
       „Bůh je doma –  

        to my všichni jsme někam odešli. 

        Je čas se vrátit. Vrátit se domů, 

        k vlastní duši. 

        Vrátit se tam, kde se Bůh rozhodl   

        žít.“ 
                     (mistr Eckhart +1327, mystik) 

        

        

         

 

 

4. SETKÁNÍ OVDOVĚLÝCH 

Štípa 9. 6. 2015 

 
 

Hlavní celebrant P. Mgr. Jan Linhart 

biskupský vikář pro pastoraci 

Královéhradecké diecéze 

♥♥♥♥♥ 

 

 Program: 
              

  9.30 - 10.00   modlitba svatého růžence 

 10.00 - 11.00  mše svatá v kostele 

 11.00 - 11.25  ztišení s hudbou – Jana 

 Grossmannová, Michal Vilím 

 11.30 - 11.45 slovo o nás       

 ----------------------------------------------- 

 11.45 - 13.45  polední volno 

     ♥ pohoštění  

     ♥ svátost smíření, duchovní pohovor 

     ♥ prohlídka kostela s doprovodem 

     ♥ sdílení, prodej knih, oplatků 

     ♥ pohovor s terapeutkou, sociál. 

        pracovnicí, přímluvná modlitba  

    

  13.45 - 14.45 přednáška „Když Bůh mlčí“  

  P.Mgr. Jan Linhart 

  14.45 – 15.10 svědectví 

  15.10 – 15.30 adorace, požehnání  

 

  Přímluvná modlitba: Rudolf Olšan 

  pohostinka - klášter 

  Terapeut: Ing. Vlasta Klíčová 

  vstup k sestrám - klášter 

  Sociál. pracovník: Bc. Mgr. Z. Konečná 

  kaple Panny Marie Bolestné – kostel 

„Proto se navzájem povzbuzujte a buďte 

jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 

                                                (1 Te 5,11) 

 

Mít někoho blízkého, někoho, kdo nikdy 

nezklame, kdo zná mé srdce, před kým 

můžu být sám sebou, kdo mě vždy 

podepře, to je velký Boží dar. Není to 

samozřejmost, o takový vztah musíme 

pečovat a chránit jej jako vzácný poklad. 

 

Ve svém životě však potkáme i někoho, 

kdo je úplně sám, na koho nikdo nečeká, 

koho nikdo nepohladí, někoho, komu nikdo 

neřekne slova povzbuzení, když prožívá 

zármutek.   

 

„Dobrý Bože, připomínej mi často, že jsme 

stvořeni jeden pro druhého. Děkuji ti 

vroucně za všechny, kterés mi daroval, aby 

obohatili můj život. V tuto chvíli tě chci 

prosit o to důležitější – otevři mé oči 

dokořán pro ty druhé, které nikdo 

nepotřebuje, kteří se cítí osamělí, nemocní 

z nedostatku lásky. Nedovol, abych je 

přehlédl, ale abych jim uměl nabídnout 

aspoň kousek tvého pokoje, něhy a lásky.“   

                                                               ap 



„TY“     (súfijské podobenství) 

  

„Jedné noci zaklepal muž na dveře své milé. 
Zevnitř zazněla otázka, kdo to klepe. 

Odpověděl: „To jsem já!“ „Odejdi“, 

odpověděla mu stroze milá. Rozhněvaný a 
zklamaný muž šel po svých. 

Snažil se na ni zapomenout a vrhl se do víru 

světských radovánek. Marně. Cítil totiž v sobě 

prázdnotu. Po několika letech stojí znovu u 

dveří své lásky. Ta se ho opět ptá: „Kdo je to?“ 

a muž znovu odpovídá: „To jsem já.“ Opět se 

mu dostane stejné odpovědi:“Odejdi.“ Jenže 

tentokrát milá dodává záhadná slova: „Proč 

nenajdeš aspoň jediné slůvko, které by mě 

přimělo otevřít. Muž zklamaně odchází, ale 

tentokrát ne do světa, nýbrž do samoty. 

Postupně začne v jeho srdci klíčit moudrost, 

jeho láska se stává méně žádostivou zato však 

hlubší. Tato láska ho pokorně a tiše dovede 

ještě potřetí ke dveřím milované. Velice 

opatrně zaklepe. „Kdo je to?“ ptá se ona. On jí 

tichounce odpovídá:“To jsi ty?“ A dveře se 

okamžitě otevřou. 

Taková je láska. Čím více milujeme, tím méně 

opakujeme „já“ a tím častěji říkáme „ty“. 

„Já“ nahrazujeme slovem „ty“, „moje“ slovem 

„tvoje“. „Všechno mé je tvé a všechno tvé je 

mé“ (Jan17,10). „ 

(Převzato: Stinissen,W. Křesťanská hlubinná 

meditace, KNA 2007, s.186) 

Vzývání Ducha svatého 

 
Přijď, Duchu svatý, 

naplň srdce svých věrných 

a zapal v nich oheň své lásky. 

Sešli svého Ducha a všechno bude 

stvořeno. A obnovíš tvář země. 

 

Magnificat  (Lk  1, 46-55) 

 

 „Velebí má duše Hospodina 

a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 

neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. 

Od této chvíle mě budou blahoslavit 

všechna pokolení, že mi učinil veliké věci 

ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a 

jeho milosrdenství trvá od pokolení do 

pokolení k těm, kdo se ho bojí. 

Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, 

kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil 

z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil 

dobrými věcmi a bohaté propustil 

s prázdnou. 

Ujal se svého služebníka Izraele, 

pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil 

našim předkům, Abrahámovi a jeho 

potomkům navěky.“  

 
 

My plujem dál a dál 

 

My plujem dál a dál k Ježíši svému, 

děkujem stále za lásku Jemu. 

My plujem dál a dál až k výšinám, 

kde Králem všech je náš nebeský Pán. 

 

Až doplujeme pouť žití svého, 

zas budem šťastní v náručí Jeho. 

My plujem dál a dál až k výšinám, 

děkujem za lásku, kterou nám dal. 

 

Přimluv se, Matko, u Syna svého, 

ať nás vždy chrání od všeho zlého. 

My plujem dál a dál ve věčný stan, 

konec je trápení, Bůh žehná nám.  
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