KØES•ANSKÉ OKÉNKO
SRDEÈNÌ ZVEME VšECHNY NA SLAVNOSTNÍ
PRÙVOD BOžÍHO TÌLA, KTERÝ SE LETOS
USKUTEÈNÍ 4. 6. 2010. ZAÈÁTEK JE V 15:00
MšÍ SV. V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA.
POTOM SE PRÙVOD VYDÁ NÁMÌSTÍM
NA ZÁVÌR TE DEUM A SVÁTOSTNÉ POžEHNÁNÍ
KE ÈTYØEM OLTÁØÙM. PROSÍME VÁS O POMOC
PØI NÁROÈNÉ PØÍPRAVÌ .
SVÌTLO EUCHARISTIE

Na cestì našich otázek, starosti a bolestných
zklamání je božský „Pocestný“ stále naším
spoleèníkem.
„Zùstaò s námi, Pane, když se pøipozdívá."
Takové bylo pozvání, kterým se dva uèedníci
jdoucí do Emauz veèer v den vzkøíšení obrátili
na pocestného, který se k nim pøipojil. Plni
smutku nepomysleli na to, že by tento neznámý
byl jejich mistr, který vstal z mrtvých. Pøesto
zakoušeli, jak jim „hoøelo srdce". Mezi stíny
dne, který se chýlil ke konci, a temnotou na
jejich duši, byl tento pocestný paprskem svìtla,
který probudil nadìji a otevøel jejich duše.
„Zùstaò s námi," prosili. A on pozvání pøijal.
Krátce na to Ježíšova tváø zmizela, ale Mistr
jako by „zùstal" pod rouškou „rozlámaného
chleba", pøed nímž se jim otevøely oèi (srov. Luk
24,29n). Na jejich pøání, aby zùstal, odpovìdìl
Ježíš mnohem vìtším darem: skrze eucharistii
našel zpùsob, jak zùstat v nich. Pøijímat
eucharistii znamená vstoupit do hlubokého
spoleèenství s Ježíšem. (Jan Pavel II.)
Zùstaòte ve mnì a já (zùstanu) ve vás. (Jan
15,4)
Eucharistie je jednou z cest, po kterých
k nám pøichází zmrtvýchvstalý Kristus. Skrze ni
vchází do našich životù, do našich radostí
i strastí. „Chceš-li ke mnì pøijít, nemusíš
opouštìt zemi," øíká Bùh," sám k tobì pøijdu,
kvùli tobì jsem se stal pozemš•anem. Naøíkáš
si, že nejsi dost duchovní, abys mohl pøebývat
v mé blízkosti? Ale já - tvùj Bùh - jsem kvùli tobì
vstoupil do hmoty. Od slunce východu do
slunce západu beru chléb a víno a promìòuji je
ve své tìlo a krev." (podle W. Stinissena)
Ježíš øíká: „Já jsem chléb života; kdo pøichází
ke mnì, nikdy nebude hladovìt, a kdo vìøí ve
mne, nebude nikdy žíznit. Kdo jí mé tìlo a pije
mou krev, má život vìèný a já ho vzkøísím
v poslední den." (Jan 6.35.54)
TOUHA LÁSKY SJEDNOTIT SE tak, že nás
nic nerozdìluje, se v lidském vztahu nikdy beze
zbytku nenaplní. Bùh by rád splnil náš sen už
tady na zemi, a proto nám dává sám sebe jako
pokrm a nápoj. V eucharistii je Pán nejen blízko
nás, ale pøímo do nás vchází. Stává se
pramenem našeho života. Jako se chléb a víno
stávají èástí našeho života tím, že je pøijímáme,
tak se s námi Ježíš v eucharistii sjednocuje
a prostupuje celou naši bytost.
MOŽNÁ „ZÁVIDÍME“ UÈEDNÍKÙM, že mohli
žít v Ježíšovì spoleènosti. My ale máme
možnost poznávat ho lépe než oni. Setkáváme
se s ním totiž ve skrytosti. Uèedníci Ježíše
vídávali a domnívali se, že o nìm vìdí vše, a že
už pro nì neexistuje nic tajemného. On ale
znamenal mnohem víc, než byli schopni
vnímat. V eucharistii je všecko tak prosté
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a obyèejné. Jenže právì díky té prostotì
nelpíme na vnìjších projevech a jsme uvádìni
hloubìji do Boží nesmírnosti. Bùh rád obrací
naruby naše bìžnì užívané pojmy. Pomocí
malých a omezených prostøedkù - chleba a vína - zjevuje svou nekoneènou velikost.
PØÍBÌH Z JÁCHYMOVSKÝCH DOLÙ
Rozvìsili jsme po stìnách kahany, na schùdek
položili utìrku. Knìz vytáhl kousek chleba, víno
v lahvièce od lékù, malou bibli, postavili jsme se
do pùlkruhu a zaèali „In nomine Patris..." Tehdy
se sloužilo ještì latinsky. Jeho tichý hlas,
pokojná tváø, vìzeòská uniforma, živá víra,
vroucnost, s jakou vyslovoval každé slovo mše
svaté, kterou umìl nazpamì•, pùsobily
pøesvìdèivì a dojemnì. Pøijímání po tolika
mìsících! Jednota s vìøícími na celém svìtì.
V Kristu jsme všichni sjednoceni. A je to možné
i bez barokních andìlù, soch, oblekù, bez
varhan a bez parády. Èirá podstata. Promìnu
chleba a vína. V pokoøe se mìní i èlovìk ve
vìzeòské uniformì hluboko pod zemí v novou
kvalitu èlovìka podobného Kristu. „Jdìte v pokoji! Vezmìte a pøedávejte pokoj a požehnání
a dìlejte to jako On. Vydávejte svìdectví
pravdy, trpìlivosti a dobroty v tomto pekle
studených skal, huèících strojù a šílených lidí."
Dojatí se louèíme, nenápadnì se vracíme k
výtahu a protože se už skonèila výmìna havíøù,
jdeme asi sto metrù dolù po žebøíkách. (Anton
Srholec) Já jsem s vámi po všechny dny až do
konce svìta. (Mt 28,20)
MODLITBA ZA NÁROD
Drazí bratøi a sestry, všichni zakoušíme
vážnost doby, která v posledních letech
zaznamenala:
- nadšení ze svobody, ale podcenila øád
duchovních hodnot;
- oslnìní hospodáøskými výsledky a zvedající
se životní úroveò, ale i hospodáøskou krizi;
- nadšení pro novou spoleènost a spoléhání na
pøedvolební sliby, ale i zklamání a nechu•
angažovat se. Nikdo nás však nezbaví
zodpovìdnosti pøed Bohem i pøed dalšími
generacemi. Proto vás všechny jako pøedseda
Èeské biskupské konference vyzývám a prosím, abyste se zapojili pravidelnou modlitbou,
kterou vám pøedkládáme, za náš národ a jeho
pøedstavitele. V dìjinách spásy se mnohokrát
ukázalo, že právì vnìjší a spoleèenské
problémy èasto zpùsobené odklonem od Boha,
které tlaèily lid, byly impulsem k novému
obrácení, vìrnìjšímu pøilnutí k Bohu
a k modlitbám plným dùvìry, které Bùh
vyslyšel. Bùh je pøipraven i dnes nás vyslyšet.
Všem, kteøí pøijmou tuto výzvu, upøímnì dìkuji
a každému ze srdce žehnám +Mons. Jan
Graubner, pøedseda Èeské biskupské
konference.
Všemohoucí vìèný Bože, na pøímluvu
svatého Václava, dìdice èeské zemì, pøijmi
naše prosby za ty, kteøí nám vládnou: dej jim
ducha moudrosti a prozíravosti: a•
respektují Tvùj spravedlivý øád, hájí lidskou
dùstojnost a život každého èlovìka od
poèetí až do pøirozené smrti: a• podporují
zdravou rodinu založenou na celoživotním
vìrném svazku muže a ženy; a• poctivì
spravují svìøený majetek a svým jednáním
dávají dobrý pøíklad celé spoleènosti; a•
jsou zodpovìdní vùèi dalším generacím,
probouzejí touhu po dìtech a jejich dobré
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výchovì. Nás pak naplòuj Svatým Duchem
a veï ke svìdomitosti, abychom svým
životem pøispívali ke š•astné budoucnosti
národa a zodpovìdnì rozhodovali. O to
prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen:
Asi pøed rokem pøipomnìl našim biskupùm
Václav Klaus, že hlas biskupù není ve
spoleènosti slyšet. Snad se vrací doba, kdy
byla církev uznávána jako svìdomí národa?
Otiskujeme tedy: Èeská biskupská
konference kritizuje zámìry ministerstva
školství ohlednì sexuální výchovy na
základních školách. Èeští a moravští
biskupové na svém zasedání zhodnotili
materiály MŠMT vydané k realizaci koncepce
podpory a ochrany zdraví ve školách jmenovitì
Doporuèení MŠMT k realizaci sexuální výchovy
v základních školách (dále Doporuèení) a me todickou pøíruèku Sexuální výchova - vybraná
témata (2009) (dále Pøíruèka) - a zveøejnili
následující prohlášení:
Biskupové vnímají závažnost zmínìných
materiálù, které jsou podle vyjádøení autorù
poèátkem pro vytváøení jednotné strategie
rámcového vzdìlávacího programu a odborné
formace vyuèujících.
ÈBK považuje za nezbytné, aby tak
závažnému kroku pøedcházela diskuse pedagogù s dalšími zainteresovanými skupinami,
k nimž v prvé øadì patøí rodièe détí. Nic
takového se dosud nestalo. Pøitom platná
novela tzv. školského zákona zakládá právo
zákonných zástupcù vyjadøovat se ke všem
rozhodnutím týkajícím se podstatných
záležitostí vzdìlávání. S uplatnìním tohoto
práva Doporuèení nepoèítá.
Za nepøípustné považujeme vyznìní
metodické Pøíruèky, které diskriminujícím
zpùsobem zvýhodòuje výchovu výluènì
zamìøenou na individuální prospìch jednotlivce. Nabízené didaktické námìty nejenže
popírají zámìr Doporuèení, aby si žáci „osvojili
a kultivovali odpovìdné chování, rozhodování
a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukèním zdravím, partnerskými vztahy,
rodinným životem a ro dièovstvím", ale
doporuèují takové formy a metody, které
ohrožují mravní výchovu mládeže, což je
jednání, které má trestnìprávní charakter.
Pøi aplikaci zmínìných postupù zpùsobem
uvedeným v Pøíruèce lze oèekávat, že bude
zraòována dùstojnost dìtí i samotných
pedagogù. ÈBK podporují snahu podávat
dìtem i mládeži dostatek informací, které by
posloužily pro utváøení zralé lidské osobnosti.
Je však pøesvìdèena, že by se tak mìlo dít
s respektem ke kulturnímu, sociálnímu
a rodinnému kontextu. Èeští a moravští
biskupové (Tiskové centrum Èeské biskupské
konference)
P. Josef Prchal
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