
3. setkání vdov

„Ježíš mě miluje! Vím to!
Říká mi to ve slovech Bible!
Patří mu všichni malí,
protože jsou slabí,
ale ON je silný.“

(Our Daily Bread, 2014/2.3.)

s biskupem žilinským 
Mons. Tomášem Galisem

Štípa 12. června 2014

„Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: 
,Přijměte Ducha svatého.‘“

(J 20,22)

Ježíši, stačil Tvůj dech, aby se z  ustrašených 
apoštolů stali odvážní hlasatelé evangelia. Stejně 
jako Ty uzdravovali nemocné a konali zázraky.

Zdálo by se, jak je jednoduché proměnit 
a  obnovit člověka. Jenže oni se tenkrát všeho 
vzdali, naslouchali mu, přemýšleli o  něm, 
kráčeli vedle něho. A Ježíš je pomalu utvářel ke 
svému obrazu.

Dokázala bych se i  já vzdát dlouhého vyse-
dávání u televize, čtení laciných časopisů nebo 
ztraceného času hodnocením druhého člově-
ka? Vzít do rukou Písmo či rozjímat nad du-
chovní knihou? Ptát se Pána našich životů, co 
mi chce říct, jaká je jeho vůle?

Pane, prosím Tě, nauč mě zůstávat aspoň 
občas v tichu a naslouchat Tvým slovům.

Jan Zlatoústý (344–407)
„Dopis mladé vdově“ (úryvek)

Ve starozákonní době patřily vdovy k  těm 
nejzranitelnějším. Teprve s příchodem Božího 
Syna se tvrdý zákon proměnil v  Boží milosr-
denství. Sv. Jan se snažil povznést vdovský stav 
a vrátit mu pravou úctu. Píše doslova: „Jméno 
vdova není titul neštěstí, ale největší cti a důstoj-
nosti. Vždyť vdovy jsou jako neopevněné město, 
vystavené útokům mnoha nepřátel…“

Odolat všem těmto útokům je i v dnešní době 
někdy nad lidské síly. Má-li být vdova, vedle 
běžných povinností a starostí o rodinu, milující 
a rozdávající, potřebuje nutně pomoc druhého 
člověka. Nacházíme ve svém okolí lidi, kteří 
nám podají pomocnou ruku v pravý čas?



Program:

9.30–10.00 modlitba svatého růžence
10.00–11.00 mše svatá v kostele
11.00–11.20 hudební zastavení (violové sólo)
11.20–11.45 slovo otce biskupa
11.45–12.15 svědectví vdov

12.15–14.00 polední volno
 • malé pohoštění (nabídne farnost)
 • svátost smíření, duchovní pohovor, 

sdílení
 • k dispozici právník, psycholog, 

pracovník sociálního odboru
 • prohlídka kostela

14.00–14.50 „Jak nacházet radost ze života“ 
– doc. Dr. Michal Altrichter SJ, 
Th .D.

14.50–15.15 dotazy, připomínky, další akti-
vity – CPR Olomouc

15.15–15.45 adorace a svátostné požehnání

Kde najdeme:

 • právník: Mgr. Marek Konečný – místnost 
bl. Marie T. Scrilli

 • pracovník sociálního odboru: 
Ing. Mgr. Lenka Pavlovská – kancelář 
CPR Štípa

 • psycholog: Mgr. sr. Růžena Sekulová – 
pohostinka u sester

Je možné si zakoupit:

 • poutní oplatky (35 Kč, 3 ks za 100 Kč)
 • obrazová publikace o Štípě (100 Kč)
 • menší publikace o zakladatelích kostela – 

Lukrecie Nekešová, Albrecht z Valdštejna 
(40 Kč)

 • turistická známka Štípy (30 Kč)

Jak vidí lásku 8–9leté děti 
v hodině náboženství:

Láska je velká a pěkná radost.
Láska je klid a mír.

Láska bývá pěkný úsměv 
na tváři někoho hodného.

Láska je pěkné slovo.
Láska by mohla být procházka 

s maminkou a tatínkem.
Být pohromadě je láska.
Láska musí být v rodině.

Když jdou děti spát, maminka jim dá 
vždycky pusu na dobrou noc – a to je láska.

Kdyby byla láska na celém světě, 
nebyly by války.

„Milovaní, milujme se navzájem, 
neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, 
z Boha se narodil a Boha zná. 
Kdo nemiluje, nepoznal Boha, 
protože Bůh je láska.“

(J 4,7–8)


