesta v realitě tohoto
světa. Tohoto. Ne nějakého vysněného,
ideálního. Nebýt právě našeho tolik
kritizovaného světa a jeho nedostatků,
žádný světec by nevyrostl. A to skýtá
šanci pro každého z nás. Nebojme se mít
odvahu odpovědět s izraelskou dívkou
Marií na Boží pozvání: „Jsem tvá
služebnice, jsem tvůj služebník. I já chci
to, co chceš ty, můj Pane.“ (srv. Lk 1,38)
A skrze takový postoj člověka přichází
do našeho světa Ježíš Kristus.
Přál bych si, aby osobní svědectví života
každého z nás bylo věrohodné. Abychom
dokázali svědčit, že nás na našich
cestách vede Ježíš Kristus. Kde to tak
není, jsou všechna slova zbytečná. A jak
už jsem uvedl – viny, zklamání, bezmoc,
zkoušky a jakákoliv myslitelná noc se
mohou stát prostorem, ve kterém zazáří
díky Vzkříšenému Kristu světlo. V tomto
světle zahlédneme nejen nesmírnou
lásku
Boha
Otce
a jeho Syna, ale pocítíme i moc Ducha
Svatého, který z nás tvoří „svědky“.
Modleme se a jednejme tak, abychom se
v dnešním nejistém a v mnoha ohledech
nemocném světě stali znamením naděje
a svědky jistoty, po které lidé touží.
Milé sestry, milí bratři, doby krizí a
přerodů byly vždy dobami světců. Také
dnešní
doba
je
prostorem
a výzvou ke svatosti. K opravdovosti
života a věrnosti evangeliu. Bůh od nás
nepožaduje úspěch. Požaduje od nás

jenom upřímnou snahu. I v naší době je
žeň hojná, i dnes je mnoho hladovějících
a žíznících po živém Bohu, ale dělníků je
málo! Staňme se těmito dělníky i
my. (Mt 9,37; Lk 10,2) Na každém z nás
nesmírně záleží.
Kéž bychom mohli spolu se svatým
Pavlem radostně zvolat: „Už nežiji já, ale
ve mně žije Kristus!“ (Gal 2,20)
K tomu každému z vás žehnám.
Váš biskup Vojtěch

APOŠTOLÁT MODLITBY
Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský
Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve
spojení s tvým Synem, který ve mši svaté
neustále zpřítomňuje svou oběť za
záchranu světa, ti v něm nabízím své
modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch
svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým
průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou
našeho Pána a Matkou Církve, to všechno
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přináším jako svou nepatrnou oběť
zvláště na úmysly Svatého otce a našich
biskupů.

3. července 1755 jej papež Benedikt XIV.
blahořečil, jeho památka je připomínána
14. ledna. Pohřben je v Udine, část
ostatků se nachází ještě v kostele bl.
Odorika z Pordenone, který byl
vybudován v jeho rodném Pordenone.
Jeho cestopis, původně psaný latinsky,
vyšel česky dvakrát, v obou případech
byli překladateli František Gel a
Rostislav Kocourek:
Já bratr Oldřich Čech z Furlánska (Praha
1962)
Cesta do říše Velkého chána (1316 –
1330); (Praha 1998)

Úmysly na měsíc listopad:
Všeobecný
úmysl: Oblast
umělé
inteligence. Modleme se, aby pokrok v
oblasti robotiky a umělé inteligence byl
vždy ve službách člověka.
Národní
úmysl: Za
kostelníky,
ministranty, akolyty, lektory a farní rady
– ať pod ochranou sv. Jana
Nepomuckého každý naplno slouží na
svém místě v církvi.

/podle katopedia.cz - Čeští svatí a
blahoslavení zpracovala Lada/

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Odorik z Pordenone
Blahoslavený Odorico Mattiussi (cca
1286 Pordenone - 14. leden 1331
Udine), známý též jako Odorik z
Pordenone či Oldřich Čech z Furlánska,
byl italský františkánský misionář a
cestovatel českého původu. Byl prvním
Evropanem, který navštívil Lhasu a
mluvil s dalajlámou. Je považován za
zakladatele tibetské katolické komunity.
Z cestopisného hlediska jsou za
nejvýznamnější považovány jeho cesty v
oblasti Velkých Sund, Číny a Tibetu.
Cestopis, který po návratu z cest
nadiktoval, byl ve své době srovnatelně
slavný jako Milion Marca Pola, oproti
němuž byl ovšem přesnější a střízlivější.
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bylo pro Kláru sesterské společenství
velmi důležité. Každou sestru chápou
jako Boží dar. Vzájemně si pomáhají žít
podle evangelia a tak následovat
chudobu a pokoru Nejvyššího Pána
Ježíše Krista.

ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČR
KLARISKY - ŘÁD CHUDÝCH SESTER
SV. KLÁRY
,,POKOJ A DOBRO"
Nemají
žádnou
charitativní
ani
apoštolskou činnost mimo klášter.
Věnují se pracím podle svých schopností
a darů uvnitř klauzury. Jejich posláním
je vzdávání chvály Bohu slavením
eucharistie, liturgií hodin, rozjímáním a
vnitřní modlitbou. V tom spočívá jejich
skrytá plodnost pro církev a svět. Nesou
v srdcích také tíseň dnešních lidí a
odevzdávají ji v modlitbě Bohu s
prosbou, aby jim byl nablízku se svou
pomocí. V prostorách fortny vytvářejí
prostředí otevřenosti pro lidi, kteří
hledají ticho, ústraní pro modlitbu a
odpočinek.
Řád vznikl z inspirace dané Pánem sv.
Františkovi z Assisi, aby žil podle
svatého evangelia. V roce 1212 sv. Klára
z Assisi dostala účast na tomto povolání.
V klášteře San Damiano vytvořila
specificky ženskou a kontemplativní
formu jeho způsobu života. Nejstarší
klášter klarisek v naší zemi vznikl roku
1233 v Praze na Františku (dnes tzv.
Anežský klášter). Založila ho královská
dcera sv. Anežka Přemyslovna a sama se
v něm stala r. 1234 abatyší. Brzy byly u
nás založeny další konventy. Tradice
života klarisek byla přerušena za Josefa
II. Po neformálních počátcích v 80.
letech 20. století a několikaletém pobytu
v Paderbornu v Německu se r. 1996
začalo se stavbou nového kláštera v
Brně-Soběšicích. Posvěcen byl v r. 1997.
Klarisky
jsou
kontemplativní
společenství. Tvoří druhý františkánský
řád. Tak jako pro Františka bratrství, tak

Řehole sv. Kláry je první schválenou
řeholí v dějinách církve, kterou napsala
žena. První pokus o její formulaci
pochází pravděpodobně z pera sv.
Anežky Přemyslovny, ten ale nedosáhl
schválení. Zachovaly se čtyři dopisy sv.
Kláry české princezně sv. Anežce České.
Klarisky v Brně
Za dlouhé doby komunistického
pronásledování církve (1950 – 1989)
vzniklo také v Brně malé společenství
mladých žen, které pod vedením
františkánů žily potají podle Řehole sv.
Kláry. To však nebylo možné v tradiční
kontemplativní formě v odloučenosti
kláštera. Protože sestry chtěly tento
způsob života poznat, odešly po „
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sametové
revoluci“
do
západoněmeckého
kláštera
klarisek
v Paderbornu. Tam se přidaly nové
kandidátky a začaly řeholní formaci.
Roku 1994 se vrátily do Brna. V roce
1997 se mohly nastěhovat do nového
kláštera v Brně – Soběšicích, který je
zasvěcen Matce Boží a nese titul Maria
Immaculata.

» O možnostech sv. přijímání a sv.
smíření se vždy aktuálně dozvíte na
webových stránkách farností Všech
svatých
a
sv.
Jiří
https://www.farnostorechov.cz/
» Současnou situaci berme jako
zkoušku víry, naděje a lásky a ne jako
trest. Nezapomeňme, že i v této zkoušce
jde o věrnost Pánu a milost k ní si
musíme vyprošovat.

/ Z knihy Blázni pro Boha čerpala Lada/

» Dobře rozlišujme strach a opatrnost.
Strach nemá mít v životě věřícího místo.
Místo strachu máme mít v srdci důvěru
– vždyť i nyní jsme v rukou milujícího
Nebeského Otce. Naopak opatrnost je na
místě – nemáme zbytečně riskovat a
kvůli lásce k bližnímu nemáme riziku
vystavovat ostatní.

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
» Od čtvrtka 22. října 2020 se nekonají
bohoslužby pro veřejnost z důvodu
nařízení vlády, které omezuje pohyb
občanů na veřejnosti.

» Prožívejme tuto dobu se snahou být
trvale v milosti posvěcující – nevíme
dne ani hodiny, kdy budeme předvoláni
před Pána k zúčtování a i v tomto
případě (nejdůležitějším) platí – kdo je
připraven, není zaskočen.
» Plnomocné odpustky pro duše v
očistci lze letos získat po celý měsíc
listopad
Odpustky získatelné v kostele při mši
svaté ze slavnosti Všech svatých a
Vzpomínky na věrné zemřelé (1.-2.11.),
je možné pro duše v očistci obdržet také
účastí na mši svaté jakýkoli jiný den v
měsíci listopadu, a to za splnění
obvyklých podmínek.
Zvláštní výjimku předpokládá dekret
pro staré a nemocné lidi i všechny, kteří
ze závažných důvodů nemohou vycházet
z domu, tedy včetně státem nařízené
karantény. Tito věřící mohou získat
plnomocné
odpustky
pro
duše

Fyzickou neúčast na bohoslužbách
můžeme v této době nahradit
sledováním živých přenosů mší svatých
v TV Noe, ČT2, na dalších online
kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě
doporučujeme modlitbu v rodině či s
blízkými a četbu a rozjímání nad
Písmem svatým.
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zemřelých také doma, pokud se pomodlí
před Ježíšovým či Mariiným obrazem.
Doporučuje se růženec, litanie, meditace
nad příslušnými liturgickými texty,
anebo vykonání některého ze skutků
milosrdenství.
Obvyklé
podmínky
(svátost smíření a eucharistie, modlitba
na úmysl Svatého otce) lze splnit,
jakmile to bude možné.

Využívejme se jej zvláště v situaci
omezených možností účastnit se
bohoslužby. Sjednotit se můžeme při
modlitbě na tento úmysl každý večer ve
20.00 hodin, ať sami či společně
v rodinách.
Na konec je možné připojit společnou
modlitbu národů proti pandemii,
doporučenou předsedy biskupských
konferencí evropských zemí:

» „Nebojte se!“ Podle svatého Jana Pavla
II. by nám nic nemělo vzít naši naději v
Pána. Když víme, že Bůh má vše pod
kontrolou a že je láska, naše obavy
zmizí. Bůh je láska, a pokud tomu
skutečně porozumíme, už nemáme
strach ze "současné situace ve světě", i
když bude vypadat všelijak. Bůh je láska
a má vše pod kontrolou.

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa,
všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené
době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají
sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav
naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim
vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a
dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď
nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a
Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj
za nás!

» Společná modlitba ve 20.00 hodin
Jsme našimi biskupy vyzváni k modlitbě
posvátného růžence na úmysl ukončení
pandemie nemoci COVID-19. Modlitba
růžence je mocným, a přitom snadno
dostupným prostředkem, který je vždy
k dispozici.
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