PASTORAČNÍ NOVINY VACENOVICKÉ FARNOSTI
Dobrý den milí farníci
Modlitba lásky
Děkuji ti, můj milovaný
Ježíši, že jsi mě vždy miloval
takového, jaký jsem, i
přesto, co zlého jsem
v životě vykonal.
Jsem šťastný, že mě i
přesto, jaký jsem,
nekonečně miluješ, chráníš
a snažíš se mě udělat
nekonečně šťastným.
Vím a věřím, že mě budeš
na věky věků milovat,
takového jaký budu, i
přesto, co ještě udělám,
neboť tvoje láska ke mně je
věčná a tvoje milosrdenství
ke mně je nekonečné.
Miluji tě, můj milovaný.
Prosím, proměň mě v sebe –
v Lásku, protože ty jsi Láska
a já stvořený na tvůj obraz.
Amen!

Dnes je neděle 30.května a slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice.
V pondělí 31. května

Svátek Navštívení Panny Marie

Čtvrtek 3. června

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo (nedělní slavnost 6.6.)

Pátek 11. června

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (v neděli 13.6. – poutˇ)

Čtvrtek 24. června

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Úterý 29. června

Slavnost sv. Petra a Pavla

Seznamte se, prosím……
Dnes Vás chceme seznámit se sv. Janem Nepomukem
Neumanem, který se narodil 28.března 1811 v Prachaticích
a jeho svátek slavíme 19. června. Byl český katolický misionář,
redemptorista, (pozn. P.N. : redemptoristé jsou členové
katolické řeholní kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, která si
klade za poslání následovat Krista, hlásat Boží slovo chudým a
žít podle evangelních rad chudoby, čistoty a poslušnosti) čtvrtý
biskup Filadelfie (1852 – 1860) a po sv. Alžbětě Anně Setonové
druhým světcem z USA. Vydáme se tak po stopách člověka,
který je v Česku téměř neznámý, prosadil se až daleko za
oceánem. Americká katolická církev ho dodnes ctí jako
důležitou osobu řádu redemptoristů a především jako
zakladatele církevního školství.

Jan Nepomuk Neumann se sice narodil v Prachaticích, ale jeho otec Filip Neumann pocházel
z bavorského Obernburgu a byl punčochář. Matka Agnes byla dcera tesaře. Jak vzpomíná Neumann
ve svém deníku, oba rodiče byli hluboce věřící. Jan byl jejich třetí dítě a prostřední jméno dostal
skutečně na památku významného českého světce Jana Nepomuckého. V mládí téměř denně
pracoval jako ministrant. Po dokončení základní školy v Prachaticích odešel do Českých Budějovic na
piaristické gymnázium, kde se věnoval hlavně latině a řečtině. Soukromě se ale musel doučovat i
češtinu, protože doma se mluvilo spíše německy. Po maturitě byl přijatý roku 1831 na teologický
seminář do Českých Budějovic, kde také přijal nižší svěcení. Pak studoval teologii, filosofii a přírodní
vědy v Praze. A to už se dostáváme do klíčové etapy Neumannova života. Někdy během studií
teologie se mu totiž dostal do rukou časopis o amerických misiích. To do jisté míry rozhodlo o jeho
dalším povolání. Chtěl se naučit anglicky, ale nenašel vhodného učitele, proto se vzdělával
soukromě. Po ukončení studia teologie ho ale čekala další překážka: kvůli nadbytku kněží ho odmítli
vysvětit. V nouzi se tedy obrátil na budějovického faráře a svého přítele. Tomu se povedlo
kontaktovat biskupa Francise Kenricka z Filadelfie, který sháněl kněze pro práci s emigranty v Severní
Americe. Z Prachatic se tak ve svých 25 letech 8.února roku 1836 vydal pěšky do Paříže a protože
nestihl dostavník, dále do Le Havru, kde 20.dubna nastoupil na loď a po vyčerpávající cestě přes
oceán se 1.června vylodil v New Yorku.
Chtěl nejprve obcházet americké diecéze a žádat o místo misionáře. Dlouho ale hledat nemusel.
Brzy našel katedrálu svatého Patrika a 25. června 1836 se ve Spojených státech stal knězem.
Tehdejší náboženská situace v rodící se americké společnosti ale byla velice specifická. Na
konferenci u příležitosti 200 let od narození Jana Nepomuka Neumanna se tomuto tématu věnoval
Martin C. Putna. (pozn. P.N. – prof. Mgr. Putna, Dr. je český literární historik a kritik, překladatel,
antropolog a pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy).

"Ten raný americký katolicismus je skutečně
katolicismus velmi zvláštní, můžeme říci, že
opravdu velmi americký. Nespoléhá na alianci
církve a státu, jak to bylo do velké míry v Evropě
nebo v Rakousku, kde pro Neumanna bylo
samozřejmé, že přece stát a církev spolu
spolupracují a kněz je vlastně státní
zaměstnanec a tak dále. Všechno to vycházelo
zdola. Chtěli-li věřící kostel, museli si ho
postavit. Chtěli-li kněze, museli si ho zaplatit, z
čehož potom plynuly další problémy. Byl to
katolicismus kupodivu velmi podobný tomu,
který se objevuje po druhém vatikánském
koncilu. Začíná zdůrazňovat právě tu komunitní
strukturu, spoluzodpovědnost laiků. Vedle
hierarchické struktury je zároveň ta mnohost
vztahů, důraz na lokální komunity. Uvědomme
si ještě jednu věc. Až do vzniku Spojených států
nebyl žádný katolický biskup, čili to všechno si
museli spravovat sami, žádnou jinou možnost
zkrátka neměli. Teprve když přichází druhá vlna katolíků do Ameriky, tak se tento model mění. Ta
druhá vlna už není náboženská, ta už je sociální." Martin C. Putna

Český kostel v St. Louis
Poté, co se stal knězem, Jan Nepomuk Neumann pracoval na rozlehlém území v okolí města
Buffalo poblíž Niagarských vodopádů. Odsloužil první mši svatou ve vesničce Williamswille v
opravdu skromných podmínkách - v kostele bez střechy a oken. Dostavěl místní kostel, založil školu
a obcházel farnost o rozloze téměř 1500 km². Tehdy se na území Spojených států nacházelo mnoho
roztroušených emigrantských osad, které tvořily převážně německé rodiny, ale i francouzské, irské
a české. U těch se teď na chvilku zastavíme. Proud vystěhovalců do Severní Ameriky z Čech totiž
začíná už rokem 1848. První česká osada vznikla roku 1854 v St. Louis. Ve stejném roce tu vznikl
dřevěný český kostelík sv. Jana Nepomuckého. Velké množství Čechů se usazovalo zvláště v
Chicagu, roku 1860 tu založen spolek „Slovanská Lípa" se školou a kostelík sv. Václava. Při něm
fungoval český farář Josef Molitor z Moravy. Emigrantů bylo tedy mnoho a podobně vypadala i
náboženská situace - vedle sebe musela koexistovat řada náboženství. Pokračuje Martin C. Putna.
"Pro Neumanna jakožto člověka vzešlého v zásadě z toho jihočeského a rakouského biedermaieru,
ve kterém katolicismus byla ta základní kategorie a potom bylo někde několik protestantů- ještě ani
ne na jihu Čech. Víme, že po tolerančním patentu protestantské komunity vznikly v zásadě ve
východních Čechách nebo na Moravě, něco málo ve středních Čechách, ale v jižních Čechách nic. Čili
on skutečně vyrůstal v prostředí, které bylo nábožensky naprosto homogenní, takže si vůbec nekladl
takovou otázku, vůbec to pro něj nebyl žádný problém. Přišel do situace otevřeného náboženského
systému. To znamená systému, který je založen na tom, že je soukromou věcí každého člověka, zda
vyznává nějaké náboženství a jaké, nebo nevyznává náboženství žádné. Zároveň na druhé straně
Spojené státy americké jsou založeny na tom, že se společensky předpokládá, že spíše každý nějaké
náboženství má."

Jan Nepomuk Neumann sloužil nejenom duchovně, ale staral se i o praktické potřeby
přistěhovalců. Myslel hodně na vzdělání, zakládal a pomáhal stavět školy. Spřátelil se také s
indiány, nazýval je „chudými dětmi přírody". Roku 1840 se vyčerpáním zhroutil a byl převezen do
kláštera redemptoristů v Pittsburghu. Po noviciátu byl roku 1842 přijat do řádu v Baltimoru
v Marylendu. Už po dvou letech (r.1844) ho ale zvolili představeným řeholního domu v Pittsburghu
a roku 1847 už vedl celou americkou misii redemptoristů. Od 50. let 19. století žil opět v Baltimoru
jako představený kláštera sv. Jakuba. Kromě správy farnosti se věnoval i psaní. Napsal a vydal dva
katechismy a biblickou dějepravu. Staral se také o řeholnice, které sám pozval, aby vedly nově
zakládané školy, sirotčince a nemocnice.
Nečekaná volba nového filadelfského biskupa přinesla Neumannovi úspěch. Navrhli totiž jeho
samotného. On sám si ale úřad nepřál a ani filadelfští katolíci nebyli nadšeni: jeho osoba se jim
zdála málo reprezentativní. Byl malé postavy - měřil jen 160 cm, nepotrpěl si na oblékání, navíc byl
cizinec a mluvil anglicky se zvláštním přízvukem. 28. března roku 1852 se ale biskupem stal, shodou
okolností v den svých 41. narozenin. V novém úřadě neúnavně objížděl všechny svěřené farnosti,
zakládal nemocnice, sirotčince a školy. Nechal vybudovat osmdesát kostelů a více než stovku
farních škol, považujeme ho za zakladatele amerického katolického školství. Velice usiloval i o
zmírnění projevů rasismu a i dnešní zástupci americké církve potvrzují, že Nepomuk Neumann je
pro ně vzorem člověka, který měl velmi blízký vztah k přistěhovalcům.
"Je naprostým a přirozeným zastáncem evropského rakouského hierarchického modelu, je tvůrcem
systému farních škol, protože říká: nedůvěřujeme veřejným školám, protože kdoví, čemu by ty děti
naučily. Čili budování domácího školství. Na druhou stranu on si ty Američany - nejen katolické, ale i
tu obecnou Ameriku - postupně získává tím, že začíná být jistě ne hned, ale po nějaké době vnímán
jako americký hrdina. Co je americký hrdina? Americký hrdina je ten aktivní, optimistický, to je,
když to zjednoduším, chlap, který maká. Chlap, který nefňuká, chodí po světě, ničeho se nebojí,
pracuje do úpadu a něčeho dosáhne. Naše evropské vnímání těch hrdinů, kteří jsou vlastně hrdiny
tím, že ztroskotali a my je potom po několika stoletích objevíme, tomu Amerika nerozumí.
Neumann se může jevit jako hrdina právě proto, že on tam budoval. Vybudoval to školství, zakládal
tam kláštery, založil ve Filadelfii tu katedrálu, to znamená, že je typem toho spolubudovatele
Ameriky."
Na podzim 1854 odcestoval do Říma, kde se setkal s papežem Piem IX. Poté se poprvé po 19 letech
vydal do Čech. Koncem prosince navštívil sestru Janu v Praze, představenou kláštera boromejek.
Do Prachatic chtěl přicestovat tajně, ale lidé se o jeho příjezdu doslechli a zdaleka ho vítalo
vyzvánění zvonů, střelba a hudba. O vřelém přijetí se dokonce dodnes dochoval záznam v městské
kronice. V Prachaticích pobyl jen pár dní na začátku roku 1855. Už koncem března se ale znova
ujímá svých povinností ve Filadelfii.
Životní pouť Jana Nepomuka Neumanna skončila zcela náhle 5. ledna 1860 ve věku 48 let. Šlo o
srdeční zástavu když se na ulici zhroutil a zemřel. Místa spojená s Neumannem ale dodnes
nacházíme všude po Spojených státech amerických.

"S Neumannem jsou spojena v zásadě tři místa, na kterých můžeme Neumannovský kult najít. Je to
New York, Washington a samozřejmě samotná Filadelfie. Kdybyste byli v New Yorku, tak najdete
Neumannovu pamětní desku na staré katedrále svatého Patrika, to znamená ne na té nové,
obrovské a neogotické, co stojí mezi těmi obchody s luxusní kosmetikou, ale v té skutečně staré, čili
velmi obyčejné, maličké a téměř nevzhledné. Tam je pamětní deska "zde byl vysvěcen Jan Nepomuk
Neumann." Druhé místo je Washington, tam jsou vlastně dva takové hlavní náboženské
celoamerické stánky. Jedna je takzvaná národní katedrála, která je pro všechny protestantské
církve dohromady, a pak je tam zvlášť katolická, které se neříká katedrála, ale říká se jí bazilika
neposkvrněného početí. To je místo, kde je jednak galerie celoamerických světců, a jednak jsou tam
kaple, zasvěcené jednotlivým národům, které do Ameriky přicházely, a jejich katolickým tradicím.
Tam najdeme Neumanna dokonce dvakrát. Jednou je v té celoamerické galerii, to znamená mezi
těmi, kteří patří k těm celoamericky uctívaným. Potom je tam samozřejmě česká kapel, která je
zasvěcená panně Marii Hostýnské, ale uprostřed té kaple se nachází poměrně obrovská, mohutná
socha Jana Nepomuka Neumanna, což je dílo Jana Koblasy."
Pohřbili ho ve Filadelfii, kde získal biskupské místo a kde osm let působil. Neumann ale není
pohřben v katedrále, připomíná Martin C. Putna.
"Je pohřben v kostele, který byl jeden z těchto původních kostelů. Je to kostel svatého Petra v
poměrně ošklivé a poměrně chudé čtvrti, osídlené zčásti Hispánci, zčásti černochy (nebo
Afroameričany). Ten kostel je také poměrně ošklivý, a když do něj dolů sestoupíte, naleznete tam
obrovskou kryptu, zvící celého kostela, ve které je uprostřed Nepomuk Neumann ve skleněné rakvi
zalitý do vosku - velmi tradiční způsob uctívání svatých skutečně v podobě fyzických ostatků, což je
na americké poměry velmi zvláštní. Najdete k tomu v průvodcích takové varování - pozor, tam
opravdu ve skleněné rakvi je skutečně ta mrtvola. Ne, není to socha, je to skutečně mrtvola. I pro ty
Američany je to trochu zvláštní věc. Člověk, který je ale zvyklý na katolickou středoevropskou
tradici, říká "no jasně, ostatky světce ve skleněné rakvi, jaký problém." Nás to nepřekvapí."

Na konci 19. století začíná proces, který pokračuje na podzim roku 1963 na 2. vatikánském koncilu
Neumannovým blahořečením. Papež Pavel II. poté slavnostně Jana Nepomuka Neumanna svatořečí
19. ledna roku 1977. Prachatický rodák se tak stává prvním americkým světcem. Vzhledem k
tehdejším politickým poměrům v Československu ale nebylo možné tuto událost příliš připomínat.
Komunistický režim tehdy umožnil návštěvu Říma jen velmi omezenému počtu vybraných
duchovních. Kanonizace prachatického rodáka se tak stala především exilovou záležitostí, na níž se
kromě Američanů do Věčného města sjely stovky krajanů českého i německého jazyka z různých
zemí. Začátkem 80. let se německy hovořící krajané rozhodli postavit kapli Janu Neumannovi na
bavorské straně vrcholu hory Třístoličník na jihozápadní Šumavě, pouhých pár desítek metrů od
tehdy neprostupné československé hranice.
"To, že svatý Jan založil sto škol a 80 kostelů, je něco mimořádného. Takže je v té historii počítán jako
zakladatel církevního školství v Americe. Potom jsou to samozřejmě jednotlivé věci, které sám já
odhaluji vlastně při četbě nebo při tom studiu, protože skutečně tady se o něm velmi málo ví. Moje
znalost těch reálií a jeho života je také taková pozvolná. Žasnu čím dál tím víc, jak člověk poznává ty
okolnosti,"říká na adresu Jana Nepomuka Neumanna českobudějovický biskup Jiří Paďour.
Kardinál Dominik Duka napsal: "Neumannovo nasazení pro ideály, které přesahují blízké horizonty,
je dnes víc než aktuální. Z mnoha míst zaznívají různá prohlášení a lákavá hesla, avšak až příliš často
za nimi nestojí právě ona poctivost, s níž biskup Neumann přicházel k lidem, kterým chtěl především
obětavě sloužit."
Zbývá ještě dodat, jak se ke svatořečení našeho slavného rodáka postavil tehdejší totalitní režim. Na
slavnostní kanonizaci Jana Nepomuka Neumanna v červnu 1977 přijely do Říma tisíce Američanů
a našich krajanu z USA. Z jeho rodné
českobudějovické diecéze se však mohla
zúčastnit jen nepočetná delegace v čele
s kapitulním vikářem Josefem Kavalem. Tisk o
kanonizaci jen velmi stručně okrajově referoval a
v samotném jeho rodišti se komunisté snažili
jakoukoli připomínku kanonizace utajit.
Nepodařilo se jim však zabránit, aby do Prachatic
nepřicestovali američtí poutníci v čele
s houstonským
biskupem
Mons.
Janem
Ludvíkem Mořkovským, který je českého
původu. Ale „komoušům" se podařilo aspoň to,
že se o tomto nesmělo referovat. A tak
komunistická ČSSR ukázala světu, jak je to s tou
proklamovanou svobodou u nás. Naši
komunističtí mocipáni se před světem opět
nejvyšší možnou měrou ztrapnili. Ostatně ani
Česká pošta ve svobodném Česku nedokázala, na
rozdíl od té americké, tohoto našeho slavného
rodáka připomenout nějakým filatelistickým
dokladem.
Byl schopný začínat znovu, hledat nové cesty,
aby mohl uskutečnit své sny. Možná právě pro

tuto vlastnost je dodnes osobností, kterou mnozí považují za svůj vzor a nacházejí sílu v jeho
ideálech. A patrně zde pramení i snaha komunistů o utajení svatořečení tohoto rodáka z Prachatic
v roce 1977.

PROSBA
Prosíme naše farníky, aby si více všímali občanů, kteří dávají do kontejneru u hřbitova věci, které
tam nepatří !!!
Při přistihnutí takového člověka, ho prosím ihned důrazně napomeňte, ať toto nedělá !!! Nebo
v případě jeho agresivní prudké reakce, v klidu a tichosti odejděte a posléze tuto událost prosím
nahlaste členům P.R., duchovnímu otci, či na obecním úřadě.
Již několikrát jsme objevili v kontejneru věci, které tam nepatří, jako například sklo, satelit,
kuchyňskou desku, stavební suť (cihle) atd.
Myslíme si, že většina našich občanů je natolik uvědomělá, že tyto věci nedělá, ale můžou to být i
cizí (přespolní) lidé, kteří nás tímto jednáním velmi poškozují na technických skládkách, kde se
kontejnery vozí a tím pádem z nás dělají barbary vůči životnímu prostředí.
Nemluvě o navyšování finanční částky obecnímu úřadu od skládek, za neustálé třídění.
Proto vás velmi prosíme, abyste si takových lidí všímali, popřípadě jejích vozidel (barva, typ auta,
nejlépe však značka na vozidle). Děkujeme
Nafoceno v úterý 4.5.2021

Příběh na pokračování – 2.díl
Život v protektorátu – období heydrichiády
Lidice a Ležáky
Po atentátu na zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera R. Heydricha dne 27.
května 1942 se ještě vystupňoval teror nacistických okupantů proti českému národu. I přes popravy
stovek lidí a rozsáhlé razie se nedařilo pachatele atentátu dopadnout. Když 4. června 1942 Heydrich
na následky zranění zemřel, rozhodli se nacisté v Čechách a na Moravě k dosud neslýchané
zastrašovací akci; významný podíl na plánu vyhlazení Lidic měl ambiciózní státní tajemník úřadu
říšského protektora SS-Obergruppenfühner Karl Hermann Frank.
Nicotnou souhrou okolností byly za oběť vybrány právě Lidice. 3. června se dostal Jaroslavu Pálovi,
majiteli továrny na baterie ve Slaném, do rukou podezřelý milostný dopis adresovaný jedné ze
zaměstnankyň továrny, jisté Anně Marusczákové z Holous u Brandýska. Ve kterém stálo: „Drahá
Aničko! Promiň, že ti píši tak pozdě… Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. Onoho osudného dne jsem
spal někde na Čabárně. Jsem zdráv. Na shledanou tento týden a pak se už neuvidíme. Milan.“ Pála, v
domnění, že pisatel dopisu může být zapleten do atentátu, uvědomil četnictvo a to dopis postoupilo
gestapu. Marusczáková, která skutečné jméno svého milence neznala, při výslechu mimo jiné
zmínila, že dotyčný ji poprosil, aby v Lidicích rodině Horákových vyřídila pozdrav od jejich syna.
Následovala razie v Lidicích a zatčení rodin Horáků a Stříbrných, o jejichž synech bylo známo, že slouží
v československém vojsku v Anglii. Domovní prohlídky ani výslechy však neodhalily nic podezřelého.
Následujícího dne byl jako přítel Marusczákové identifikován Václav Říha, dělník z Vrapic u Kladna.
Protože byl ženatý a obával se, že jeho nevěra s dívkou z nedaleké vsi vyjde najevo, chtěl vztah s
Marusczákovou ukončit a poslal jí proto s pomocí spolupracovníků onen dopis, který měl vyvolat
romantický dojem, že je zapojen do odbojové činnosti a že se odešel skrýt do křivoklátských lesů.
Kladenskému gestapu bylo záhy jasné, že Říha, Marusczáková ani Horákovi nemají s atentátem na
Heydricha nic společného. V Lidicích nebyl objeven žádný arzenál, vysílačky ani skrývané osoby a s
tímto výsledkem bylo také podáno hlášení do Prahy.
V Praze se mezitím Karl Hermann Frank v naději, že tím posílí své postavení a napomůže svému
jmenování příštím říšským protektorem, rozhodl využít Lidic jako ukázky svého „rázného postupu“.
Frank 9. června osobně předložil při Heydrichově pohřbu v Berlíně svůj záměr Hitlerovi a obratem k
němu obdržel souhlas. Lidice měly být vypáleny a srovnány se zemí, dospělí muži zastřeleni, ženy
uvězněny v koncentračních táborech a děti dány na „náležité vychování“.
Navečer dne 9. června byly Lidice obklíčeny jednotkami SS a německé policie a nikdo nesměl obec
opustit. Organizační štáb celé akce už byl na místě a všemu velel. Starosta byl přinucen vydat veškeré
obecní cennosti a obyvatelé začali být po půlnoci vyváděni ze svých domovů. Muži starší 15 let byli
shromažďováni ve sklepě a chlévě Horákova statku. Všechny cennější věci, koně, dobytek,
zemědělské stroje apod., byly shromažďovány a odváženy do sousedního Buštěhradu. Ráno 10.
června 1942 se na místo osobně dostavil K. H. Frank, aby dohlížel na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly
nejprve nahnány do místní školy, za úsvitu pak autobusy převezeny do tělocvičny kladenského
gymnázia . Mezitím byly zdi stodoly v sousedství Horákova statku obloženy slamníky a matracemi
(proti odraženým střelám) a přichystána popravčí četa. Lidičtí muži byli posléze vyváděni ve
skupinách (zprvu po pěti, pak po deseti) na přilehlou zahradu a tam stříleni. Celkem jich na tomto

místě bylo povražděno 173. Nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14 let. Všechny domy včetně školy,
kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny.
V následujících týdnech a měsících byly zbytky vypálených budov vyhozeny do povětří, zničen
hřbitov včetně exhumace zemřelých, vykáceny stromy (mimo jediné hrušně nedaleko potoka, která
byla Němci považovaná za uschlou, sutí zavezen rybník a vše srovnáno k nepoznání. K odvozu suti
byla na místě zbudována polní železnice. Dokonce bylo na několika místech posunuto koryto potoka,
aby nic nezůstalo na svém místě. Filmové záznamy, pořízené samotnými nacisty, dodnes vydávají
svědectví o díle zkázy. Prostor, kde stávaly Lidice, měl být učiněn holým polem a jméno obce
vymazáno z map.
Dne 16.6. 1942 bylo na střelnici v Praze-Kobylisích popraveno dalších 26 lidických obyvatel: 7 žen a
8 mužů z rodin Horáků a Stříbrných, uvězněných již dříve. Devět dospělých mužů, kteří byli osudné
noci mimo Lidice (7 v práci, 1 v nemocnici, 1 se několik dní skrýval v lesích) a 2 chlapci, u kterých bylo
při evidenci dětí dodatečně zjištěno, že již překročili 15 let věku.
Na Kladně byly lidické děti po tři dny zkoumány, nakolik jsou z „rasového hlediska“ vhodné k
„převýchově“. Tři byly vybrány hned na Kladně, dalších sedm dětí mladších jednoho roku bylo
předáno německému sirotčinci v Praze-Krči, ostatních 88 bylo převezeno do polské Lodže, kde z nich
bylo k poněmčení určeno dalších 7. Zbývajících 81 dětí bylo 2.7. 1942 převezeno do nedalekého
vyhlazovacího tábora Chelmno a tam, pravděpodobně ještě téhož dne, usmrceno výfukovými plyny
ve speciálním vyhlazovacím automobilu. Dodatečně bylo na smrt do Chełmna posláno ještě jedno
ze tří dětí vybraných k poněmčení hned na začátku. Po válce se přeživší děti s vynaložením velkého
úsilí podařilo v německých rodinách a ústavech vypátrat a navrátit jejich příbuzným, bylo jich však
pouze 17.
Sto osmdesát čtyři lidických žen, které byly 12. června 1942 odtrženy od svých dětí, byly (vyjma
několika těhotných, ponechaných dočasně v Praze) převezeny do koncentračního tábora
Ravensbrück. 12 dalších bylo do Ravensbrücku posláno dodatečně v následujících měsících. 53
lidických žen v koncentračních táborech a na pochodech smrti zahynulo.
Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí).
Zločinné vyhlazení Lidic svou plánovitostí a chladnokrevností pobouřilo celý svět. Města a obce v
Mexiku, Brazílii, USA, Austrálii se na protest proti nacistickému barbarství přejmenovávaly na Lidice;
jménem Lidice byly křtěny právě narozené děti. Britští horníci založili hnutí Lidice shall live (Lidice
budou žít) a zorganizovali sbírku na obnovu obce. Pod jménem Lidice bojovaly československé tanky
na východní i na západní frontě. Příběh Lidic byl záhy několikrát zfilmován – snad nejpůsobivější byl
film The Silent Village (Tichá ves), natočený s čistě amatérskými herci v reálném prostředí velšské
hornické vsi Cwmgiedd.
Události v okupovaném Československu nezůstaly bez politické odezvy. Nedlouho po atentátu na
Heydricha a následném vyvraždění Lidic a Ležáků vlády Velké Británie (5. srpna) a Francie (29. září)
uznaly mnichovskou dohodu za neplatnou od samého počátku.
Ihned po osvobození bylo místo lidické tragédie provizorně pietně upraveno a 10. června 1945, v
den třetího výročí, přislíbila československá vláda Lidice obnovit a vybudovat. Byla vypsána
architektonická soutěž na pietní úpravu území starých Lidic a výstavbu nové obce v těsném

sousedství. Na konci čtyřicátých a počátkem padesátých let tak severozápadně od bývalé obce
vyrostly nové Lidice čítající 150 rodinných domů.
Území starých Lidic bylo prohlášeno národní kulturní památkou; je zde muzeum s celoročně
přístupnou expozicí připomínající lidickou tragédii. Snad každého návštěvníka dojme bronzové
sousoší 82 lidických dětí zavražděných v Chełmnu, životní dílo sochařky Marie Uchytilové, které je
zároveň připomínkou všech dětských obětí války.
Osud Lidic nebyl ojedinělý; k masakrům civilistů docházelo za druhé světové války po celé Evropě.
Připomeňme Kortelisy a Český Malín (ukrajina), Oradour-sur-Glane (Francie), Marzabotto (Itálie) či
české Ležáky, moravské Javoříčko nebo valašská obec Prlov. Žádným zločinem se však nacisté před
světem nepyšnili tak, jako vyhlazením Lidic. Proto se právě Lidice v očích světové veřejnosti staly
symbolem boje proti německému nacismu.
Památník Lidických dětí

Vypálené Ležáky. Pomsta nacismu za odbojovou činnost

O příběhu osady Ležáky se toho v obecném povědomí ví méně než v případě vyhlazení
početnějších Lidic. Samotná nacistická propaganda vnímala Lidice více jako exemplární příklad,
kterým měla zastrašit obyvatele protektorátu. V osadě Ležáky šlo o cílené zadupání odbojové
činnosti, které se v okolí osady opravdu dařilo. Velký počet statečných lidí však automaticky v
podobně krutých dobách znamená obrovské riziko. To se naplnilo 24. června roku 1942.
Už v březnu roku 1939 si obyvatelé Ležáků a okolních vesnic přáli vytvořit vzdor vůči nacistickému
nepříteli. Vznikla tak odbojová organizace ČENDA, která byla v pravidelném spojení s velkými
odbojovými skupinami v nedalekých Pardubicích a také v o něco vzdálenější Praze.
O tom, že jejich zapojení do odbojové činnosti nebylo jen formální, svědčí, že v okolí Ležáků se
pohybovalo hned několik výsadkářů z Anglie. To vše v období od října roku 1941 až do dubna
1942.
Vrcholem odbojové činnosti bylo zavraždění Reinharda Heydricha. To nemohlo býti bez odpovědi.
Nejdříve tragický osud postihl Lidice, které však nakonec neměly s odbojem žádnou souvislost, a
následně Ležáky, kde účast na protinacistické činnosti byla poněkud významnější.
Ostatně už sám parašutista Karel Čurda, který svojí výpovědí prozradil parašutisty, kteří zabili
Heydricha, ke všemu připojil informaci, že právě v pardubickém kraji existuje rozsáhlá odbojová
síť.
20. června došlo k zatčení správce lomu Hluboká, který sousedí s obcí Ležáky. Druhý den stejný
osud čekal ležáckého mlynáře Jindřicha Švandu. Oba byli gestapem tvrdě mučeni, a tak zcela
logicky mluvili. O čem?
Hlavní podíl na protinacistickém odboji měl jméno Libuše. Jednalo se totiž o vysílačku, kterou
obsluhoval člen výsadku SILVER A radista Jiří Potůček. Nejdříve vysílal ze strojovny lomu Hluboká,
ale od dubna už byl Potůček ukryt společně s vysílačkou v mlýnu Jindřicha Švandy.
Když byli oba muži po výpovědi Karla Čurdy odvedeni k výslechu na gestapo, nedokázali
nepodlehnout tlaku a fyzickému násilí. Mlynář Švanda prozradil, že všichni obyvatelé osady věděli
o odbojové činnosti, a tím vlastně podepsal rozsudek smrti v podstatě všem, kteří měli s Ležáky
něco společného.
Ležáky osudného 24. června obklíčilo 150 mužů pardubické roty 20. záložního policejního pluku
„Bohmen” pod vedením gestapa. Vnější okruh ještě hlídalo 30 českých četníků z Chrudimi a
Náchoda. Němci shromáždili všechny obyvatele Ležáků a pro školní mládež si zajeli do skutečské
školy, odkud byli převezeni do pardubické vily Zámeček. Místo bylo známé jako popraviště.
Domy v osadě Ležáky vyrabovali a kolem páté odpoledne zapálili. Po deváté večer bylo u
pardubického Zámečku popraveno 33 obyvatel obce starších 15 let. Během běsnění v osadě Ležáky
policisté ve velkém konzumovali alkohol, vraždili hospodářská zvířata a před zapálením byla rozbita
okna a shozeny tašky, aby díky vzduchu vznikaly silnější plameny.
Ležácké děti na svůj krutý osud musely čekat o něco déle. Nejdříve byly z Pardubic převezeny do
dětského domova v Praze a následně byly převezeny do tábora v polské Lodži. Zde proběhlo jejich
třídění, které zachránilo alespoň dvě z nich. Jarmila a Marie Šťulíkovy byly odeslány na převýchovu
do Třetí říše. Zbylých jedenáct dětí bylo patrně usmrceno v plynové komoře v Chelmnu.

Dochované archivní materiály dokazují, že obyvatelé osady Ležáky byli velmi odvážní i tváří
v tvář neodvratné smrti. V protokolech jsou zaznamenané věty jako „Vrazi českého národa! Ať
žije Beneš!”, „Pomstu všem Němcům.” či „Ať žije svobodné Československo!”
Na podzim roku 1943 byly trosky vypálených budov zcela srovnány se zemí. Na rozdíl od Lidic se
tak Ležáky nepodařilo obnovit a dnes si tak celou tragickou skutečnost můžeme připomínat na
troskách místa, kam nacistické Německo opřelo krutou pomstu vůči odbojářům totalitního režimu.
Nacisté tragický osud Ležáků nevyužívali jako propagandu a na veřejnost se informace dostala
skrze budapešťský rozhlas. Stejně tak se následující komunistický režim nikterak k tragédii Ležáků
nevracel. V okolí osady byla v padesátých letech zřízena motokrosová dráha. Později se však pietní
území v Ležákách stalo národní kulturní památkou. Dnes je tomu 79 let, kdy se tragédie
nesmazatelně zapsala do českých dějin. Alespoň takový je náš úkol, aby se nezapomnělo…
Dvě lidské zrůdy: Reinhard Heydrich a Karl Hermann Frank (oběšen jen tři hodiny po vynesení rozsudku)

Spiritualita Světového apoštolátu Fatimy:
„Připravte cestu Páně, vyrovnejte Mu stezky.“ (Mk 1,3)
Česká biskupská konference potvrdila poslání apoštolátu Fatimy a jeho působení ve všech diecézích
naší země. Národním centrem hnutí je Českomoravská Fatima v Koclířově u Svitav. Členové FA
přijímají každodenní oběti v duchu kajícnosti a smíru k naplnění Božího zákona.
V tomto mariánském hnutí má zastoupení také vacenovická farnost. Pod organizačním a duchovním
vedením paní Mileny Harcové se její členové zapojují do proseb modlitebního řetězce za „záchranu
duší“. Předkládáme její zamyšlení nad posláním modlitebního hnutí:
„Fatimský apoštolát je mezinárodní sdružení věřících, jehož hlavní poslání je Nová Evangelizace, tj.
šíření pravého učení katolické církve, věrnosti zásadám evangelia a šíření mariánské úcty. Jak všichni
víme, zjevila se třem malým pasáčkům v roce 1917 ve Fatimě v Portugalsku Panna Maria. Ujistila je
o stálém křesťanském poselství: OBRÁCENÍ, MODLITBĚ a POKÁNÍ na smír za hříchy a za obrácení
hříšníků. Také vyzvala k pravé úctě k Eucharistii, modlitbě sv. růžence a zasvěcení se jejímu
Neposkvrněnému Srdci. Toto hnutí podporoval již sv. Otec Jan Pavel II., který v jubilejním roce 2000
zasvětil celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie před její milostnou sochou z Fatimy a vyjádřil
se, že Fatima je pro dnešní dobu důležitější než v roce 1917. Je to poselství pro tuto dobu. Je to
služba Bohu skrze P. M. pro záchranu světa. Ten svět jsme my, naše děti, rodiny, přátelé, všichni lidé.
Panna Maria nás chce použít jako svoje děti ke spolupráci s ní.
7. října 2010 sv. Otec Benedikt XVI. vyhlásil Fatimský apoštolát jako 13. oficiální hnutí v církvi.
Českomoravská Fatima má sídlo v Koclířově u Svitav. 15. května 1997 je památným dnem, kdy Otec
arc. Otčenášek vepsal do srdce Panny Marie z Nazaretu jméno ČR právě v přírodním areálu
Českomoravské Fatimy v Koclířově. 5. 10. 2013 byl zde slavnostně odhalen a posvěcen Památník
Anděla pro ČR a pasáčků z Aljustrelu , dále památník sv. Jana Pavla II. Sochu sv. Jana Pavla II. zde
odhalil 7. 5. 2011 P. Elias Wella (exorcista z Malty). A je zde také „minutěnka“ biskupa Hloucha. V r.
2020 rozhodl WAF (tj. světový apoštolát z Fatimy), že se v Koclířově postaví kopie kaple Capelinha
(hrubá stavba je již hotová) a Domov Lucie pro nás seniory (především z prostředků WAF - celý
projekt je odhadován na 120 milionů korun).
Naše oblastní centrum sídlí v Hodoníně. Jednou za rok se zde uskuteční setkání všech členů, je
připraven společný program i s malým pohoštěním. Vždy přijede president FA z Koclířova mons.
Pavel Dokládal s paní Hanou Vrabčákovou a seznamují nás s tím, co se za celý rok ve FA událo a jaké
jsou plány do budoucna. Naše místní skupina má 17členů. Jsou to samé ženy staršího věku (od 55
let nahoru). Každou první sobotu v měsíci se scházíme k Mariánskému večeřadlu a to ráno hodinu
přede mší sv. Modlíme se za děti a celé rodiny, kněze a nová kněžská povolání. Každá z členek
předkládá v duchu svoje prosby Matce Boží. Mše sv. jsou slouženy za naše rodiny, za živé a zemřelé
členky FA a za duše v očistci.
Naší každoroční prioritou je modlitební úmysl za požehnaný život rodin, protože dobře fungující
rodina je ten nejlepší základ pro správné fungování celého státu.
Každý, kdo je členem FA, je jmenovitě zapsán přímo v Srdci Panny Marie ve Fatimě - jak to říká Otec
Pavel Dokládal (národní president FA). Za všechny živé i zemřelé členy FA jsou pravidelně slouženy
mše sv. (ke cti Panny Marie s prosbou za rodiny) ve Fatimě v Portugalsku, ve Fatimě v Koclířově. Mše

sv. jsou též slouženy v Hodoníně (kam spadá naše oblast) a také v Kyjově. To je velký dar, naprosto
nenahraditelný. Členství ve Fatimském apoštolátu je cesta s Pannou Marií do nebe. Až zemřeme a
naše rodina by zapomněla nebo nechtěla dát za nás sloužit mši sv., buďme si jisti, že ve FA budou za
nás mše sv. slouženy, dokud nedosáhneme Božího milosrdenství, abychom mohli vejít do nebe.
Povinnosti člena FA
Denně se modlit sv. růženec nebo alespoň desátek. Každý den se pomodlit zásvětnou modlitbu
k Neposkvrněnu Srdci Panny Marie (je vytištěna na průkazce každého člena). Nosíme u sebe
posvěcenou medailku Panny Marie, účastníme se nedělních mší sv. (pokud můžeme i ve všední dny).
Je nutné přijímat eucharistii 1x za rok, přispívat dobrovolným darem na FA (finanční částkou dle
osobních možností) a účastnit se 1x za měsíc Mariánského večeřadla. Hlavní poslání: milovat bližního
jako sám sebe.
První soboty
Bohužel je velmi málo těch, kteří si uvědomují závažnost výzev Božích a Panny Marie, která jasně
řekla, že Ona je Matka všech národů, Spoluvykupitelka. Žádá k záchraně tohoto světa zasvěcení a
konání prvních Mariánských sobot. Jde bez nadsázky o záchranu lidstva. Ve Fatimě varovala svět, ale
nebyla vyslyšena a lidstvo si přivodilo strašlivou válku. V roce 1981 opět před válkou Panna Marie
varovala v Medjugorji. A stejně učinila i ve Rwandě a na jiných místech - a nebyla vyslyšena. Bude
třeba další světová rána?!
Pyšné lidstvo je stále beznadějnější, topí se ve svých hříších a nemá šanci vybřednout z problémů.
Jsou nabízeny různé programy, ale dnes je třeba použít ten nejúčinnější. Je k tomu zvána mládež –
budoucnost církve. Je třeba zasvětit se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie - je to doslova jediný
lék. Protože nastala jasná doba, že bez Boha nemůžeme dělat nic. Dnes se děje něco, s čím jsme
nepočítali: COVID 19. Virus, který se rozšířil během krátké doby po celém světě a kosí stále další lidi.
Především staré, osamělé, kteří jsou izolováni, trpí samotou a těžkými depresemi. Nemoc se přenáší
i na děti, které se nemohou hrát venku s kamarády, nemohou chodit do školy a jsou zavřené doma.
Trpí tím celá společnost. Není to válka zbraní, ale válka psychologická, která ochromuje lidi víc, než
za války. Člověk může být zdravý a přesto duševně těže strádá. A když strádá duše, chřadne i tělo.
Úcta k srdcím Ježíšovu a Mariinu je nadějí spolu s úctou k Božímu milosrdenství. Maria nám jasně
v zásvětné modlitbě (předané pasáčkům) řekla: „A nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí.“ Význam
poselství objasňují slova papeže Benedikta VXI: „Srdce otevřená Bohu, očištěná kontemplací Boha
je silnější než pušky a jakékoliv zbraně“. Mariino FIAT – slovo jejího srdce změnilo dějiny světa,
protože na tento svět přivedlo Spasitele a díky tomuto „ANO“ se Bůh mohl stát člověkem v našem
prostoru a zůstává tak navždy. Od doby, kdy sám Bůh má lidské srdce, obrátil tak svobodu člověka
k dobru, nemá svoboda v konání zla poslední slovo. Od té doby platí slova: VE SVĚTĚ BUDETE MÍT
SOUŽENÍ, ale buďte dobré mysli. JÁ JSEM PŘEMOHL SVĚT.

Putování – návštěva Panny Marie ve Vacenovicích
V letošním měsíci lednu k nám doputovala socha Panny Marie přivezená z Fatimy, kterou posvětil a
také vyslal královehradecký biskup Jan Vokál. Putuje po našem okrese. V každé obci se zdrží měsíc.
P. Pavel Merta, který stál u zrodu FA nám napsal tato slova: „Úcta k Panně Marii mi pomáhá
k důvěrné modlitbě k Matce Boží, k časté a pravidelné svátosti smíření a k životu podle evangelia.
Věřím, že nadějí našich rodin, farností a národů jsou děti a mladá generace. Kéž se vám ji podaří
pozvat k soše P. M. a společně se pomodlit svatý růženec nebo jinou mariánskou modlitbu.“ Přeje
nám, aby nám návštěva Panny Marie Fatimské pomohla najít hlubší vztah k ní a skrze ni k Ježíši.
Věřím, že i dnes se mohou u Sochy Panny Marie dít zázraky. Za zázrak považuji proměnu našich
srdcí, obrácení k Bohu, ale i tělesná a duchovní uzdravení. Nejsvětější Bohorodička zahrnuje
každého člověka hlubokým zájmem a něžnou mateřskou péči. Sám Bůh určil, že nás Panna Maria
povede k jeho Synu“.
Členové Pastorační rady vyslovují jménem farnosti poděkování členům místního FA za jejich
denní modlitby růžence a přijetí spoluúčasti na nové evangelizaci. Zástupci farnosti projevují
úctu k jejich modlitebnímu sdílení s dalšími miliony věřících z celého světa. Jejich projev životní
filosofie přispívá k dosažení Kristova pokoje.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 27. června se dožívá 62 let
náš duchovní správce farnosti
R. D. JIŘÍ DOLEŽEL.
Do dalších let mu přeje celá
farní rodina
pevné zdraví, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie.

Poselství Svatého otce Františka
k 58. světovému dni modliteb za povolání
25. dubna 2021 Svatý Josef: sen o povolání
Milé sestry, milí bratři,
Abych povzbudil lásku k tomuto světci, napsal jsem apoštolský list Patris corde. Svatý Josef je
skutečně mimořádný, současně však velice blízký životu každého z nás. Jeho postava neohromuje,
nedisponuje zvláštními charismaty. V očích těch, kdo se s ním setkávali, nevypadal nikterak
výjimečně. Nebyl slavný ani na sebe neupozorňoval: evangelia nepřinášejí ani jediné jeho slovo.
Přesto však ve svém obyčejném životě uskutečnil něco neobyčejného v Božích očích.

Bůh vidí do srdce (srov. 1 Sam 16,7) a ve svatém Josefovi našel otcovské srdce schopné dávat a
probouzet život v každodennosti. K tomu směřují povolání – dávat vznik životu v každodennosti.
Pánovou touhou je vytvářet otcovská a mateřská srdce, srdce otevřená, plná odhodlání, štědrá,
když se darují, soucitná, když tiší bolest, neochvějná, když přinášejí naději. Právě to potřebují kněží
a zasvěcené osoby zvláště dnes, v době plné slabosti a utrpení způsobeného pandemií, která
přináší nejistotu, obavy o budoucnost a o samotný smysl života. Svatý Josef nám vychází naproti
svou mírností světce „u našich dveří“. Současně jeho výrazné svědectví může dát směr na naší
cestě.
Svatý Josef nám dává tři slova, klíčová pro povolání každého z nás. První slovo je sen.
Každý z nás sní o naplnění svého života. Je správné mít velká očekávání, která pomíjivé cíle, jakými
jsou úspěch, peníze, zábava, nedokážou naplnit. Vždyť zeptáme-li se lidí, jak by vyjádřili svůj
životní sen jedním slovem, snadno si dokážeme představit odpověď: láska. Právě láska dává
životu smysl, protože odkrývá jeho tajemství. Vždyť život máme jen tehdy, pokud ho dáváme,
můžeme ho skutečně vlastnit, pokud ho plně darujeme. Svatý Josef nám má v tomto ohledu
hodně co říci, protože díky snům, kterými ho Bůh inspiroval, utvořil ze svého života dar.
Evangelia hovoří o čtyřech snech (srov. Mt 1,20; 2,13.19.22). Byly označovány za sny božské, avšak
přijmout je nebylo snadné. Josef musel po každém snu změnit svůj záměr, dát se všanc, obětovat
vlastní plány, aby se uzpůsobil tajemným plánům Božím. Snům zcela důvěřoval.
Svatý Josef nechal snem bez váhání vést. Proč? Protože jeho srdce bylo obrácené k Bohu, bylo
Bohu k dispozici. Vnitřnímu Josefovu „sluchu“ tedy stačil drobný náznak, aby rozpoznal Boží hlas.
Tak je tomu i s naším povoláním: Bůh nemá zalíbení v spektakulárních projevech, netlačí na naši
svobodu. Zprostředkovává nám své plány s mírností, nezahrnuje nás zářivými viděními, ale
promlouvá k našemu nitru s jemnocitem, přibližuje se k nám a oslovuje nás skrze naše myšlenky a
naše city. Stejně jako svatému Josefovi, i nám vytyčuje vysoké a překvapivé cíle.
Druhým slovem, kterým se vyznačuje cesta svatého Josefa a jeho povolání, je služba. Z evangelií
vyplývá, že Josef žil zcela pro druhé, nikdy pro sebe. Svatý Boží lid ho nazývá nejčistším
snoubencem. Zdůrazňuje tak jeho schopnost milovat, aniž by si nechával něco pro sebe. Svou lásku
osvobodil od čehokoli sobeckého, a tak se otevřel ještě plodnější službě. Jeho láskyplná péče
prochází generacemi, jeho pečlivá ochrana ho učinila patronem církve. Je také patronem šťastné
smrti, on, který dokázal zosobnit ve svém životě nezištnost. Jeho velká služba a jeho oběti však byly
možné pouze proto, že je podepírala ještě větší láska: „Každé skutečné povolání se rodí ze
sebedarování, které uzrává přerodem oběti. Také kněžství a zasvěcený život žádá tento typ
zralosti. Tam, kde povolání k manželství, celibátu či panenství nedosáhne zralosti sebedarování a
zastaví se u pouhé logiky oběti, se namísto znamení krásy a radosti lásky může stát výrazem
neštěstí, smutku a frustrace.“2
Služba, konkrétní výraz sebedarování, nebyla pro svatého Josefa jen vysokým ideálem, ale stala se
každodenním pravidlem. Pustil se do hledání a přípravy místa, kde se měl narodit Ježíš. Uchránil ho
před Herodovou zlobou, když pohotově zorganizoval cestu do Egypta. Byl pokaždé ochoten jít
vstříc novým okolnostem, bez nářku nad tím, co se dělo, stále připraven pomoci, aby řešil
jednotlivé situace. Můžeme říci, že byl ochrannou dlaní nebeského Otce nad jeho Synem na zemi.
Nemůže tedy nebýt vzorem každého povolání, které se má stát právě činorodou rukou Otce vůči
jeho dcerám a synům.

Kromě Božího volání, které uskutečňuje naše největší sny, a kromě naší odpovědi, která se
naplňuje ochotnou službou a pečlivou starostlivostí, je tu třetí aspekt, jímž se vyznačuje
každodenní život svatého Josefa a našeho povolání: je to věrnost. Svatý Josef je „muž
spravedlivý“ (Mt 1,19), který v každodenní činorodé tichosti setrvává ve spojení s Bohem a s jeho
záměry. V obzvláště těžkých chvílích vše vyhodnocuje (srov. Mt 1,20). Přemýšlí, pečlivě zvažuje:
nenechá se opanovat spěchem, nepodléhá pokušení unáhleného rozhodnutí, nejedná
impulzivně a nežije jen daným okamžikem. Vše trpělivě zvažuje. Je si vědom, že život je budován
řadou po sobě jdoucích velkých rozhodnutí. S tím souvisí jeho důsledná a vytrvalá pracovitost, se
kterou se věnoval svému povolání tesaře (srov. Mt 13,55). Jeho pracovitost inspiruje po staletí
každodenní život každého otce, každého pracujícího, každého křesťana. Povolání totiž, stejně jako
život, uzrává díky každodenní věrnosti. Tato věrnost je tajemstvím radosti. V nazaretském domě,
říká liturgický hymnus, byla „zářivá radost“. Byla to každodenní průzračná, jednoduchá radost,
kterou zakouší ten, kdo si chrání vše, na čem záleží: věrnou blízkost Bohu a bližnímu. Tuto radost
přeji vám, bratři a sestry, kteří jste velkoryse učinili Boha snem svého života, abyste mu sloužili v
bratřích a sestrách, kteří jsou vám svěřeni. Abyste jim sloužili s věrností, která již sama o sobě je
svědectvím v době charakterizované prchavými emocemi, které odezní, aniž by zanechaly jakoukoli
radost. Svatý Josef, ochránce povolání, kéž vás provází se svým otcovským srdcem!
Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 19. března 2021, na slavnost sv. Josefa FRANTIŠEK

Vzpomínková fotografie z 16.května 2016, při naší pouti do věčného města.
Basilica S.Giovanni in Lateráno

