
2. společná pouť
vdov a vdovců

„Modlitba je úkon svobody.
Je to mluvení i naslouchání.
Jsou to okamžiky hlubokého ticha,
uctívání a čekání, jak čas plyne.“

(papež František)

s biskupem olomouckým 
Mons. Josefem Hrdličkou

Olomouc 16. října 2014

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, 
modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 
za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc…“ 
(1Tm 2,1–2)

Nádherná rada, protože pokračuje slovy: „… aby-
chom mohli žít tichým a klidným životem v oprav-
dové zbožnosti a vážnosti.“ Lékaři nám radí, jak si 
zachovat zdraví. Svatý Pavel nám zaslibuje šťastný 
život, když budeme pamatovat na prosby, modlitby 
a díkůvzdání. Bohužel my často setrváváme pouze 
na prosbách, zvláště když nám takřka teče do bot. 
Občas ještě poděkujeme. Přímluvy, zvláště za to, 
co se nás přímo netýká, pomíjíme. Spíše dokážeme 
kritizovat a radit, nejvíce „těm nahoře“, to však pra-
málo pomůže. Na chvály zapomínáme úplně. Svatý 
Ignác z  Loyoly napsal, že člověk je stvořen proto, 
aby chválil Boha, a tak spasil duši. My všichni přece 
toužíme po spáse, po věčném životě v  blízkosti 
milujícího Boha, v nekonečné blaženosti.

Pane, dáváš mi slova Písma i mnoha světců o tom, 
jak žít, abych už zde na zemi trochu okoušel něco 
z budoucí blaženosti. A nechceš toho po mně příliš. 
Jenže já musím poctivě přiznat, že často je pro mě 
tolik důležitějšího než modlitba, tolik nutnějšího 
k vyřízení než upřímné poděkování. V období, kdy se 
mi daří, na Tebe dokonce zapomínám. Je mi to líto. 
Prosím Tě o dar, abych za vším, co v životě prožívám, 
viděl Tvé stopy, Tvou vůli. Abych s vděčností přijímal 
každý nový den, který mi dáváš. Pomoz mi prožít ho 
co nejlépe.

Děkuji Ti, Ježíši, chválím Tě, Ježíši!

Ranní modlitba
Procitl jsem a mé myšlenky se obracejí k Tobě, 

můj Bože, dřív než mě zaskočí mé každodenní 
starosti.

Děkuji Ti za spánek, který jsi mi daroval, za 
síly, které se mi vrátily a které chci nyní postavit 
do Tvých služeb po celý tento den.

Odevzdávám Ti všechno, co mne v průběhu 
dne očekává.

Zatím je všechno ještě klidné, cítím se Ti 
nablízku.

A nalézám v Tobě
všechny, které miluji,
všechny, které jsi mi svěřil,
všechny, pro které musím tvořit,
všechny, za které musím bojovat,
všechny, s nimiž spolupracuji,
všechny, před něž musím předstoupit,
všechny, kteří mi – snad – způsobí bolest.

Chraň je před zlým.
Po celý den se chci o  Tebe opírat, o  Tebe, 

jehož hřích lidí může ponížit, ale nikdy sesadit; 
o Tebe, jehož nic nepřekvapí, neboť jsi původ-
cem všech věcí a Prozřetelností světa. K Tobě se 
obracím v  plném spočinutí na počátku tohoto 
dne, v němž je utajeno tolik nepředvídaného.

V Tebe vkládám svou důvěru. Užij si mě tak, 
aby bylo vykonáno dobré. Tento den patří Tobě. 
Dopřej, ať ho prožiji podle Tvé vůle. Amen!

Večerní modlitba
Děkuji Ti, Pane, že Ti sloužit smím, děkuji 

Ti za to, že Ti zcela náležím. Děkuji Ti za 
pokrm a střechu nad hlavou, děkuji Ti za lásku 
a ochranu Tvou. Za vše převeliké, co mi dáváš, 
i za vše malé, co mi ponecháváš. Za klidný sen 
i za bezesnou noc, za chvíle úsměvu i za bolesti, 
jen proto, že je smím nésti, abys mi s láskou při-
šel na pomoc, abych Ti byl ještě blíže.

Děkuji za temnotu Kříže i  za velikou záři 
vzkříšení, jež sluncem věků je, jen v ní uvidím 
kvést plevel svých žalů planě.

Tak málo lidí děkuje Bohu, přijmi i můj dík 
za ně. Amen.

Th omas Suavet



Program:

9.30–10.00 modlitba růžence
10.00–11.00 mše svatá – hlavní celebrant 

Mons. Josef Hrdlička

11.00–11.30 svědectví vdov
11.30–11.50 Duchovní přínos 

sv. Hedviky – 
sr. Lucie Cincialová, Th .D.

11.50–12.00 poselství otce biskupa 
a požehnání pokrmů

12.00–14.00 polední přestávka
 • menší pohoštění před katedrálou
 • možnost oběda dle nabídky místních 

restaurací
 • návštěva Arcibiskupského paláce 

(zdarma)
 • komentovaná prohlídka katedrály

14.00–14.30 varhanní zastavení a ztišení
Michael Vilím – varhany, 
Kristýna Vrbovská – zpěv

14.30–15.00 adorace a svátostné 
požehnání

15.00–15.15 závěr pouti – další plánované 
akce pro vdovy a vdovce

Krátká přirovnání, která podává dnešní litur-
gie, tvoří závěr kapitoly Matoušova evangelia 
věnované podobenstvím o  Božím království 
(Mt  13,44–52). Říkají nám, že objev Božího 
království může nastat neočekávaně jako v pří-
padě rolníka, který při orbě našel nenadálý 
poklad, nebo po dlouhém hledání jako v  pří-
padě obchodníka s perlami, který konečně najde 
drahocennou perlu, o níž snil. V jednom i dru-
hém případě je však primární skutečností, že 
ten poklad a ta perla jsou cennější než všechna 
ostatní dobra, a  proto se rolník i  obchodník, 
kteří je najdou, zříkají všeho ostatního, aby je 
mohli získat.

Kolik jen lidí, světců a světic, kteří s otevře-
ným srdcem četli evangelium, Ježíš natolik oslo-
vil, že se k němu obrátili. Pomysleme na svatého 
Františka z  Assisi. On už křesťanem byl, ale 
takovým… napomádovaným. Když v rozhodu-
jícím okamžiku svého mládí četl evangelium, 
setkal se s  Ježíšem a  objevil Boží království – 
a potom vyprchaly všechny jeho sny o pozemské 
slávě. Evangelium ti dá poznat pravého Ježíše, dá 
ti poznat živého Ježíše, jenž promlouvá k srdci 
a  mění tvůj život. Pak zajisté zanecháš všeho. 
Můžeš zásadně změnit styl života či nadále 
dělat to, co dříve, ale jsi někým jiným, jsi zno-
vuzrozeným, nalezl jsi, co dává smysl, chuť 
a  světlo všemu, včetně námah, utrpení i  smrti. 
Čtěte evangelium, čtěte je. (…) Každý denně 
čtěte kousek evangelia a noste malé evangelium 
s sebou v kapse, tašce nebo jakkoli, aby bylo po 
ruce. A jeho čtením najdeme Ježíše.

(papež František, Anděl Páně 27. července)

Pane, udělej ze mne
nástroj svého pokoje,
abych přinášel
lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

sv. František z Assisi


