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„Nechej své duši narůst křídla, 

 vyjdi z všednodenní rutiny a 

 vnímej krásu kolem sebe. 

                      (Ludmila Muchová) 

  

Milí přátelé! 

Máme před sebou týdenní pobyt 

v krásném prostředí italských Dolomit. Pro 

některé je toto místo zcela neznámé, jiní 

se zde vlastně po nějakém čase vrací. 

Každý z nás vyjíždí na tuto cestu s jiným 

očekáváním. Někdo si potřebuje 

odpočinout od všednodenních starostí, 

které na něj doma doléhají, jiný potřebuje 

„vypnout“ od pracovních povinností, jiný 

se potřebuje zase pořádně nadechnout na 

čerstvém horském vzduchu nebo se 

naopak ztišit, další třeba od každého něco.  

Krása hor, kaple, vycházky i blízkost 

druhého člověka je velkou výzvou využít 

tento týden k obnově těla, duše i ducha, 

kterou všichni, právě v tomto uspěchaném 

a složitém světě, potřebujeme. Zkusme 

každý za sebe vložit do tohoto času vše 

dobré, co je v našem srdci. Jen tak 

můžeme vytvořit přátelské a radostné 

společenství a vzájemně se obdarovat. 

Obdarovat pokojem, dobrem i láskou. 

 

KDO SE BUDE O NÁS STARAT: 

 

Vedoucí zájezdu: Vít Pořízek 

Duchovní doprovod: P. Václav Altrichter 

Požehnání na cestu: P. Ivan Fišar 

Organizační věci: Marie Dubská 

Zástupce CPR Olomouc a poradenská 

služba: Marcela Řezníčková 

Doplňující program a přímluvná modlitba: 

Alenka Panáková 

Kuchařka: Ludmila Vašková 

Řidič autobusu: Pavel Maitner 

Správce Velehradu: Miroslav Šrámek 

Úřednice: Anna Čechmanová  

 

 

 

 



Modlitba k Duchu svatému Karla Rahnera 

Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, 

přijď, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu 

pokoje, důvěry, síly a svaté radosti. 

Přijď, tajemný jásote v slzách světa, přijď, 

vítězný živote v smrti země, přijď, otče 

ubohých, zastánce utištěných, přijď, světlo 

věčné pravdy, přijď, lásko vlitá do našich 

srdcí. 

….. 

Spoléháme na tebe; na koho jiného se 

můžeme spolehnout? Milujeme tě, neboť 

jsi láska sama. V tobě máme za Boha otce, 

neboť ty v nás voláš Abba – milý Otče. 

Děkujeme ti, oživovateli, Duchu svatý, že 

v nás přebýváš, že ty sám chceš být pečetí 

živoucího Boha… 

Zůstávej při nás, neopouštěj nás v trpkých 

bojích tohoto života ani při jeho konci, až 

nás opustí všechno. 

Přijď, Duchu svatý. Amen 

 

„Nepochybuj a věř,“ jsi, Pane, tolikrát 

vyslovil. Jaká síla musela z tebe vycházet, 

že uzdravovala nevyléčitelně nemocné, 

vyháněla zlé duchy, křísila mrtvé a měnila 

dokonce přírodní zákony. Jak pevné 

muselo být tvé spojení s Otcem. Říkáš, že 

jsi stále stejný – včera, dnes i zítra, stále 

neviditelně připraven pomáhat každému 

z nás. 

Věřím tomu skutečně? Žiji tak, že ani stín 

pochybnosti nevstupuje do mých dnů? Asi 

se mnou nejsi moc spokojen. 

Mnohdy se ženu životem jak „urvaný 

vagón“, vrhám se z jedné aktivity do druhé 

a vůbec nevnímám vše krásné kolem sebe. 

Láskyplný pohled člověka vedle mě, úsměv 

malého dítěte, rozkvetlé stromy. O 

hvězdách na obloze si mohu nechat jen 

zdát. Kam tak všichni spěcháme, před čím 

utíkáme? Vždyť to, po čem nejvíce 

toužíme, po pokoji a lásce, to vše je 

ukryto v hlubině naší duše. 

Pane, prosím tě, nauč mě hledat chvíle 

ticha a umět být v nich sám. Sám se sebou, 

sám s tebou.  

Máš někdy pocit, že všechno je vzhůru 

nohama? Nic se nedaří, stíhá tě jeden 

problém za druhým a jsi jak v začarovaném 

kruhu? Zkus použít rady P.Eliase Welly, 

exercitátora, evangelizátora a exorcisty 

z Malty, autora mnoha knih. 

Modli se tyto Žalmy: 

- Ve starostech a úzkostech č. 46 

- V depresi č. 34 

- Cítíš tíhu hříchů č. 51 

- Cítíme osamělost, nejistotu č. 23 

- Čelíme krizi č. 121 

- Jsme nemocní č. 38 

- Máme pokušení č. 1 

- Chceme Bohu děkovat č. 100 

- Jsme na cestách č. 121 

- Máme problémy, těžkosti č. 16, 32 

- Jsme unaveni č. 90 

- Modlitba za osvobození č. 91 

Spojíme se takto se žalmistou, který byl ve 

stejné situaci, jako já - a Bůh bude hovořit 

stejně jako k němu. Chce se po nás jediné 

– naprostou důvěru, naprostou 

odevzdanost.                                             


