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M ILÍ P ŘÁTELÉ , 
nový školní rok, do 

kterého vstupujeme, se 
dotýká nejen dětí, ale nás 
všech. Počátek letošního 
nového školního roku je 
výjimečný tím, že máme 
příležitost se setkat se Sv. 
Otcem 28.9.2009 ve Staré 
Boleslavi.  

Sv. Otec přijíždí v roce, kdy si připomínáme, že 
uplynulo 20 let od pádu železné opony a rozhodně ve 
svém projevu zmíní význam a důsledky naší 
„Sametové revoluce“¨. 

Tato událost ovlivnila život každého z nás. Co 
dobrého nastalo změnou politického systému, není 
nutno připomínat. Velké možnosti, které 
s vytouženou svobodou nastaly, nedovede však každý 
dobře zpracovat a často se mu stávají kamenem 
úrazu. Rovněž konzumní způsob života, který se 
rychle šíří a zasahuje věřící včetně nás duchovních, 
patří mezi negativa, která si ne každý uvědomuje. 
Tímto neblahým životním způsobem dochází 
k útlumu či ztrátě soudnosti a rozlišovacích 
schopností mezi dobrem a zlem. U věřících dochází 
ke zlehčování či dokonce popírání zhoubnosti hříchu. 

Jestliže v dřívější době církev stavěla hřích až příliš 
do centra pozornosti, dnes vidíme opačné tendence. 
Mluvit o hříchu je chápané jaké nepatřičné 
moralizování, jako téma, které již k duchovním 
rozhovorům nepatří. Hřích není vnímán jako 
nebezpečí, které ohrožuje život sám a život věčný, ale 
jako pouhý nedostatek či nedokonalost patřící 
k životu, tedy něco neškodného. 

Ve skutečnosti mluvit o hříchu a ukazovat na 
nebezpečí s ním spojená podstatně souvisí s pojetím 
spásy a vždy patřilo k ústřednímu tématu církve, bez 
něhož by Kristovou církví vůbec nebyla. Nechtít 
v církvi slyšet o hříchu by znamenalo nechtít slyšet o 
spáse, protože Pán Ježíš nás přišel spasit od hříchů 
(Srov. Mt 1,21; Lk 5,32; KKC 558;). 

Jelikož si uvědomujeme nebezpečí, která hrozí při 
současném vadném pojetí hříchu, chceme se tomuto 
tématu věnovat. 

V současném a následujících Farních listech bude 
zpracována tato tématika. Jako pomůcka mám 
poslouží kniha Sedm hlavních hříchů a jak jim 
předcházet (Graham Tomlin), ze které budeme 
citovat.  Určitě bude dobré tuto část Farního listu po 
přečtení nevyhazovat, ale uchovat a časem se k ní 
vrátit. 

S přáním Božího požehnání v novém školním roce 
a ochrany našich andělů 

P. Jan.

BŮH V MÉM ŽIVOT Ě 

Přiznávám, že mi psaní tohoto příspěvku zprvu 
připadalo jako „nošení dříví do lesa“... Není to trochu 
nadbytečné, přinášet svědectví o tom, co činí Bůh 
v mém životě, zrovna do Farního listu?  Vždyť to 
přeci budou číst lidé (mnohé z nich i 
osobně znám), jejichž životy jsou 
plné Boha a Jeho činů ... Hned ale 
musím vzít tu vzpurnou myšlenku 
zpět; vždyť jak bych mohla upřít 
Bohu jakoukoli, třeba i takhle 
nepatrnou příležitost k Jeho oslavě?! 
Kdo z nás navíc může tvrdit, že 
poznal Boha tak, že už ho nic z Jeho 
počínání nepřekvapí, či snad dokonce nepromění?? 
Občas bývám v pokušení myslet si: „Bože, znám Tě 
přeci dost dlouho na to, abych věděla co a jak dělat, 
čím si Tě naklonit.“ Jenže takový bůh, který by jednal 

podle mého programu, v souladu s mojí představou, 
by pokaždé nějak selhal, aby taky ne, vždyť takový 
bůh není Hospodin. Poznání pravdy pak nikdy nebývá 
úplně bezbolestné a tak se mi vždycky moc uleví, 

když přijmu fakt, že na přemítání o 
Bohu a na žití v té Pravdě pro můj 
život nejzásadnější, nikdy nejsem 
sama. Je nás přeci celé společenství 
Církve, tvořené konkrétními lidmi, 
kteří jsou mi skutečnou oporou, 
vzorem, inspirací, pomocí atd. atd. 
A konečně, jak konkrétně Bůh v mém 
životě jedná? Dost často zasahuje 

v tak obyčejných situacích, kdy Jeho přítomnost 
prostě nečekám, nehledám nebo pyšně přehlížím. 
Takže možná právě k tomu jsem každý den znovu a 
znovu Bohem zvána, abych se učila nemarnit žádnou 
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všední chvíli a prožívala ji v míru s lidmi a ve smíru 
s Bohem. Předpokládám, že se to netýká pouze mě, 
ale nás všech. Ostatně, jak moudře pravil Karel 
Čapek: „to je ten pravý obyčejný život, ten 
nejobyčejnější život, ne ten, který je můj, ale ten, 
který je náš, nesmírný život nás všech. Všichni jsem 
obyčejní, když je nás tolik; a přesto – taková slavnost! 

Snad i Bůh je docela obyčejný život, jen ho uzřít a 
poznat. Snad bych ho našel v druhých, když jsem ho 
nenašel nebo nerozpoznal v sobě; třeba se může 
potkat mezi lidmi, třeba má docela obyčejnou tvář 
jako my všichni.“ Spolu s vámi se před Boží tváří 
skláním a Jeho jméno chválím ((ve všech pádech:))! 

Scienciae socialis Mgr. Renata Jáchimová 
BŮH V MÉM ŽIVOT Ě 2 

Ve čtvrtek 16. dubna jsem vzala ráno do ruky Bibli; 
byl to čtvrtek 2. týdne semináře Život v Duchu, 
kterým jsme s manželem procházeli pod vedením 
otce Jana. Rozjímala jsem nad textem o ženě, která 
byla uzdravena pro svou velkou víru – Mk 5, 25-34. 
Do „deníčku“ jsem si poznamenala prosbu: Pane 
Ježíši, rozhlížej se, abys mě našel. Pak jsem vyrazila 
do práce jako obvykle. 

 Okolo desáté zazvonil telefon, volali z ortopedie 
v ČB, pokud to bude možné, abych nastoupila 
odpoledne do nemocnice na plánovanou operaci 
chronického zánětu šlach ruky, uvolnil se termín. 
Byla ve mně malá dušička, naposledy jsem byla 
v nemocnici při porodu (svých dětí), ale jela jsem – 
doba velikonočního oktávu je doba velkých milostí. 

Operace proběhla bez komplikací, jen při kontrole 
v květnu se ruka ortopedovi moc nelíbila, ale 
přesvědčila jsem ho, že otok den ze dne ubývá a 
vůbec, že je to dobré. Ale nebylo. Ruka otekla, 
v místě jizvy nastalo rozsáhlé zduření a bylo mi jasné, 
že mě čeká operace nová, jinak riskuji nevratné 
poškození šlach až jejich přetržení a ztrátu hybnosti 
prstů. To potvrdil i ortoped při kontrole 19. 6. Byl sv. 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, seděla jsem v katedrále 
a prosila, aby s tím Pán „něco“ udělal. Termín další 
operace – 14. 9. – vůbec se mi na ni nechtělo. 

Otec Jan věděl o mých potížích a navrhl, že se bude 
nade mnou modlit a taky se tak stalo. Nezůstalo u 
jediného modlení, modlilo se celé společenství, otec 
Jan za mne sloužil mši svatou, přijala jsem svátost 
smíření a pomazání nemocných. Na Charismatické 
konferenci v Brně jsem vystřelila k přímluvné 
modlitbě v okamžiku, kdy ji vyhlásili.  

Během necelých 2 měsíců zmizel otok, zduření 
ustoupilo, známky zánětu nejsou na ruce patrné, 
zůstala jen jizva po první operaci. Týden co týden 
jsem se s rukou ve společenství chlubila a při kontrole 
v srpnu jsem operaci zrušila. 

Paní doktorka revmatoložka byla potěšena, leč na 
nic se neptala, jen naťukala do počítače – na levé ruce 
se tekutina v pouzdře extenzoru nedoplnila, kontrola 
15.10. Revmatolog byl vstřícnější a přiznal, že trochu 
nevěřil ani v úspěch druhé operace, která měla být 
daleko rozsáhlejší. Ptal se, zda revmatoložka změnila 
léčbu nebo čemu připisuji úspěch. Tak jsem mu 
vylíčila, jakým způsobem jsem léčbu změnila. 
Odpověděl pokorně: „Víte, tomu já nerozumím, 
každopádně jsem rád, že to tak je.“ A popřál mi vše 
dobré.  

Ze všech nejvíc 
„zabodovala“ paní 
zelinářka. Hleděla mi na 
ruce, jak ukládám zeleninu 
do tašky a optala se: „Vy už 
máte po druhé operaci?“ 
Odpověděla jsem: 
„Nemám.“ A ona: „A co 
jste dělala, že je to dobrý?“ 
„Modlil se nade mnou kněz 
a mnoho dalších lidí a ruka 
se uzdravila,“ řekla jsem jí. 

Ona vytřeštila zrak a pronesla zcela přesně: „Ale...to 
je ZÁZRAK!“ (A č jsem si o ní myslela, že o Bohu 
toho moc neví.) „Já vím,“ potvrdila jsem její slova a 
odešla pyšně středem. (Tady snad ta pýcha byla na 
místě.) 

Pharm Dr. Markéta Jirsová 

HŘÍCHY A DUŠE 

Slovo „hřích" má 
bohatou minulost. Peccato, 
péché, Sunde, sin, 
peccatum, hamartia, hřích; 
ať už vešlo do kteréhokoli 
jazyka, vyvolávalo kdysi 
děs - je to slovo, které 
nahánělo hrůzu snad 
každému Evropanovi. 
Mělo podobný emocionální 
účinek, jako mají dnes pro 
nás výrazy „nacista" či 

„rakovina". Bylo to něco, s čím lidé nechtěli mít 
vůbec nic společného; bylo to cosi děsivého a 
nebezpečného. 

Dnes se z rotvajlera stal neškodný pudlík. „Hřích" 
byl utišen, ochočen, zbaven své síly, neutralizován, 
jakoby vykastrován. Vyslovuje se dnes s menším 
úsměškem nebo s velkou dávkou ironie. Když o 
něčem řekneme, že je to „hříšné", máme tím na mysli 
cosi nemravného, ale vlastně pěkného, něco ve 
smyslu „vím, že bych fakt neměl, ale bude to docela 
povyražení a určitě se nic špatného nestane". Jindy se 
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jako „hříšné" označuje něco, co zakazují ti, kdo chtějí 
jiným upírat nějaké potěšení či zábavu. 

Slovo „hřích" mělo v minulostí kolem sebe tak 
strašné fluidum z jednoho velmi prostého důvodu. 
Hřích nebyl totiž jen neškodným porušením nějakého 
nahodilého morálního kodexu, který vytvořili 
utlačovaní a frustrovaní středověcí klerikové. Pro 
naše předky „hřích" označoval model života, který 
byl jednoduše zhoubný. Ničil a rozvracel rodiny, 
přátelství, štěstí, pokojnou mysl, nevinnost, lásku, 
bezpečí, přirozenost a především naše spojení se 
Stvořitelem. Vytrhával nás z náležitého místa ve 
světě, vyvolával chaos, všechno pokřivoval, 
deformoval a všude šířil utrpení a bolest. Na jednom 
místě v Bibli je výzva „zdržujte se tělesných 
[hříšných] žádostí, protože ony bojují proti duši" (1 
Petr 2,11). Je to opravdu výstižné: tyto pohnutky, tyto 
způsoby jednání nebyly špatné jen tak, člověk jimi 
totiž ničil sám sebe. Vedly neustálý, skrytý, lstivý a 
záškodnický boj proti nitru člověka; byly smrtelným 
nepřítelem duše. Co se na povrchu jevilo jako 
nevinné radosti či dokonce příslib zážitku, za který 
stálo za to žít, lidi od sebe ve skutečnosti oddělovalo. 
Hřích byl jako vir, jenž všude dokázal proniknout, 
takže i když život šel dál, neodpovídal jeho běh našim 
představám. 

Porušení pravidel, nebo zhouba duše? 
Proč se vlastně naše pojetí hříchu tak změnilo? 

Proč už se hříchu nebojíme tolik jako dřív? Je to 
možná proto, že jsme dovolili, aby převládl jakýsi 
pokřivený pohled na hřích. V představách mnoha lidí 
znamená „hřích" jednoduše „porušení, přestoupení 
pravidel". Je-li hřích jen tohle, nabízí se přirozeně 
otázka (zvláště pro generaci formovanou všemožnými 
metodami koncepce výchovy a vzdělám založené na 
tom, že se neustále kladou otázky): „Čích pravidel?" 
Mohli bychom odpovědět, že „Božích", ale s tím se 
daleko nedostaneme. Kdo stanoví, co jsou to Boží 
pravidla? Kdo nám vyloží, co ta pravidla znamenají, a 
kdo nám řekne, jakým způsobem by pro nás měla 
platit? Odpovědí na tyto otázky bývalo samozřejmě 
„církev", ale tím se dostáváme zpátky k našemu 
původnímu problému. Můžeme opravdu natolik 
důvěřovat církvi, aby nám říkala, co máme dělat? 
Této chybující instituci, tomuto společenství 
(většinou) stárnoucích mužů, jejichž vlastní rejstřík 
není co do morálky nijak zvlášť čistý? 

Potíž tkví v tom, že pojetí hříchu jako „porušení 
pravidel" nás nevede k jeho podstatě. Utkvělá 
představa „dodržování pravidel" jen pro ně sama 
obvykle svědčí o tom, že někdo to někde špatně 
pochopil, a není divu, že v nitru pociťujeme - a zčásti 
i oprávněně - záchvěv vzdoru. Trvat pouze na 
dodržování zákona je často známkou jakýchsi 
okleštěných, suchopárných morálních představ.  
Takhle vznikají prudérní puritáni, kteří do všeho 
strkají nos a všechno odsuzují. Zákony tu jsou proto, 
aby chránily, co je důležitější než ony samy. Nejsou 

to cíle samy o sobě, Uvědomíme-li si, že zákony nás 
mají ochraňovat, že tu jsou, aby střežily to podstatné 
a cenné, jako je lidský život, rodina, manželství, 
pověst, společenství a mír, začne nám docházet jejich 
pravá funkce. Existence zákonů je nezbytná pro 
ochranu dobra, ale samy zákony nesměřují k jeho 
jádru; jednoduše se snaží zajistit, aby dobro přetrvalo. 

Hřích či hříchy je tedy asi nejlepší chápat ne jako 
porušování pravidel, ale jako zhoubné návyky. Tato 
knížka pokládá sedm hlavních hříchů za „sedm 
návyku vysoce zhoubných lidí". Hříchy jsou způsoby 
života, které - pokud jim dovolíme, aby se nás 
zmocnily - rozvrátí vše, co je v našem životě dobré, a 
povedou nás ke zničení všeho kolem. Právě proto 
nesmíme mít s hříchy nic společného. S hříchem však 
souvisí jedna obzvlášť důležitá věc, která zasahuje až 
samu podstatu toho, proč jej křesťanská morálka 
chápala vždy tak nekompromisně. 

Společný život 
Jeden příběh vypráví o 

ženě ze Skotska, které se 
jednou zrána, když se 
vrátila z presbyteriánského 
kostela, kam chodívala, 
zeptal její nevěřící manžel, 
o čem bylo kázání. „Pastor 
kázal o hříchu," 
odpověděla. „A co o něm 
povídal?" ptal se dál 
manžel. Žena řekla: „Byl 
proti němu." 

Proč vlastně křesťané 
tropí kolem hříchu takový povyk? Proč si kazit menší 
nevinný špás takovým negativistickým, 
škarohlídským a zkormouceným názorem na život? 
Odpověď je důležitá a často se jí dost dobře 
nerozumí. V jednom smyslu se dá formulovat docela 
jednoduše: život by se měl žít společně a hřích nás od 
sebe odděluje.' 

Pro křesťany jsou lidé stvořeni „k obrazu Božímu". 
Jinak řečeno, jsme jakýmsi způsobem stvořeni tak, 
abychom se podobali Bohu, abychom odráželi něco z 
jeho podstaty a starali se o svět v jeho zastoupení, 
jeho jménem. Je-li tomu tak, mohli bychom očekávat, 
že něco z této „jednoty v mnohosti" platí i o nás. Za 
posledních několik set let jsme měli sklon uvažovat 
sami o sobě jako o jednotlivcích, kteří mají svobodu 
nezávislé volby. Podle tohoto názoru se můžeme 
příležitostně rozhodnout, že se spojíme s jinými 
lidmi, které třeba máme rádi, ale v jádru jsme na sobě 
navzájem nezávislí, svobodní ve svých svrchovaných 
právech disponovat svým tělem a duší. Křesťanská 
víra to však vidí jinak. Naše pravá podstata nespočívá 
v individualitě, nýbrž v náležení. Svou pravou 
identitu nacházíme ve vztahu k druhým, nikoli v 
izolaci od nich; ve vzájemné závislosti, nikoli 
nezávislosti. Ještě než jsme nezávislými 
individualitami, jsme v prvé řadě členy rodin, 
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společenství, obcí a skupin přátel. Jsme pochopitelně 
individuální bytosti a vskutku máme významný díl 
osobní svobody, ale tak jako je Bůh různost v jednotě, 
jsme takoví i my. Jak naznačuje kniha Genesis, není 
dobré, aby byl člověk sám. 

Když Ježíš hovořil o cíli lidského života, často 
používal obrazů a přirovnání běžných ve Starém 
zákoně: představa velké hostiny, kde jsou stoly s 
pestrobarevným chutným jídlem a silným červeným 
vínem a okolo hlučná, družná skupina blízkých přátel, 
všude veselí, radost a spokojenost. Není to běžná 
představa, jakou spojujeme s náboženstvím, ale opět 
je třeba říci: zdá se, že Ježíš zřídkakdy splňoval 
očekávání nábožensky založených lidí. Vtip spočívá v 
tom, že právě tam, k takové hostině lidský život 
směřuje. A tak by se také měl žít: v souladu, v 
družném společenství a s milostí. 

Avšak jak tohle všechno souvisí s hříchem? Dobro 
nám umožňuje dobře spolu žít a vycházet; umožňuje 
vytvářet z našich vzájemných odlišností něco 
tvůrčího, krásného a radostného. Hřích naopak tento 
soulad rozvrací, a proto vedou odlišnosti mezi námi k 
neštěstí a bolesti. Přesně to, co zkazí pěkný společný 
večer - takové věci jako závist, pýcha, sexuální 
nevázanost či hněv -, se označuje jako hřích. Hněv, 
žárlivost a pýcha, jak ještě uvidíme, ničí přátelství, 
rozvracejí společenství a zanechávají lidi osamocené. 
Samota sama o sobě samozřejmé není něco špatného; 
občas ji potřebujeme, abychom si obnovili určitý 
nadhled, ujasnili perspektivy a nově se zorientovali. 
Pro samotu však v zásadě stvořeni nejsme. Jsme 
stvořeni pro společenství, pospolitost, přátelství, pro 
to, abychom byli spolu. A hřích je z hlediska 
křesťanského světového názoru všechno, co nám v 
tom brání, co narušuje naše vztahy, naše vzájemné 
vazby a nakonec i vztah k Bohu, který dává život, 
ducha a radost. Hřích nás izoluje. Brání nám udržovat 
zdravé vztahy s ostatními.  

Hřích a svádění k němu 
Pro nás se celá 

situace komplikuje 
tím, že současná 
kultura na Západě 
rehabilitovala nejen 
slovo „hřích", ale také 
takřka vše z 
jednotlivých hříchů, 

takže hříchy už nejsou ošklivé, odporné hrůzy, nýbrž 
jsou pro nás rafinovaně a svůdně přitažlivé. Smilstvo, 
závist, lakomství a nestřídmost podněcují prodej 
novin, aut a exotických potravin ze vzdálených zemí, 
a tak tu máme naprosto přirozeně co dělat s mocnými 
silami bezprostředně zaměřenými na povzbuzování 
těchto návyků, aby v našich duších a společnostech 
bujely jako plevel. 

Není to však jen náš současný svět, který objevil 
potěšení z hříchu. Naši předkové nebyli tak nevinní, 
jak bychom se mohli domnívat. Ne všem se 

pochopitelně hřích ošklivil; lidi lákal odjakživa, byl 
vždy zcela reálně a silně přitažlivý. A pokud tohle 
nepochopíme, nepochopíme hřích nikdy. Život by byl 
jednoduchý, kdyby to, co je pro nás špatné, bylo taky 
ošklivé, a kdyby naopak to, co je pro nás dobré, bylo 
zároveň krásné. Takový však život není. Jak řekl 
velký Augustin o svém mladickém sklonu krást jen 
pro kradení samo: „Bylo to špatné, a mně se to velmi 
líbilo." Až budeme postupně rozebírat jednotlivé 
hříchy, uvidíme, jak skrytě svůdnými se nám staly. 

Velká literární díla, jež se v minulosti zabývala 
hříchem, měla jednoduchý cíl: odhalit ošklivost 
hříchu a demaskovat pozlátko přitažlivosti, které 
hřích má. Dantova Božská komedie, jedno z největších 
děl evropské literatury, ve 13. století ukazovala, kam 
hříšné jednání vede. Předváděla, jak byl každý hříšník 
adekvátně potrestán, představou tak elegantní 
symetrie, že to vypadá jako něco zcela 
samozřejmého. V Dantově imaginárním pekle jsou 
hněvivci odsouzeni rvát se spolu navěky; nestřídmí a 
hltavci se musí válet v blátě jako prasata, vystaveni 
ustavičným dešťům a krupobití, a končí tak, že jedí 
krysy, ropuchy a hady, což je parodie na jejich 
nenasytnost. Líní nebo neteční jsou odsouzeni k 
neustálému spěchu, sotva dechu popadajíce, a tak 
dále. 

Je však zvláštní, že každý hřích obsahuje ve svém 
jádru něco dobrého. Ve středověku byly hříchy 
umělecky zachycovány jako pokřivené, znetvořené 
podoby něčeho dobrého. Důvod je nasnadě. Smilstvo 
využívá potěšení, které máme v pohlavní touze a 
uspokojení, a pokřivuje ho ve stravující, ničivé 
otročení, jež se nedá ovládnout. Nestřídmost 
deformuje požitek ze šťavnaté hovězí pečínky a 
sklenky temně červeného Beaujolais a vede k tomu, 
že je člověku špatně, protože se přejedí. 

Hřích má v sobě vždy i cosi groteskního. Na 
starých jarmarcích stávala obvykle jedna stáj, kde jste 
se mohli postavit před křivé zrcadlo, jež některé části 
těla zvětšovalo a zároveň jiné zmenšovalo. Vypadalo 
to legračně, ale zároveň to i tak trochu nahánělo 
hrůzu. Hřích dělá totéž. Vezme si něco krásného a 
zohyzdí to tím, že to překroutí a zdeformuje, takže se 
to ještě dost podobá původnímu stavu uchovávajíc si 
svou přitažlivost, ale zároveň je to v ostrém světle 
ošklivé jako ... no, jako hřích. Na jedné straně je to 
docela legrace. Většina našich vtipů se točí kolem 
toho, co je groteskní: jsou to nepatřičné, pokroucené 
nebo divné věci. Groteskní věci mají však i svou 
druhou - odvrácenou - stranu a právě tu se středověké 
nápadité básnictví jako třeba Dantova Božská 
komedie snaží odhalit. Teolog Cornelius Plantinga 
říká: „Hříšný život je zčásti skličující, zčásti směšnou 
karikaturou skutečného života lidského." 

To nás přivádí k něčemu, co je v povaze hříchu a 
zla velice důležité. Ačkoli zlo se může jevit jako 
obludná a děsivá síla, jež hrozí všechno přemoci, 
může pokřivit a zničit koneckonců jen to, co je svou 
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podstatou dobré. Hřích je vždycky parodie, je to 
jednání, které často vypadá neurčitě jako dobro a 
často předstírá, že je dobrem. Chce to obvykle jistou 
soudnost, jistou morální a duchovní inteligenci, 
rozlišovací schopnost, abychom rozdíl mezi dobrem a 
zlem náležitě rozeznali. Ale rozdíl mezi nimi 
samozřejmě je a právě schopnost poznat rozdíl mezi 
dobrem a zlem je pravou známkou lidské a osobní 
zralosti. Nicméně důvod, proč je často obtížné 
rozeznat, co je dobro a co zlo, tkví v tom, že i hřích 
obsahuje vždy něco dobrého. Vždycky si vezme něco 
ušlechtilého či hodnotného a pokazí to, pokřiví a 
zoškliví, takže z labutě se stane ošklivé kačátko. Když 
se rozčílím na bratra, sestru nebo na dítě, obvykle to 
zdůvodňuji především jednáním těch druhých, které 
třeba nebylo v pořádku. Žárlivost a závist nás zase 
přesvědčují o tom, že představují opravdu adekvátní 
pobouření z velké nespravedlnosti, která dala jinému 
to, co jsme si zasloužili my. 

Z toho pochopitelně vyplývá, že ať jsou hřích a zlo 
sebeobludnější, jsou podle křesťanského světového 
názoru nakonec nicotné a ubohé ve srovnání se 
skutečným dobrem. Augustin se celý život snažil 
pochopit povahu zlomyslnosti. Ke konci života jeho 
zájem o reálnost zla zeslábl a byl nahrazen něčím 

mnohem větším. Cambridgeský historik Gillian 
Evans říká: „Tam, kde si zpočátku uvědomoval 
zvrácenost a prázdnotu [zla], jeho obrovskou 
temnotu, jeho beznadějně spletitou zašmodrchanost, 
nyní možná konečně dospěl k pocitu, že je to něco 
svou podstatou nicotného ve srovnání se světlem a 
mocí Dobra." 

Ačkoli se hřích a zlo mohou jevit jako mocné a 
přitažlivé, nikdy nejsou tak mocné a přitažlivé jako 
dobro. Někdy však chvilku trvá, než se naučíme 
milovat dobro, jako to trvalo Augustinovi. Naučit se 
odstranit pýchu, závist, lakomství a ostatní hříchy 
není cesta snadná, ale celé směřování lidského života 
a osudu je už takové. Představme si, že vstupujeme 
do řeky, která pomalu teče směrem k moři. Když do 
ní vstoupíme, náhle nás zachytí slabý proud, který 
vzhledem k nerovnosti říčního koryta a odklánění 
proudu teče opačným směrem, a my se sotva udržíme 
na nohou. Dnešní život je možná něco jako stát v 
takovém proudu. Nemusí být snadné naučit se dobře 
žít, protože nám to ztěžuje kultura, která nás 
obklopuje, ale když se na to podíváme z odstupu, celá 
řeka lidského života a osudu leží v opačném směru - 
na cestě dobra, života a ctnosti. 

… Pokračování za 14 dní… 
Z knihy Sedm hlavních hříchů a jak jim přecházet od Grahama Tomlina 

ENTER 2009 (5.7. – 12.7.) 

Tenhle týden jsem zažila tu opravdovou pravou 
víru, to že je Bůh živý opravdu mezi námi, klečela 
jsem v zhasnutém kostele před Bohem jen při 
svíčkách, po tvářích se mi valily slzy a já byla 
naprosto šťastná... 

Nejprve asi kde jsem byla...Entercamp… Týdenní 
tábor pro křesťanskou mládež od 15 do 22 let, který 
se konal v areálu bavorovské fary a kostela.  Všichni 
jsme byli rozdělení do desetičlenných kmenů, které 
měly svého patrona – animátor, který měl na starosti 
organizaci jednotlivých programů pro svých deset 
lidí, a starce – kněz, který se staral o 
duchovní život svého kmenu. A proč 
Enter? Enter znamená vstup a my jsme 
se za ten týden snažili udělat vstup 
k Bohu... 

a myslím, že já jsem ten krok k Bohu opravdu 
udělala… 

V programu nás čekaly denně ranní chvály, 
katecheze, rozbor katecheze po kmenech, sport 
v podobě fotbalu nebo lakrosu, u kterého jsme se 
vždycky perfektně odreagovali a nějaký výlet, ať už 
do prachatického bazénu, či na nedalekou zříceninu 
hradu Helfenburk. Přes to všechno ale pro mě byly 
největším a nejkrásnějším zážitkem společné večerní 
modlitby. Ve ztemnělém kostele zářilo jen několik 
svíček, kapela hrála skvělé písničky a všichni těmi 
písničkami chválili Boha, který tam byl s námi se 

všemi. A bylo na každém,  
jestli Bohu řekne to, co 
potřebuje, vsedě z lavice, 
vestoje s rukama nad hlavou, 
anebo vkleče hnedka před 
oltářem. A každý věděl, že 
mu Bůh naslouchá, že Mu 
může říct cokoli. Chválit Ho, 
děkovat Mu, prosit Ho, svěřit 
Mu své trápení, které mohl 
napsat na list papíru a jít ho 
přitlouct dopředu na dřevěný 
kříž, na kterém za nás trpěl 
Ježíš. Bylo skvělé vědět, že 
na to nejsem sama, že kolem 
mě stojí mnoho dalších lidí 
s rukama zvednutýma k Pánu 
a chválí Ho tak jako já… 
Pane, děkuji Ti za tuto 
příležitost…  

Po týdnu jsme z tohoto 
campu odjížděli všichni 
naprosto plní Boží lásky a 
rozhodnutí, že ji budeme 
předávat dál kolem sebe, ať 
už tady v Sušici, nebo 
kdekoliv jinde… 

Mirka Dolanská 
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KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE –  

Brno 8.7. – 12.7 2009 
Letošní charismatická konference proběhla na 

začátku prázdnin a zástupy pěti tisíců návštěvníků 
doplňovala i osmička sušických farníků.  

Přednáškový program zahájil ve čtvrtek Charles 
Whitehead, jedna z nejznámějších osobností 
Katolické charismatické obnovy světového měřítka a 
jednoznačně hvězda celé konference. Jeho přednášky 
měly spád, náboj a vtip, jedná se o velmi moudrého a 
zkušeného muže, který má dar hovořit o velkých 
věcech velmi jednoduchým, jasným způsobem.  

Mezi přednášejícími nechyběl ani P. Vojtěch 
Kodet. Jméno P. Kodeta bychom mohli směle označit 
známou značkou kvality Klasa, protože jeho 
přednášky (stejně jako knihy) nikdy nejsou ztrátou 
času nebo peněz. A navíc přináší mnohonásobný 
užitek (padnou-li jeho slova na úrodnou půdu). 

Konferenci uzavřel v neděli dopoledne P. Aleš 
Opatrný, o němž platí to samé co v případě P. Kodeta. 
Letošní konference slavila své 20. narozeniny a P. 
Opatrný stál již u jejího vzniku.  

Na charismatickou konferenci se rok od roku sjíždí 
stále více a více zájemců. Každým rokem je třeba 

organizovat ji ve větším pavilónu brněnského 
výstaviště. Přestože je vše velmi dobře organizačně 
zajištěno, davy lidí (i když klidných a ukázněných) 
byly trochu unavující (alespoň pro mě). Osobně si 
myslím, že není nutné (nebo spíš možné) absolvovat 
všechny přednášky a akce, které jsou během trvání 
konference nabízeny. Je dobré si dopředu projít 
program a výběr zúžit tak, aby vám zbyl čas na 
odpočinek a jakési „strávení“ vší té hutné duchovní 
potravy, která se na vás ze všech stran hrne. V pořadí 
21. charismatická konference se bude konat 7.-
11.7.2010 opět v Brně na výstavišti a zdá se, že bude 
třeba objednat větší pavilón pro hlavní přednáškový 
program… Nemusíme tedy mít starost, že by se tam 
nevešlo pár sušických farníků navíc. Přestože ze srdce 
nemám ráda „masovky“, z letošní konference jsem si 
(mimo jiné) odnesla tento postřeh: o nasycení pěti 
tisíců jsem slyšela xkrát, ale nikdy jsem si nedokázala 
představit jak moc lidí to je… a je to fakt moc lidí… 
během obědové pauzy se tam nasytilo přes tři tisíce 
lidí, kteří měli objednaný oběd… domnívám se, že 
kdyby v tomhle chaosu nebyl skutečně přítomen 
Duch sv., nebylo by to vůbec možné. Logicky.  

Tereza Jáchimová  

SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE SV . MÁŘÍ  

Od 18. do 22. srpna byla naše mládež na 
společné akci, která původně měla být celá na 
kolech. Každý z účastníků to asi viděl po svém; 
jednomu se líbilo to, jinému ono… Výjimečně 
můžeme krátce nahlédnout do deníčku jedné 
z účastnic tedy -  Jak to viděla Anička: 

     V úterý 18.8. v 8.00 ráno jsme se sešli na sušickém 
nádraží. První část cesty jsme jeli autobusem, ale z 
Kvildy už jsme se pustili na kolech. V Borové Ladě 
jsme měli první pauzu, svačinu a pak jsme očekávali 
příjezd Jendy Turka. Odtud jel i on na kole a auto 
svěřil do péče Martinovi, našemu pozdějšímu kuchaři. 
Zdiška a Jirka vzdávají dlouhé kodrcání a jedou 
nejbližší cestou do Vimperka a následně do Máří. My 

odvážnější se vydáváme do stejného cíle, ale úplně 
jinou cestou. Kdybychom ovšem tušili, co nás čeká, 
nevím, kolik by nás zbylo. Kromě oběda v Horní 
Vltavici nebylo o co stát. Nejdříve schody na Boubín, 
které se nám podařilo překonat jen díky našim silným 
chlapcům a potom sjezd přes kameny a kořeny, který 
už si ale musel absolvovat každý sám. Do Máří jsme 
dorazili v 19.00 večer utahaní jako koťata. Ještě štěstí, 
že velká zavazadla nám vezli autem. Ubytovali jsme 
se na tamní faře. Rizoto k večeři bylo výtečné. 

     Vzhledem ke včerejšímu výdeji energie byl ve 
středu odpočinkový den. Jen čtyři vytrvalci se 
vyšplhali na Mářský vrch – 3 km do kopce. Po obědě 
(špagety) se jdeme koupat - v Máří mají velmi pěkné 
koupaliště – a ztrácíme míček. V 17.00 začala mše ve 
zdejším kostele. Pochopitelně byla doprovázena 
zpěvem a hrou skupiny Memento. Po večeři jsme 
měli v kostele ještě adoraci.  

     Ve čtvrtek jsme podnikli výlet do lanového 
centra na vrchu Libín. Do Vimperka na kolech, do 
Prachatic autobusem a do kopce pěšky. V lanovém 
centru se nám všem moc líbilo, jen Kamila a Martin 
nás raději pozorovali pouze ze země. Cestu zpět jsme 
absolvovali stejně. Jen poslední úsek na kolech jsme 
neodhadli a tak na nás museli v Máří čekat se mší. 
Večer jsme se byli koupat. Potom byl táborák a buřty. 

     Pátek byl opět odpočinkový a pro někoho 
dokonce krizový den. Dopoledne opět koupání. 
Míček nalezen! A podruhé ztracen! K obědu byla 
poněkud přesolená svíčková. V 18.00 byla ve 
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Vimperku mše sv. a koncert Mementa. Večer jsme na 
faře oslavovali Jendovy narozeniny a Zdiška s 
Mirkou mu dokonce upekly dort. Podobný dostal i 
Martin, za výborné jídlo, které nám moc chutnalo. 

     Se sobotou přišlo loučení. Celé dopoledne se 
uklízelo. K obědu bylo lečo. Bohužel během 

dopoledne začalo pršet, takže odpolední poslední 
cesta na kolech do Vimperka nedopadla zrovna 
nejlépe a na nádraží jsme přijeli dost zmáčení. Cesta 
vlakem do Sušice s dvěma přestupy proběhla 
víceméně hladce.  

Už se těšíme na další společné akce…
Anna Kopová a P. Jenda 

FARNÍ DOVOLENÁ – HORNÍ VLTAVICE A OKOLÍ  

V našem farním společenství pro střední generaci 
byl přednesen návrh, abychom společně strávili i 
část své dovolené. Pro tento záměr se podařilo 
zajistit chalupu v Horní Vltavici.  

V sobotu ráno jsme upevnili naše kola na střechu 
automobilu a za vydatného deště jsme vyrazili na 
cestu. Po příjezdu a obědě jsme čekali, až přestane 
pršet. Jelikož se počasí nezlepšilo, nevyrazili jsme 
na túru, ale do Německa. V městečku Waldkirchen 
jsme navštívili hřbitov, kostel a za stálého deště 
prošli náměstím. Déšť nepolevoval, bylo prostě 
europočasí, které je v Čechách i v Bavorsku 
jednotné. V neděli dopoledne nás navštívila rodina 
Kroupů s třemi dětmi. Po společné mši sv. jsme se 
vydali na Chalupskou slať a na naučnou stezku 
kolem Borové Lady.  

Pondělní počasí bylo, jako když si ho cyklista 
namaluje a tak jsme vyrazili na kolech na Strážný, 
Knížecí Pláně, Bučinu a zpět, vše v délce cca 40 km. 

Jelikož někteří z účastníků dosud nezdolali 
Boubín a nebyli na rozhledně, v úterý jsme vyrazili 
na pěší túru. Poté, co jsme se pokochali krásnou 
přírodou z Boubínské rozhledny, jsme se vraceli 
kolem Boubínského pralesa zpět. 

Ve středu jsme se na kolech vydali do Lenory, 
Hliniště a zpět. V Lenoře jsme si prohlédli obecní 
pec na chleba (chleba tu pro veřejnost pečou každou 
poslední sobotu v měsíci a to po celý rok), muzeum 
skla a sklárnu, kde jsme viděli skláře při práci. 

Farní dovolená rodin byla krátká, ale přínosná. 
Škoda, že se této dovolené zúčastnilo jen pár rodin. 
Inu, nejsme ještě v naší farnosti zvyklí společně 
trávit volný čas, ale jednou se začít musí…☺ 

Tereza Jáchimová a P. Jan 

 

OSLAVA NAROZENIN – PODĚKOVÁNÍ  

Chtěli bychom touto cestou co nejsrdečněji 
poděkovat všem farníkům a kněžím, a to nejen 
z naší farnosti, kteří přijali pozvání na přátelské 
setkání dne 30. srpna při příležitosti oslavy našich 
životních jubileí na sušické faře. 

Myslíme, že to opět alespoň trochu přispělo 
k dalšímu upevnění vztahů v našem farním 
společenství. 

Byli jsme velmi potěšeni hojnou účastí a zvláště 
nás potěšila účast těch, kteří jsou budoucností naší 
církve, mladých lidí a dětí! 

Moc děkujeme skupině Memento, panu Jiřímu 
Novému a otci Františkovi z našeho kláštera za 
vynikající hudební produkce a zvláště duchovnímu 
správci otci Janovi za laskavé umožnění tuto naši 
oslavu na faře pořádat. 

V neposlední řadě děkujeme našim sestrám paní 
Váchové, Kampošové a Balejové, které na úkor 
svého volného času a z pravé křesťanské lásky 
pomohly připravit slavnostní tabuli a všem, kteří 
jakoukoliv formou přispěli (napekli apod.) 

Veliký dík za dárky a hřejivá slova na adresu nás 
obou! 

Všem vyprošujeme Boží požehnání, hojnost darů 
Ducha svatého, stálou ochranu Matky Boží Panny 
Marie a Pán Bůh odměň!! 

Anna Danešová a Václav Pikeš 
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BLAHOP ŘÁNÍ  

Ve středu 2.9.2009 úspěšně složila státní zkoušky na TFJU v Č.Budějovicích naše 
ctěná sestra Františka Martina Kroupová, a tím se stává magistrou teologie. 
Blahopřejeme! Všem, kdo se za ni modlili, děkuje a vyprošuje Boží požehnání. 

A dále: V úterý 1.9. a 2.9. úspěšně složil státní zkoušky na téže fakultě pan Petr 
Jáchim a tím se stává skoro bakalářem teologie (po složení ještě pár zkoušek v tomto 
akademickém roce). Blahopřejeme! 

SPOLEČENSTVÍ NA FA ŘE 

MM iissii jj nníí  kklluubbííččkkoo – pro mladší školní věk, šikovné ruce a radostné srdce  každou středu od 15:30 
SSttooppaařřii   ssvvěětt llaa – pro školáky, kteří se cítí skoro dospělí každý pátek od 19:00 
SSppoolleeččeennssttvvíí  mmllááddeežžee – modlitební společenství: „Jaký si to uděláš…“ každou sobotu od 19:15 
SSppoolleeččeennssttvvíí  ssttřřeeddnníí  ggeenneerr aaccee – Písmo sv. v denním životě středa a pátek od 19:30 
SSppoolleeččeennssttvvíí  sseenniioorr ůů – sdílení zkušeností víry každý druhý čtvrtek od 19:00 

MM iinniissttrr aannttsskkéé  sscchhůůzzkkyy – latina, rétorika, liturgika, diakonia a podobně každou druhou neděli od 15:00 
KK lluubb  mmaammiinneekk – společné chvíle na mateřské dovolené každou středu od 10:00

 

ADORACE 

Každý první pátek v měsíci v 19:00 hod. bude v děkanském kostele adorace pro akolyty a 
lektory (tedy pro všechny ty, kteří při mši sv. předčítají Písmo sv. a podávají sv. přijímání). 
Účast na této akci se chápe jako nutná a velmi potřebná, nejen proto, že k tomu vyzývá náš 
otec biskup Jiří. Ostatní farníci jsou samozřejmě také zváni. 

P. Jenda 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2009/2010 

ZŠ Sušice, Komenského ul. 
1. roč.  středa 11.50 - 12.35  
2. a 3. roč.  středa 12.55 - 13.40 
4. a 5. roč.  středa 13.45 - 14.30  
6. až 9. roč.  středa 14.35 - 15.20  
 
ZŠ Sušice, Lerchova ul. 
1. roč.  pátek 11.50 - 12.35  
2. a 3. roč.  pátek 13.00 - 13.45  
4. a 5. roč.  pátek 13.50 - 14.35 
6. až 9. roč.  pátek  14.40 - 15.25 

ZŠ T.G. Masaryka Sušice 
1. roč.   úterý 11.50 - 12.35 
2. a 3. roč.  úterý 13.30 - 14.15  
4. a 5. roč.  pondělí 13.30 - 14.15 
6. až 9. roč.  úterý 15.10 - 15.55  
 
Gymnázium Sušice 
I. až IV. roč. úterý 14.30 - 15.15       

v učebně VI.B (přízemí) 
 

výuka začíná od 7. září dle rozvrhu

 

KŘESTANSKÝ KROUŽEK V  MŠ 

V mateřské školce, Smetanova ulice je i letos nabýzen kroužek křesťanství pod vedením paní Aleny Švehlové. 
K jeho otevření je potřeba určitého počtu dětí. Vybízíme zvláště věřící rodiče, aby využili této možnosti a 
přihlásili během měsíce září své dítě.  

 

 

CHYSTÁ SE: 

v neděli 27.9. 2009 v 1500 – farní piknik na zahradě 
v pondělí 28.9.2009 kolem 5. hodiny ranní odjíždějí autobusy od děkanského kostela na pouť do  

Staré Boleslavi 
v neděli 11.10.2009 v 900  od děkanského kostela vyrážíme na pouť ke sv. Vintíři. 
 

Vydává  Římskokatolická  farnost  Sušice,  Bašta 54,  342 01  Sušice 
tel. 376 523 368, http://www.sumavanet.cz/farnostsusice 


