
 
 

Stezku života mi dáváš poznat; 
vrcholem radosti je být s tebou, 
v tvé pravici je neskonalé  
                                (Ž 16,11) 
 
 

 
 

 
Setkání vdov a vdovců s 

 

Janem Graubnerem 
arcibiskupem olomouckým 

 

            Velehrad 
 

            7. září 2016 
 
 

 
 
 
 

Program:       
 

  
 9.30 – modlitba růžence 

                      

 10.00 – 11.15 mše svatá v bazilice, 
 další program Slovanský sál      

                      

 11.25 - 11.45 promluva otce 

 arcibiskupa   
                      

 11.45 - 12.10 svědectví + další akce 

 Společenství ovdovělých   
                      

 12.10 – 14.00 polední přestávka – 

 Výstava Otmara Olivy 
                      

                      

 14.00 - 15.00 přednáška MUDr. 

 Jitky Krausové    
 „Cesta uzdravení aneb proměna 

 ran.“  

  
15.00 - 15.30 adorace (doprovod 

sbor SGV), svátostné požehnání 

                                            

 
 
 

 
 
 

    
  Hlad po lásce 
    
   Velmi často máme chudé  
   ve svém domě 
   a nevíme o tom. 
   Myslíme si, že být hladový 
   znamená nemít chleba. 
   Ještě mnohem trpčí 
   je hlad po lásce. 
   Osamělost se šíří stále víc… 
   Chudé musíme hledat 
   nejdříve ve svém domově, 
   pak u sousedů, na ulici 
   a na celém světě. 
   Kristus nás poslal do tohoto světa, 
   abychom byli jeho láskou 
   a jeho soucitem. 
                       (Matka Tereza) 
 
   O lásce 
   Svět, i když má nedostatky, 
   přeci je krásný a bohatý. 
   Skládá se totiž ze samých  
   příležitostí k lásce. 
                      (S. Kierkegaard) 
                   
 
 



 
S Bohem je krásný každý den 
 

 
Pán ať je před vámi, 
aby vám ukazoval správnou cestu. 
 
Pán ať je při vás, aby vás mohl 
brát do své náruče a chránit vás. 
 
Pán ať je za vámi, aby vás bránil 
před záludností zlých lidí. 
 
Pán ať je pod vámi, aby vás 
zachycoval, když padáte a aby vás 
vysvobozoval z pasti. 
 
Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, 
když je vám smutno. 
 
Pán ať je kolem vás, aby vás obhájil, 
když na vás útočí. 
 
Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal. 
Amen ! 
 
 
(Staré irské požehnání na cestu) 
 
 
 
 

 

Nepochybuj a věř (J 20,27) 

Tato slova jsi, Pane, tolikrát pronesl za 
svého působení mezi lidmi. Jaká síla 
musela z tebe vycházet, že 
uzdravovala nevyléčitelně nemocné, 
vyháněla z lidí zlé duchy 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 pozvedat 
nás, když padáme. Věřím tomu 
skutečně? Žiji tak, že ani stín 
pochybnosti nevstupuje do mých dní?  
Asi nejsi se mnou moc spokojen. 
Mnohdy se ženu životem doslova jak 
„utržený vagón.“ Vrhám se z jedné 
aktivity do druhé, doma či ve farnosti. 
Vůbec už nevnímám vše krásné kolem 
sebe. Láskyplný pohled lidí kolem mě, 
potřebu vnoučat po citovém naplnění, 
rozkvetlé jabloně. Kam ale tak všichni 
spěcháme, před čím utíkáme? Vždyť 
to, po čem nejvíce toužíme, po pokoji, 
lásce, to vše je přece v hlubině naší 
duše. A ta se nikdy neotevře ve spěchu 
a shonu. Prosím, Pane, nauč mě 
hledat chvíle ticha a umět v nich být 
sám. Sám se sebou, sám s tebou. (ap) 
     
 
 

 
 Pěkné slovo je milosrdný samaritán 

   
 Prázdniny jsou dobou odpočinku, ale 
 také nových setkání, sdílení, soužití. 
 V těchto dnech můžeme slyšet Boží 
 pozvání, abychom se o tento svět lépe 
 starali, abychom ho z místa, kde žijeme, 
 proteplili, prolidštili, aby se stal 
 láskyplnějším. Je to sčas, kdy prožíváme 
 věci společně. Čas,  
 kdy věnujeme více času našim bližním, ať 
 už jsou kdovíjací. Čas sdílení a podpory, 
 zvláště dětem, kterým ukážeme, že nám  
 na nich záleží. 
 A je to rovněž čas modlitby: pomůže nám, 
 abychom byli pozorní ke všemu, co se 
 děje kolem nás. Modleme se za ty, kteří to  
 nejvíce potřebují, za mír, za to, abychom  
 spolu žili lépe. Navíc máme rok  
 milosrdenství. Učiňme svá srdce bdělá, ať  
 citlivě vnímáme krásné věci i potřeby 
 všech lidí, včetně těch, kteří se budou cítit 
 osamělejší než jindy. 
 Ať nám každé prázdniny dovolí načerpat  
 plnou radost z přátelství a nové síly. 
 Váš otec Jacques Hamel! 
  
(P. Jacques Hamel, francouzský kněz, byl 
brutálně zavražděn při mši svaté ve věku 
86 let, text byl uveřejněn ve farním 
časopise – převzato z KT č. 32)   
  

 
   


