MŠE V

ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM

Farní kostel Obrácení sv. Pavla

ned le 8:30; pond lí 18:00; st eda 8:30;
tvrtek 18:00; pátek 18:00 hod.
Lázn Touše - sv. Floriána
ned le 10:15; úterý 18:00 hod.
Svémyslice - sv. Prokopa
ned le 14:30 hod.
Zápy - sv. Jakuba St.
1. ned le v m síci 11:30 hod.
Sluhy - sv. Vojt cha
1.,3.a 5. ned le v m síci 16:15 hod.
Mratín - sv. Michaela, Archand la
2. a 4. ned le v m síci 16:15 hod.
Jenštejn - Domov senior
1.,3, 4. pátek v m síci 15:00 hod.
R.D. ThLic. Jan Houkal,Th.D. fará
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; jan.houkal@seznam.cz;
326 902 779; 602 471 210; www.farnostbrandys.cz

MŠE V

ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

Farní a poutní kostel
- Nanebevzetí Panny Marie

ned le 9:00; pond lí 9:00; úterý 18:00;
st eda 9:00; pátek18:00; sobota 9:00
hod.
Farní kostel – basilika sv. Václava
ned le 18:00 hod.
Všetaty - sv. Petra a Pavla
ned le 8:30 hod.
Skorkov - sv. Jana K titele
ned le 10:30 hod.
Kozly - Všech svatých
sobota 16:30 hod.- s ned lní platností
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.)
sobota 15:00 hod.- s ned lní platností
ísy - St tí sv. Jana K titele
ned le 15:00 hod.
R.D. Mgr. Michal Procházka, fará , kanovník
Nám. sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;
226 806 456; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com

O PRÁZDNINÁCH SI HLAVN
ODPO
ME ...
„Kdo drží krok, jde. A ten, kdo nem že, je ob as ušlapán.“ Nemusíme
však jednat tímto zp sobem. M žeme zvít zit nad takovým systémem d íve, než
nás vy erpá a zni í. P edkládáme vám n kolik tip , jak se v nadcházejících
letních prázdninách na chvíli zastavit a jak znovu objevit to, co už máte: as,
dostatek asu. M žete zde nalézt rady, jak objevit svou vlastní cestu, jak využívat
as ve v tším pokoji a uvoln ní. A to i v tom nejrušn jším život .
*Zpomal. B h v nebi také nepospíchá.
Nejsi odpov dný za to, abys všechno ud lal ty.
*Rozd l si velkou práci na n kolik malých ástí.
Jestliže B h stvo il sv t postupn , m žeš to ty ud lat lépe?
*Dop ej si as, abys mohl žasnout. Bez úžasu je život pouhou existencí.
*Jednou za as a pomalu si vypo ítej všechny své dary, všechna svá obdarování.
*Sedávej n kdy potm . Nau í t to vid t a slyšet, vnímat a ichat.
*Mluv pomaleji. Mluv mén . Nemluv. Komunikace se nem í slovy.
*Naslouchej slov m, která íkáš, zvlášt když se modlíš.
*Ud lej si as na tení Bible, poezie, dobrých knih. P emýšlivé tení obohacuje.
*Ud lej si as, aby sis hrál. D lej n kdy v ci, které d láš rád. Na v ku nezáleží.
Dít ve tvém nitru se pot ebuje zotavit.
Aby se lov k opravdu celkov zotavil, je dobré dát odpo inout nejen
lu, ale umožnit zotavení a pokoj i duši. T lo si dob e odpo ine a posílí v p írod .
Psychika dojde odpo inutí v prost edí, kde jsme p ijímáni a milováni skrze
odpušt ní. Duše si odpo ine v modlitb – v setkání s Bohem, který je zdroj a
vodce všeho dobrého. Jen on je dárcem pokoje, který sv t nem že dát...
Sám Ježíš se asto odebíral na „opušt né místo“ do p írody, aby se
zotavil. Ani ty se proto s ním neboj vyjít! Najdi si své klidné místo. Nech se
napl ovat rytmem p írody. Uvoln
naslouchej zvuk m a tichu p írody. Pozoruj
tve strom , žasni nad leskem kapek rosy nebo nad jednoduchostí pokojové
rostliny... Z stávej v klidu.
Pak za ni ve svém srdci d kovat Bohu za vše, co jsi objevil. Takto v
írod zakusíš blízkost Toho, který toto vše utvo il. Jen v Jeho blízkosti si m žeš
opravdu odpo inout a zotavit se.
Vyzkoušejme to letos p i své dovolené!

Liturgický kalendá
03.07. Svátek sv. Tomáše, apoštola
04.07. Památka sv. Prokopa
05.07. Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METOD JE, BISKUPA – patron
Evropy a hlavních patron Moravy

V roce 2015 se koná ada akcí p ipomínající 600 let od smrti
Mistra Jana Husa. K es anské církve uspo ádaly ekumenické
bohoslužby, jejichž tématem bylo smí ení s Bohem i mezi sebou a
prosba za odpušt ní, „aby nás osoba Mistra Jana Husa a jeho
tragická smrt už nikdy nerozd lovala,“ jak spole
napsali
edstavitelé eských církví. U p íležitosti husovského výro í p ijal
eskou delegaci také papež František, který vyjád il lítost nad krutou smrtí
eského kazatele

PAPEŽ FRANTIŠEK
UBLÍŽILI JSME SVATÉ MATCE CÍRKVI
O JANU HUSOVI, EKUMENISMU
„Existuje problém, který je skandálem. Je to skandál. A tím je problém
rozd lení k es an ! Ekumenismus není n jaký úkol navíc, který je t eba vykonat.
Je to Ježíš v p íkaz. P íkaz lásky, vyjád ený ve chvíli, kdy m l být vydán na smrt:
„Ot e, a všichni jsou jedno. Jako ty a já, aby sv t uv il, že ty jsi mne poslal“
(srov. Jan 17,21). Ekumenismus není jenom úkolem, je hledáním jednoty
Kristova T la, rozd leného kv li našim h ích m.
Dnes odpoledne jsem si p ipravoval promluvu, kterou budu mít k
ech m, katolík m i nekatolík m, kte í v pond lí p ijedou do íma, aby si
ipomn li 600 let od smrti Jana Husa, který byl – myslím – upálen za živa. My se
pohoršujeme, když ti z ISu zaživa upálí pilota v kleci, ale my jsme p ece ve svých
jinách d lali totéž. Ublížili jsme svaté matce církvi! Ve svém sv domí proto
máme nosit prosbu o odpušt ní za tento p íb h svojí rodiny, za každého, koho
jsme zabili ve jménu Božím. Ve t icetileté válce se v Ježíšov jménu zabíjeli
navzájem katolíci a kalvinisté. Toto jsou p ímo rodinné skandály! Nyní, kdy máme
ekumenické pov domí, nám Ježíš skrze svého Ducha dává milost objevit tuto
cestu. Vybízí nás hledat jednotu Kristova T la. Hledat ji p edevším ve svém srdci
a p sobí to Duch svatý. Duchovní ekumenismus musí prostoupit naše srdce
pastý . Rány z minulosti musejí být uloženy do Ježíšova Srdce, aby je On mohl
zahojit. Takto dnes jednejte! U iníme-li st edem Ježíše, stane se následování
Jeho p íkazu lásky uskute nitelným.
Co nám dnes íká Duch svatý? ekl bych vám jedno: pohle te na
všechny rozdíly, které jsou mezi vámi; já myslím, že normální k es an neví, jaký
je rozdíl mezi luteránem, pravoslavným, kalvinistou, katolíkem, evangelikálem,
baptistou… Ale n kdo ano, n kdo to ví. Pohle te na dnešní mu edníky. Pohle te
na krev muž a žen, kte í umírají pro Ježíše Krista. Ten, kdo je zabíjí, ví, že jsou
jedno a totéž, že mají spole né jedno: v í v Ježíše! Dob e ví, že jsou jedno.
Nezajímá jej, jaký je mezi nimi rozdíl. Žijeme v ekumenismu krve. Krev našich
mu edník se smísila. P ed démonem existuje jediné vyznání: „Jsem k es an“.
Toho je t eba zlikvidovat!
V nich jsme jedno. Vzpomínám si jednou na jednoho fará e z Hamburku
v N mecku. Ten pracoval na kanoniza ní kauze kn ze, který byl za nacismu
popraven gilotinou, protože vyu oval katechismus. Když studoval dokumenty,
uv domil si, že hned po n m byl popraven luteránský pastor z téhož d vodu,
protože u il d ti katechismus. Krev obou dvou se smísila. Ten kn z – v té dob

neexistoval biskup Hamburku, sídlil jinde – mi ekl: „Bu se budu v novat kauze
obou dvou anebo kon ím.“ Pavel VI. to zmínil ve svojí homilii už p ed padesáti
lety, když kanonizoval katechety z Ugandy, katolíky i anglikány, kte í byli
mu edníky z téhož d vodu. Uv domil si, že krev spojuje. Je to ekumenismus,
který už existuje. Již jsme jedno v krvi svých mu edník . Nezapomínejme na to.
Z toho plyne duchovní ekumenismus, tedy modlit se za sebe navzájem.
www.radiovaticana.cz

Papež František u p íležitosti šestistého výro í smrti Mistra Jana Husa p ijal
delegaci z eské republiky. Krom emeritního pražského arcibiskupa kard. Vlka,
který byl jmenován papežským legátem na probíhající husovské slavnosti,
v ní byli zastoupeni p edstavitelé husitské a eskobratrské evangelické církve,
politického sv ta a akademické obce.
Papežovu promluvu p inášíme v plném zn ní:
Drazí p átelé,
vítám vás, vážení p edstavitelé Církve eskoslovenské husitské a eskobratrské
církve evangelické, kte í jste p išli do íma, abyste u hrob apoštol Petra a
Pavla vykonali bohoslužbu smí ení u p íležitosti šestistého výro í smrti
reformátora Jana Husa. Srde
zdravím kardinála Miloslava Vlka.
Toto setkání nám nabízí p íležitost, abychom obnovili a prohloubili vztahy
mezi našimi spole enstvími. Poslušnost v li Pána Ježíše, který se v p edve er
svého utrpení a smrti modlil k Otci za jednotu svých u edník (srov. Jan 17,21),
nám ukládá povinnost usilovat o to, abychom se navzájem stále více poznávali a
efektivn spolupracovali. Mnohé spory z minulosti je t eba p ehodnotit ve sv tle
nového kontextu, v n mž žijeme. Dohody a porozum ní dosáhneme, když
budeme ešit tradi ní sporné otázky s novým vhledem. P edevším nem žeme
pominout, že sdílené vyznání víry v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, v n mž
jsme byli pok ni, nás spojuje vazbou skute ného bratrství.
Uplynulo šest století ode dne, kdy tragicky zem el v hlasný kazatel a
rektor pražské university, Jan Hus. Již v roce 1999 svatý Jan Pavel II. promluvil k
mezinárodnímu sympoziu v novanému této významné postav a vyjád il svou
“hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus vydán” a zapo ítal ho
mezi církevní reformátory. Ve sv tle tohoto p ístupu je t eba dál studovat osobu a
innost Jana Husa, který byl dlouho p edm tem sváru mezi k es any a dnes se
stal pohnutkou k dialogu. Toto ideologicky nepodmín né bádání bude d ležitou
službou historické pravd , všem k es an m a celé spole nosti, i za hranicemi
vaší zem .
Druhý vatikánský koncil prohlásil, že “obnova církve,” která „spo ívá
podstatn v r stu v rnosti jejímu vlastnímu povolání ... je nepochybn d vodem
pro hnutí za jednotu ... Tato obnova má tedy zvláštní ekumenický význam.“
(Unitatis redintegratio, 6). Pot eba nové evangelizace tolika lidí, kte í se zdají
lhostejnými k radostné zv sti evangelia, dnes obzvláš
iní neodkladnou
povinnost obnovit každou církevní strukturu, aby napomáhala kladné odezv
všech, jimž Ježíš nabízí své p átelství (srov. apoštolská exhortace Evangelii
gaudium, 27). Viditelné spole enství mezi k es any jist zp sobí, že tato zv st
bude v rohodn jší.
Tím, že odpovíme na Kristovo volání k trvalému obrácení, jež všichni

pot ebujeme, budeme moci spole
postupovat na cest smí ení a pokoje. Na
této cest se s pomocí Boží milosti nau íme uznávat se navzájem jako p átelé a
vnímat úmysly druhých v tom nejlepším možném sv tle. V tomto smyslu vyjad uji
nad ji, že se rozvinou p átelská pouta i na rovin místních spole enství a
farností.
S t mito pocity se duchovn p ipojuji ke kající bohoslužb , kterou budete
konat zde v ím . B h bohatý na milosrdenství kéž nám ud lí milost, abychom
se všichni uznali h íšníky a abychom si um li odpustit jedni druhým. Ujiš uji vás o
své modlitb a prosím vás všechny, abyste se modlili za m a za moji službu.
kuji.
11.07.
12.07.
15.07.
16.07.
19.07.
22.07.
23.07.
25.07.
26.07.
29.07.
31.07.

Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
15. NED LE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Bonaventury, biskupa a u itele církve
Panny Marie Karmelské
16. NED LE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, eholnice a patronky Evropy
Svátek sv. Jakuba, apoštola
17. NED LE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Marty
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kn ze

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2015
Nebeský Ot e, kladu p ed tebe celý dnešní den. P ináším ti v n m své modlitby,
práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále
zp ítom uje ob sebe samého za záchranu sv ta. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým
pr vodcem a vyzbrojí m silou pro sv dectví o tvé lásce. To vše p ináším jako svou
nepatrnou ob , spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvlášt na
úmysly, které nám p edkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento m síc:

1. Aby politická odpov dnost byla na všech úrovních prožívána jako vysoká
podoba lásky.
2. Za k es any v Latinské Americe, aby tvá í v tvá sociálním nerovnostem
vydávali sv dectví lásky k chudým a p ispívali k bratršt jší spole nosti.
3. Za mladé lidi, aby na p ímluvu svatého Jáchyma a Anny m li odvahu
vstupovat do manželství a vychovávat d ti.
Farár Maroš Kuffa

NEOPOVÁŽ SA REPTA
VO I SVOJMU K AZOVI A BISKUPOVI,
ŠPINÍŠ NA BOŽIU FIRMU!
Ke ma kedysi stretla spolužia ka v autobuse, myslel som si, že sa
prepadnem od hanby. Sedela vpredu, ja vzadu a ona na celý autobus: „Maroš, ty
si išiel za farára? Ty?“

(Pomyslel som si: Bože, pre o je také malé okienko vzadu v autobuse,
nedá sa vysko .) Bál som sa i hanbil, o bude nasledova . Povedal som: „Áno
ja. Predstav si, nielen ty si prekvapená, ale aj ja!“
Mal som spolužiakov, ktorí sú dnes vynikajúci otcovia a radím sa s nimi o
hocijakých veciach. Mnohí ma prevyšujú nielen rozumovo, ale i duchovne. Vidím,
že sú ove a vyššie a predsa nie sú k azi. Aj tu by sme radi opravili Pána Boha:
„Pre o je on k az a pre o ten druhý nie?“ Je to Božie tajomstvo. Pán Ježiš
ukázal prstom: „Ty, po sem“. A ideš. Ja som sa dlho skrýval, až 30-ro ný som
išiel do seminára. Pýtal som sa: „Pre o ja? Kde? o?“
Jeden starý k az mi raz povedal: „Maroš, nepozeraj na to, i budeš
hodný alebo nehodný k az. Ty nebudeš nikdy hodný!“ „ ože?“
„Nikdy! Pozeraj na to, i je treba k azov alebo nie. Urob všetko preto, aby
si bol hodný, ale hodný nebudeš nikdy. Preto, aby si si nenamýš al.“
Pán Ježiš si vyberá dnes ako to robil kedysi. Napríklad Mojžiša. Mojžiš
bol ve ký „sympa ák“, mocný obor a zárove slaboch. Obor na hlinených nohách.
Pozrite sa, ako išiel na Sinaj. Doniesol dve kamenné tabule. Na jednej vz ah
loveka k Bohu, na druhej vz ah loveka k loveku. Zišiel dole a vidí, ako sa ud
spustil. Predstavte si, ten svätý Mojžiš, jeden z najvä ších prorokov, zobral tie
tabule a roztrieskal ich. Je to nie o také, ako keby dnes farár treskol s misálom
alebo kalichom na zem. Všetko by zhíklo.
Mojžiš si tiež, ako hlavný šéf a zákonodarca, našiel ženu pohanku,
Etióp anku. Naraz sa ozvala jeho sestra Mária a brat Áron. Vzbúrili sa. Ty si
zákonodarca a o nám to tu rozprávaš? Ve máš za ženu pohanku? Zákon nám
to nedovo uje a ty si nám to povolil. Situácia bola vážna. o teraz urobi ?
Všimnite si, ako reagoval Pán Boh.
Pána Boha nezaujímalo, i mal pravdu Áron alebo Mária, predvolal si ich
oboch: Ako to, že ste sa opovážili repta vo i môjmu služobníkov? Po te sem.
Áron bol pokornejší, sklonil sa pred Bohom. Mária bola hrdá. Povieme si aj my:
„Ale som tomu farárovi dala“. Ešte sa vystatuješ, že rozširuješ chyby k aza,
nedajbože biskupa. Si ako Mária. Všimnite si, o urobil Pán Boh, pre ítajte si to v
knihe Numeri. Mária bola zasiahnutá malomocenstvom. V tej dobe to znamenalo
by vyhodený z kme a.
o urobil Mojžiš? K akol a prosil: „Pane, Bože, prosím a za svojho brata
a za svoju sestru“. Pán Boh vypo ul jeho prosbu a Mária po týždni vyzdravela a
vrátila sa, bola o istená od malomocenstva. Všetci sa pou ili.
Aj ty sa pou , neopováž sa repta vo i svojmu k azovi, modli sa za neho!
Nerozširuj chyby o svojom biskupovi, modli sa za neho. To chcem dnes poveda .
A daj pozor, možno on, i je to k az alebo biskup, už v Božích o iach o utoval
svoje hriechy. Ty sa však dopúš aš vä šieho hriechu, špiníš na Božiu firmu.
Nemysli si, že to bude bez trestu. Špiníš na celú Cirkev.
http://www.cestaplus.sk/kazatelnicazivot/nazov/neopovaz-sa-reptat-voci-svojmu-knazovi-a-biskupovi

Oznámení
* Mše sv. u Palladia ve Staré Boleslavi „Za náš národ, naši zem“ – sobota 25.07.
2015 v 915 hod.
*Pozn. Vážení, pokud n komu p estal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho elektronické
zasílání zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com D kuji o. Michal

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA ERVENEC 2015
Podrobn jší informace jsou oznamovány vždy v ned lních oznámeních
a zve ej ovány na internetových stránkách farnosti

Farní letní akce pro d ti a mládež
turistická a poutní velkovýprava pro starší d ti a mládež Hory St edního
Slovenska 2015 od 20. ervence do 1. srpna
letní d tský farní tábor Mariánská 2015 od 22. do 29. srpna
plánovaná srpnová undrovýprava eské St edoho í 2015 se nakonec
neuskute ní pro malý zájem d tí
Po ad bohoslužeb v ervenci a v srpnu
— v n kterých týdnech letních prázdnin odpadají áste
mše svaté ve
všedních dnech (bude vždy oznámeno v ned lních oznámeních)
Svatoprokopská pou do Svémyslic v sobotu 4. ervence
— od 18.00 hod. poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa ve Svémyslicích
Svatojakubská pou do Záp v ned li 2. srpna
— od 11.30 hod. poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího v Zápech
Zm ny v naší farnosti k 1. ervenci a k 1. zá í
Musím Vám oznámit, že otec arcibiskup – i po zvážení mých
protiargument a mé prosby z stat – rozhodl o mém p eložení do jiné
farnosti, a to k 1. zá í 2015. Místo mne p ijde P. Josef Hurt,
který bude od 1. ervence ustanoven jako výpomocný duchovní
a od 1. zá í se stane novým duchovním správcem naší farnosti.
Prosím, p ijm me tuto skute nost jako projev Boží v le skrze v li
biskupa a P. Josefa Hurta jako toho, kdo do naší farnosti bude
poslán Pánem Ježíšem.
Prosím, po ítejme dop edu také s pond lkem 31. srpna, kdy bych p i mši
svaté od 18 hod. rád pod koval Bohu i Vám za více než šest rok spole
strávených a pak se s Vámi všemi sešel na následném agapé na fa e a farní
zahrad ...

***
O PRÁZDNINÁCH A NA DOVOLENÉ
TIP NA MODLITBU
Dobrý Bože, daroval jsi mi as prázdnin a dovolené. Dej mi prožít to, co se na
dovolené má: dop át si v ci, které si jinak ve všedním život zakazuji, abych si jednoduše
dovolil žít a nemyslel po ád jen na užitek. Dej, a se s vnit ním klidem pustím do toho, co
mám práv p ed sebou tak, abych si toho dokázal užít všemi smysly. Prázdniny mi
nabízejí oslavu života, který jsi mi dal. V tomto slavení života jsem prost všech povinností,
které na m jinak asto tíživ doléhají. Dej, a tyto dny dovolené prožiji jako skute né
zotavení, abych z nich dokázal na erpat novou sílu, o kterou jsem poslední dobou p išel,
abych se mohl odpo inutý vrátit ke svým b žným povinnostem. Požehnej as prázdnin,
abych v n m mohl prožít práv to, co m znovu p ivede k životu, aby všechna prázdninová
setkání p inesla ovoce a abych se dokázal radovat z krásy tvého stvo ení.

V p írod
Všemohoucí v ný Bože, Stvo iteli sv ta, pobývám uprost ed tvého stvo ení,
užívám si zelen tvých luk a klidu les . Celá p íroda je prosycena tvým Duchem. V
živoucnosti p írody vnímám tv j božský život, který proniká vším, co mám kolem sebe. V
írod zakouším, jak tento tv j božský život proniká i do m a jak m oživuje. V kráse
krajiny vidím tvou krásu, v n ze kv tin hledím na tvou n hu, v pokoji tvých mírných
pahork vnímá tv j božský pokoj a laskavost. D kuji ti za dar p írody. Uprost ed ní
nalézám osv žení. V ní se setkávám s vlastní vitalitou. Uv domuji si, jak do m
prost ednictvím kv tin a strom proudí tvá láska a jak m napl uje. D kuji ti za to skrze
Ježíše Krista, nebo skrze n ho jsi stvo il všechno, co je.
Na p ší tú e
Bože, vypravil jsem se na p ší túru. Práv vyrážím. Raduji se z ch ze. Pozoruji
i ní vše, co je cestou k vid ní. Krajina mi ukazuje stále novou tvá . Naslouchám zvuk m
kolem sebe: pta ímu zp vu, šum ní v tru i bublání pot ku. Tyto zvuky nejsou hlukem,
ale uklid ují m . Vdechuji v ni strom a v ni krajiny. Nedokážu íci, z eho všeho se
skládá. Vždy každá krajina má vlastní v ni. Také každé po así voní r zn . Krajina zalitá
slune ním jasem voní jinak než za dešt nebo po osv žující p ehá ce. D kuji ti, že mohu
putovat po tvém sv
a že m na každém kroku obklopuješ svou krásou a životem. A tak
jdu a raduji se z tvé p ítomnosti.
i jízd
Milosrdný a dobrý Bože, projíždím volnou krajinou. P ed sebou mám cíl své
cesty. Zatím však se chci t šit pohledem na krajinu, kterou m vede má cesta. Ochra uj
na cest , abych byl pozorným idi em, vnímav sledoval provoz kolem sebe a abych
bezpe
dojel na místo. Ale dej a mám pot šení z jízdy, a není p íliš vy erpávající, ale
mi umožní prožívat tvou krásu a velikost. Hledím do volné krajiny, na hory a na lesy, na
neustále se m nící barvy, na slunce, které koupe krajinu v mírném sv tle. D kuji ti, žes
nám daroval tak p ekrásný sv t. Nechci se dostat za každou cenu co nejd íve k cíli své
cesty, nýbrž chci vnímat sv t, kterým projíždím, tak abych všude dokázal prožívat tvou
spásnou a uzdravující blízkost.
Na pouti
Dobrotivý Bože, požehnej mému putování. Jsem na cest k poutnímu místu, kde
se modlilo už mnoho lidí, kte í tu z modlitby erpali posilu, út chu a uzdravení. Beru s
sebou všechny své záležitosti a starosti. Rozhodl jsem se jít na tuto pou , abych se modlil
za sebe i za všechny, kte í mi leží na srdci. Už sama cesta je obrazem mého života.
Vyrazil jsem z domova a te putuji. Po celý život jsem na cest , po ád putuji. Na své pouti
procházím prom nou. Nemohu z stat stát u toho, eho jsem dosáhl. Chci se víc a víc
prom ovat tak, aby mnou stále prostupoval tv j Duch. Putuji k cíli, k tob . Ty sám jsi
cílem mého putování. Tato pou je obrazem pozemského putování, jehož cíl je ve tvém
ném p íbytku, který jsi p ipravil. Bu se mnou p i mém putování. Dej se
mi novým zp sobem poznat na poutním míst , k n muž putuji. Dej mi
zakusit svou blízkost. Daruj mi d
ru, že za tebou mohu p icházet se
vším, co se mne dotýká, že slyšíš a vyslýcháš mé prosby a že m
zahrnuješ láskou.
(Moje modlitební kniha, Anselm Grün, Karmelitánské nakladatelství)

