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mělo netradiční náplň. Pozvali jsme pa-

ní Martinu Vágner Dostálovou, aby 

nám přiblížila život chudých lidí 

v Indii. V roce 2015 vyjela na pracovní 

cestu do státu Kárnataka, kde se třemi 

spolupracovníky Diecézní charity Hra-

dec Králové kontrolovali projekty.  

 

 
 

Díky jejímu zajímavému vyprávění a 

prezentaci jsme si rozšířili obzory, ale 

hlavně jsme povzbuzeni do další práce 

pro misie, která má smysl. Děkujeme.  
 

Za Klubko BM 

Když někdo zraňuje druhé, 

mívá to své důvody 

Bůh nikým nepohrdá 

Ježíš procházel Samařskem. Na té cestě 

přišel k samařskému městu jménem 

Sychar. V blízkosti pole byla Jákobova 

studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té 

studny. Bylo kolem poledne. Tu přichá-

zí samařská žena, aby načerpala vody. 

Ježíš jí řekne: „Dej mi pít!“ – Jeho 

učedníci odešli předtím do města, aby 

nakoupili něco k jídlu. – Samařská žena 

mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít 

ode mne, Samařanky, abych ti dala na-

pít? Židé se totiž se Samařany nesnáše-

jí. (srov. J 4,4-9) 

Ježíš odmítá logiku etnické nenávisti a 

předsudků, vždyť celý rozhovor by 

mohl skončit velice rychle. On ale snáší 

její nevraživost. Je mu jasné, že před 

ním stojí nešťastná žena. Co by jinak 

dělala u studny v době největšího žáru, 

kdy pro vodu chodí jenom blázen? Je tu 

jen proto, aby nikoho nepotkala, aby si 

nemusela povídat s ostatními, aby ne-

musela vnímat ono pohrdání, s nímž se 

za ní každý otáčí. Je jako raněné zvířát-
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NEDĚLE 2. neděle v mezidobí 

15. 1. 2017   9:00 - mše sv. za rodinu Kukolosovu 

  18:30 - mše sv.  za požehnání pro Matyáše 

PONDĚLÍ   

16. 1. 2017   

ÚTERÝ  

17. 1. 2017 18:00 - mše sv. za farnost 

STŘEDA  
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19. 1. 2017 18:00 - boh. sl  
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20. 1. 2017 18:00 – boh. sl.  

SOBOTA  

21. 1. 2017  8:30 – boh. sl.  

NEDĚLE 3. neděle v mezidobí 

22. 1. 2017   9:00 - mše sv. za živé a + členy rodiny Beranovy a Ryantovy 

  18:30 - mše sv.   

Poříčí - neděle 7:40 

Žacléř – neděle 11:00; Radvanice – sobota 17:00; Pilníkov – sobota 15:00 
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NEDĚLE Každá 2. neděle dětská mše, každá 3. neděle – Nedělní  kavárna 
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ko, které kolem sebe kope a 

v sebeobraně se k Ježíšovi chová drze 

jako klacek. „Jak to, že ty jako Žid žá-

dáš o napití mne, Samařanku?“ 

Ježíšova láska a porozumění uzdra-

vují 

Ježíšova láska však postupně ženu 

proměňuje, pobyt v jeho přítomnosti ji 

uzdravuje. Co ženu i jejich dialog sku-

tečně změní, budou Ježíšova slova, 

prokazující, že jí hluboce rozumí, že 

vidí do jejího nitra, že sdílí všechnu její 

bolest. Ježíš vidí, že není šťastná, že 

zapírá muže, s nímž žije, a že je 

z kategorie lidí, kteří dnes mají na 

Facebooku v kolonce „stav“ napsáno „v 

komplikovaném vztahu“.  

Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a 

přijď sem!“ Žena mu řekla: „Nemám 

muže.“ Nato jí řekl Ježíš: „Správně jsi 

odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi 

měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, 

není tvůj muž. To jsi řekla prav-

du.“  Žena mu řekla: „Pane, vidím, že 

jsi prorok.“ (J 4,16-19) 

Ježíš dává nový smysl života 

Jakmile se Ježíš této její rány dotkne, 

jako by ji polil živou, uzdravující vo-

dou. Je to moment, kdy ho žena akcep-

tuje a odhodí všechny zbraně. Celý ho-

vor nabírá nový, hlubší směr. Je o tom, 

jak vlastně Boha ctít, jak se k němu do-

stat, jak jej přijmout. Ježíš ženu zachrá-

nil a udělal ji šťastnou, znovu totiž dal 

smysl jejímu životu. Ona pochopila, že 

Ježíš je živou vodou jejího života a že 

„kdo se této vody napije“, sám se stane 

pramenem živé vody pro jiné. Stává se 

Ježíšovou svědkyní, už se mužů onoho 

města nebojí a běží jim naplno říct, ko-

ho potkala a co se jí stalo. 

Bůh naštěstí vidí pod naše masky 

A toto vše se mohlo stát jen proto, že 

Ježíš odmítl přistoupit na její konfron-

tační hru a za její urážlivou a zdánlivě 

nespravedlivou sebeobranou dokázal 

zahlédnout člověka v jeho nouzi 

a bolesti. 

(www.vira.cz Ladislav Heryán, Exotem na 

této zemi, vydalo nakladatelství Portál) 

Zvolit si jednu variantu zname-

ná vzdát se všech ostatních 

Bůh požehná má rozhodnutí 

Myslím, že Bůh mě bere s mnohem 

větší úctou, než beru já sám sebe. 

Věřím, že Bůh požehná všechna má 

rozhodnutí s tím, že odpovědnost padá 

na mě, nikoli na něj, se vším dobrým i 

se vším zlým, co tato rozhodnutí mohou 

přinést. Takže učiním rozhodnutí a 

ponesu za ně odpovědnost. 

Rozhodování vede k dospělosti 

Život přede mnou leží jako široká pláň 

a zvolit si jednu cestu znamená vzdát se 

všech ostatních cest. Pokud se ptám na 

Boží vůli, Bůh, podle mé zkušenosti, 

vždycky mlčí a nechá mě, abych na 

svých rozhodnutích vyrostl. Blázen, 

kdo se před planinou jen posadí a nevy-

dá se na cestu, kdo s naloženými vozy a 

připravenou karavanou jen čeká a modlí 

se. Neboť tak bude čekat celý život. 

A ze strachu, aby neudělal chybu, se za 

celý život nepohne vpřed, ani doprava, 

ani doleva. Nejistý, co že to Bůh vlast-

ně po něm chce. 

 

Co když ale nejvnitřnější Boží 

vůlí je, abych se rozhodl sám? Co 

když je Boží vůlí, abych vzal od-

povědnost za svůj život? 

V Bohu žiji a jsem 

Kdysi dávno, když jsme objevili svo-

bodu, objevila se před námi možná ani 

tak ne jako radost, že mohu jednat, jak 

chci, nýbrž spíše hrůza z toho, že mohu 

jednat špatně, že mohu udělat chybu. 

Ale copak rozum není od Boha? Copak 

já celý, jak tu stojím, nejsem od Boha? 

Copak to není tak, že v Bohu žiji, po-

hybuji se a jsem? 

V Bohu žiji a jsem stále, celý pracovní 

den, nejen v kostele a nejen v modlitbě, 

každá vteřina je v mém životě prožitá 

skrze něho, a s ním a v něm, ať pracuji 

nebo odpočívám. Věřím, že Bůh mě 

požehná, ať již budu dělat cokoli (jistě-

že v mantinelech Desatera). 

(www-vira.cz, Zpracováno podle knížky 

Marek Vácha: Neumělcům života, 

kterou vydalo nakladatelství Cesta.) 

 

Informace z farnosti 
 

Děkujeme všem, kdo se podíleli 

na přípravě a organizaci plesu! 
 

V pátek 20. 1. bude setkání ministrantů 

od 17 hod. a setkání mládeže od 19 

hod. na faře. 
 

Nedělní kavárna bude tentokrát 

z důvodu konání plesu až 22. 1. 
 

Dětská mše sv. v únoru bude třetí nedě-

li (19. 2.), druhou neděli bude udílena 

svátost pomazání nemocných (12. 2.) 
 

Do připravené tabulky na stolku zapi-

sujte úklidové skupinky na rok 2017. 

Prosíme o nové skupinky, ideální počet 

členů ve skupince je 3 – 4 osoby. 

http://www.vira.cz/

