
TÉMÁTKO 
Katecheta – člověk, který uvěřil 
S učiteli je to všelijaké. Někdo vyučuje a pokládá svůj předmět za nejdůležitější na světě. Je pro něj 
zapálený. Mnoho naučí. Jiný naopak učí, protože je za to placený. Na první pohled poznáte, že ho 
to nebaví. Pak to nebaví ani žáky. Škoda času. S katechety je to ale zajímavější. Obsah výuky, to je 
mj. Bůh sám. Pak neplatí, že má rád svůj předmět, on má rád Boha samotného, má víru a o Boha se 
opírá, na Boha se spoléhá. Ježíš je jeho přítelem. Katecheta je člověk, který uvěřil. Nejen že se 
posluchači něco naučí, ale třeba také uvěří. Příklady táhnou. 

Víra je dar. Frossard vypráví, jak v jistou chvíli vstoupil do jednoho pařížského kostela jako 
nevěřící, a za 15 minut kostel opouštěl jako věřící člověk. Někdo musí o svou víru statečně bojovat, 
jinému jako by vše spadlo do klína zadarmo. 

Nedivíme se, že v blízkosti svatého Jana Boska v Turíně byli 
mnozí blíže svatosti. V přítomnosti světce se snadněji stáváme svatý-
mi. Bohužel to platí i obráceně. Mezi ospalými se chce spát, mezi 
zkaženými máme blízko ke zkáze. Za dobrý příklad by se mělo platit 
zlatem. 

Katecheté mívají teologické a třeba ještě nějaké další vzdělání. 
Mohou být považováni za odborníky „na náboženství“, na tuto 
specifickou nauku. Ve skutečnosti by mělo jít o něco daleko hlubšího. 
Osvojili si určitý životní styl. Jsou napojeni na pramen vody živé, 
kterým je Ježíš Kristus. Žijí ve spojení s ním a toto spojení každo-
denně obnovují. Je velmi důležité, koho mají žáčci a studenti před očima. Pán potřebuje oddané 
přátele. Svatý Pavel říká, že víra je z hlásání a hlásání se děje slovem o Kristu (Řím 10,17). Pán 
Ježíš víru některých lidí obdivuje a také ji chválí (Mt 8,10; Mt 15,28). Kdo má více příležitosti 
k takovému svědectví než právě katecheta?  

Jistě je důležité, jaké má katecheta pedagogické schopnosti, jak se na každou hodinu připravuje, 
ale pak je tu ještě tajemné „něco navíc“. Proto se úporně snaží, aby nepředal jen nauku, ale aby 
postrčil nejistou lidskou ruku do ruky Ježíšovy. Aby se na každém z nás naplnilo, že správně 
vidíme srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Žehná Vám Váš biskup Karel Herbst 

SLOVO REDAKCE 
Milí přátelé, zdravíme Vás po prázdninách. Rádi bychom Vás seznámili s tím, na co se letos ve 
věstníku můžeme těšit. 

 č. 1-2      Školní rok 2004/05 – září, říjen
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Na úvodní straně nás budou vítat témátka otce biskupa 
Herbsta, který je v současné době předsedou katechetické subko-
mise ČBK zodpovědný za katechezi. Jeho „chaloupková témátka“ 
kdysi vešla do historie, a tak věříme, že i tato se budou líbit a po-
vzbudí nás. 

Hlavním biblickým tématem budou podobenství. K nim bude 
psát exegetické texty do rubriky „Vzděláváme se“ biblista Angelo 
Scarano, farní vikář v Praze-Stodůlkách. Společně s ním jsme vy-
brali ta podobenství, v jejichž výkladu se nejvíc chybuje. 

Rubriku Inspirace pro katechezi připraví opět H. Baránková. 
Vzhledem k obtížnosti tématu podobenství se její katecheze zaměří 
spíše na starší školní věk, tj. zhruba od 6. třídy výše. Leckterý ná-
pad bude jistě použitelný i pro mládež. 

Příběhů není nikdy dost, a proto vždy nějaký uvedeme. Nebu-
dou vázány na biblické téma, ale budou obecně využitelné. 

Místo pedagogického okénka nabízíme v tomto školním roce 
Okénko do farnosti. Je tomu tak z několika důvodů. Především 
proto, že v naší brněnské diecézi bude rok 2005 Rokem farnosti. 
Dále proto, že dosud jsme si v Okénku kladli otázky „jak?“, „co?“ 
nebo „komu?“. Téma „farnost“ přináší otázku „kde?“, a ta je rov-
něž pro naši činnost důležitá. Této rubriky se ujal otec Jiří Kaňa. 

V kopírovatelných přílohách budou kartičky „Znáš světce?“, 
luštěnky a jako novinka biblický test pod názvem „Chcete být 
biblionářem“. Od adventu možná zařadíme ještě jednu novinku. 

Liturgická příloha pro mše s dětmi, vyhledávaná zvláště kněží-
mi, bude zatím chybět, ale nezoufejte. Uspořený čas chceme využít 
k doplnění toho, co už ve věstníku vyšlo (náměty pro dětské mše 
s využitím předmětů všedního dne), a co nejdříve vám to nabíd-
nout ve formě brožurky. Spousta námětů pro dětské mše se nabízí 
na www.katecheze.cz, což vám doporučujeme sledovat a příp. 
využít, nebo naopak nabídnout své zkušenosti. 

V tomto prvním dvojčísle obvykle přinášíme nějakou speciální 
přílohu. Tentokrát je to interview s kardinálem Ratzingerem pře-
vzaté z italského časopisu 30Giorni (z března 2003). Věříme, že je-
ho obsah pro nás bude i dnes zajímavý a aktuální. 

 Marie Špačková 
 za Katechetické centrum Biskupství brněnského 

VZDĚLÁVÁME SE 
 Podobenství o deseti družičkách (Mt 25,1-13) 

Mít lampu hořící… až do konce 

Toto podobenství burcuje k neustálé připravenosti na setkání s Kristem. Bohužel se však v našem 
textu nevysvětluje, jak konkrétně tuto připravenost chápat. 

Chybný liturgický překlad „nebeské království je podobné“ se má nahradit správným a smyslu-
plným „s nebeským královstvím je to tak, jako když …“ (ekumenický překlad). Je jasné, že se 
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nejedná o nevěsty, ale o družičky, které byly zároveň pannami (tvořily jakýsi doprovod při svatbě). 
Velmi důležité je označení družiček: jedny byly pošetilé, druhé prozíravé. Pošetilost je zde v kon-
trastu k prozíravosti, a proto se má chápat jako neprozíravost. Příkladné družičky byly prozíravé 
v tom, že vzaly do nádobek olej, který se měl doplnit do lamp. To je velmi podstatný detail, protože 
jinak se chování družiček pošetilých v ničem neliší od těch prozíravých – jedny i druhé připravily 
všechny potřebné rekvizity (lampy, předpokládá se, že hořící, tedy s olejem), jedny 
i druhé pak usnuly, jedny i druhé chtěly jít vstříc ženichovi. Co je tím olejem? 
Abychom se dobrali odpovědi, musíme dočíst perikopu až do konce. 

Všechny družičky usnuly – tím se podtrhuje, že ženich dlouho otálel. Navíc se 
tím naznačuje, že družičky nevěděly, kdy má vlastně ženich přijít (jinak by zřejmě 
zůstaly bdělé). Usnutí není pranýřováno (jak ukazuje pokračování podobenství), 
nemá se proto alegorizovat (vyložit duchovně) jako nedostatek bdělosti. Tou bdělostí (správně 
chápanou!) máme totiž rozumět něco jiného, a sice připravenost prozíravých družiček. Neprozíravé 
družičky však vidí, že jejich lampy dohasínají. Z toho můžeme jasně vyrozumět, že jejich lampy 
byly připravené jen zpočátku…, ale ne až do rozhodujícího okamžiku. Neprozíravě si nevzaly tolik 
oleje, kolik bylo třeba na to, aby měly až do konce hořící lampy. 

Pošetilé družičky prosí o pomoc ty prozíravé, setkávají se však s odmítnutím. Co z toho vyvo-
dit? Připravenost (či nepřipravenost) nemůže nikdo doplnit za mě. Každý se má připravit za sebe – 
v rozhodujícím okamžiku to za mě nikdo jiný nemůže vykonat. Tou připraveností můžeme rozumět 
disponování se, otevřenost vůči setkání … se ženichem. 

Nedisponované družičky nemohly vejít na svatbu – dveře se zavřely. Družička bez hořící lampy 
nemá co dělat na svatbě! A teď je už pozdě chtít něco udělat – čas přípravy skončil. Pošetilé dru-
žičky neobstály, nebyly na výši svého úkolu – v rozhodujícím okamžiku, když ženich konečně 
přišel, připravené. Dveře zavřené vyjadřují neodvolatelné rozdělení prozíravých od pošetilých. 
Marné a prázdné je volání: „Pane, Pane.“ Svým nedbalým počinem neprozíravé družičky totiž 
ukázaly, že jim nešlo tolik o to, aby nezklamaly ženicha. Jejich slova neodpovídají jejich vnitřnímu 
postoji. Proto zní tvrdá, ale pravdivá reakce ženicha: „Neznám vás.“ Znát v biblické řeči znamená 
mít s někým společenství. Výrok „neznám vás“ je tedy totéž co „nemáte se mnou společenství, 
nepatříte ke mně“ – nepatříte ke mně, protože jste o mě nedbaly, jinak byste jednaly prozíravě a při-
pravily se tak, abyste mohly vejít na svatbu. 

Vysvětlení podobenství je podáno větou „proto bděte, protože neznáte dne ani hodiny“. Bdělost 
máme chápat jako aktivní připravenost, způsobilost vejít na svatbu: v tomto podobenství jde 
o stálou připravenost, až do konce, až do chvíle setkání se Ženichem. 

Nechali jsme otevřenou otázku, co symbolizuje olej. Odpověď zní: na tuto otázku žádná 
odpověď není! Prvek oleje nemáme totiž alegorizovat (vyložit duchovně)! Olej jako takový nemá 
žádný zvláštní hlubší význam – je třeba jej chápat v kontextu celého příběhu. A to znamená – 
prozíravé si vzaly do nádobek i olej, který mohly doplňovat do lamp, aby tak byly stále připraveny, 
až do té chvíle, kdy měl přijít ženich! Tyto družičky myslely na nejistou budoucnost, že ženich 
přijde v neznámou hodinu, a proto si vzaly … olej, aby mohly být neustále připraveny. Neprozíravé 
měly olej jen do určité chvíle … neměly jej však až do chvíle setkání se ženichem. Tyto pošetilé 
družičky nepomyslely prozíravě na to, že ženich nepřijde hned, ale v neznámý den. 

Nutkání vyložit všechny detaily podobenství svědčí o nepochopení tohoto literárního druhu. 
Podobenství totiž není alegorií, kde každý detail má hlubší význam. U podobenství toto neplatí – 
zde je rozhodující hlavní poselství celého příběhu. Některé detaily mohou mít duchovní smysl, ale 
určitě ne všechny. Proč tedy máme takové zbytečné detaily? Slouží k dokreslení a oživení 
podobenství, které má být skutečným příběhem. A jak objevit, které detaily mají hlubší smysl 
a které slouží jen k dokreslení příběhu? Na tuto otázku neexistuje žádná odpověď, žádný klíč. Je na 
čtenáři, aby vykládal s citem – bez touhy vyložit všechny detaily, a tak text znásilňovat! 
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Každé podobenství je neúplné, protože zdůrazňuje jen určitý aspekt. A proto se nemusíme divit, 
že některé detaily nám budou chybět. V našem podobenství například nemáme nevěstu! A kdo tou 
nevěstou je? Tuto „díru“ v podobenství bychom sotva zakryli výkladem, že nevěstou (implicitní) je 
vlastně církev: vždyť církev představují družičky! Opět si tedy musíme připomenout, že podo-
benství bývá neúplné, nedotvořené, selektivní. Tato neúplnost není na závadu, naopak! Umožňuje 
totiž určité zdůraznění – a toto je typické pro každé podobenství. 

Pokud jsme pochopili rozdíl mezi alegorií a podobenstvím, pak bez problémů zodpovíme na 
tyto otázky: 

Kdo jsou ti prodavači? Co to znamená, že pošetilé družičky „šly kupovat“? A kdy vlastně „šly 
kupovat“ – vždyť pokud příchodem Ženicha chápeme druhý příchod Kristův a naplnění času, pak si 
ty družičky šly opatřit olej … v nějakém dodatečném čase po „naplnění času“? Odpověď na tyto 
otázky je vždy stejná: tyto detaily žádný zvláštní duchovní smysl nemají, mají jen příběh dotvářet. 

P. Angelo Scarano, S.S.L. 

INSPIRACE PRO KATECHEZI 

Podobenství o deseti družičkách 
KATECHEZE 
Následující námět je připraven pro práci s žáky staršího školního 
věku. Společné zamyšlení nad podobenstvím začneme osobní zkušeností dětí s přípravou na něco, 
na čem jim záleží a nač se těší. Z tohoto úhlu pohledu se pak zaměříme na podobenství. Nakonec se 
zamýšlíme nad tím, jak je to s námi a s naší otevřeností při očekávání Božího království. 

Pomůcky: Pro každého žáka list papíru s otázkami; list papíru s postavami družiček, větší množství 
papírových „bublin“ pro zapsání myšlenek družiček i myšlenek dětí.  

Uvedení do tématu: Dětem rozdáme papíry s otázkami: Kam jsem se někdy toužil dostat, čeho jsem 
chtěl dosáhnout? Jak dlouho jsem musel čekat, než se to podařilo? Jak jsem se během doby čekání 
na tuto událost připravoval, těšil? Pak necháme několik minut na napsání odpovědí (nemusí jít o 
žádné dlouhé slohové cvičení; důležité však je, aby se děti zabývaly jednou konkrétní událostí). 
Katecheta si může předem promyslet nějakou podobnou událost ze svého života. Může ji pak 
vyprávět dětem pro inspiraci. 

Po dokončení písemných odpovědí rozdělíme děti, pokud je to možné, do skupinek – podle 
toho, jak jsou si podobné události, na které se těšily a připravovaly. Každá skupinka si zvolí svého 
mluvčího a děti se navzájem podělí o své zkušenosti s těšením se. Během rozhovoru zároveň určí, 
kdo z jejich skupinky asi nejvíce stál o to dostat se tam, kam chtěl. Po skončení rozhovorů seznámí 
mluvčí všechny ostatní s tím, kdo z jejich skupinky se asi těšil nejvíce, a na co. Položíme si otázku: 
Kdo nejvíce stál o to někam se dostat? Jaký je rozdíl mezi člověkem, který o něco opravdu stojí, 
a mezi tím, komu na tom vlastně až tak moc nezáleží? 

Ke shrnutí pak využijeme názory a zkušenosti, které děti vyslovily, např.: „Na tom, co prožila 
Terezka, bylo hezky vidět, jak to vypadá, když se člověk opravdu na něco těší a o něco stojí.“ 
„Terezce hodně záleželo na tom, aby …“ „ Je vidět, že asi často přemýšlela o tom, jaké to tam bude, 
a uvažovala o různých možnostech, jak …“ „Při přípravě si dala záležet na …“ „Je opravdu jasné, že 
Terce vůbec nebylo jedno, jestli …“ „A když pak skutečně …, byla Terezka dobře připravená.“ 

Téma: Katecheta žákům připomene: událost, na kterou se těšili a kterou očekávali, na tu se také 
připravili. I my známe z evangelia podobenství o těch, které byly připraveny, a o těch, které připra-
veny nebyly. Které podobenství by to mohlo být? 
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Přečteme si s dětmi podobenství o deseti družičkách (Mt 25,1-13). Pak se děti znovu rozdělí do 
skupinek, ve kterých už pracovaly. Každé skupince dáme několik „bublin“ – papíry vystřižené do 
tvaru komiksové bubliny. Děti pak do nich vpisují věty, které si 
mohly říkat družičky, když se chystaly jít na svatbu – a to jak 
družičky prozíravé, tak družičky pošetilé. Uprostřed místnosti 
pak položíme velký list papíru, na kterém jsou schematicky 
nakresleny postavy družiček. Pošetilé jsou nakresleny např. 
modrou barvou, prozíravé např. červenou. (Postavy můžeme 
případně nakreslit na tabuli.) 

Jakmile děti napíší věty do bublin, posadíme se do kruhu 
kolem papíru s postavami. Skupinka vždy přečte větu a ostatní 
hádají, jestli ji mohla vyslovit družička pošetilá, nebo prozíravá. 
Pak bublinu přiložíme k odpovídající postavě. Můžeme mluvit o 
tom, jestli tyto věty odpovídají i tomu, jak očekáváme Boží 
království, jak jsme pro ně otevřeni, jak jsme připraveni. 

Závěr: Každý žák pak dostane další bublinu. Napíše si do bubliny svou vlastní větu – co já si tak 
říkám, jak já očekávám. Své věty pak také položíme na papír s družičkami, nejspíše však textem 
dolů (podle situace ve skupině možná také textem nahoru, nebo si věty jen pomyslíme a pokládáme 
prázdné bubliny). V každém případě však žákům předem řekneme, jak bude pokládání bublin 
probíhat. 

Po dokončení společného obrazu přečteme jako závěrečnou modlitbu slavnostně z Bible první 
větu podobenství: „Království nebeské bude, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti 
ženichovi.“ Hana Baránková 

HRY 
 Jsme pohotoví? V životě nastanou události, kdy se člověku vyplatí být připravený. Katecheta 

jmenuje postupně různé situace, např.: jedu na hory, chystám oslavu, jedu na tábor, půjdu poprvé do 
školy, blíží se Vánoce, čeká mě písemka. Jakmile katecheta „zadá“ situaci, zmáčkne stopky. Děti 
píší v určeném čase na připravené lístečky co nejvíce údajů, které je napadnou v souvislosti s tím, 
že by se měly připravit na jmenovanou situaci. (Příklad: jedu na hory: batoh, pohorky, větrovku, 
svačinu…) Vyhrává ten, kdo napíše nejvíce smysluplných věcí. Hru lze hrát ve skupinkách. 

 Hledání lamp. Katecheta připraví lampy (papíry vystřižené do tvaru lampy, nebo jen obrázky 
lampy) podle počtu dětí a schová je po třídě tak, aby byla vidět vždy jen část. Děti se pak snaží 
lampy najít, každý hledá jen jednu. Až je všichni najdou, napíší si na ně větu z Bible, která je 
povzbudí. Katecheta může texty nebo biblické citace předem připravit. JiŠ 

TVOŘIVÉ NÁMĚTY 

 Lampička. Družičky v našem podobenství nesly lampy. Také my si s dětmi (i menšími) 
můžeme podobné lampičky vyrobit. Nebudeme však svítit olejem, ale použijeme čajové svíčky. 

Lampy vymodelujeme z hlíny. Nejlépe se k tomu hodí tzv. 
keramická modelovací hmota – na vzduchu tvrdnoucí. Je sice 
dražší než obyčejná modelovací hlína, má však výhodu, že během 
týdne nám dokonale ztuhne a nevypaluje se. Většina z nás po ruce 
vypalovací pec totiž nemá. Postupujeme tak, že z hlíny 
vytvarujeme hlubší misku, do které se vejde čajová svíčka. Na 
jedné straně misku zaoblíme do špičky. V těch místech by ta pravá 

olejová lampička měla knot. Na druhé straně můžeme udělat ouško – může mít různý tvar, ale vždy 
dbáme na to, aby nebylo příliš úzké a neulomilo se. Je lépe, když si lampičku nejdříve doma 
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vymodelujeme nanečisto a vyzkoušíme si, jak se s modelovací hmotou pracuje. Budeme pak umět 
dětem lépe poradit.  

Lampičky pak můžete využít k dětským mším, v Adventu, obecně při modlitbě apod. Ale pozor! 
Čajová svíčka vydrží svítit dlouho, ale ne nekonečně. Buďte proto prozíraví a mějte vždy po ruce 
svíčku náhradní! if 

K PŘÍLOHÁM 

 Kartičky pro bystré hlavičky. Na kartičky už jsou čtenáři KV zvyklí, letos budou mít téma 
„Znáš světce?“ Cílem této aktivity je připomenout si základní údaje ze života světců a uvědomit si, 
že svatí nám mohou být blízkými pomocníky a vzory správného života. 

Využití:  Kdykoliv jako doplněk hodiny, např. v období svátku příslušného světce. Katecheta přečte 
kartičku s textem a děti hádají, o kterého světce se jedná (pokud už o něm v minulosti slyšely). Jiný 
způsob „hádání“ je ten, že katecheta si myslí jméno světce a děti kladou otázky (např. „Jste žena?“ 
„Jste muž?“ „Žil jste v 10. století? Atd.), až jeho jméno uhodnou. Každý žák může dostat obrázek 
s textem za odměnu nebo k vymalování. Vhodné je doplnit povídání o světci nějakým konkrétním 
příběhem z jeho života. Kartičky lze využít i jako pexeso, kdy děti hledají dvojice (kartičky s tex-
tem a s obrázkem), které k sobě patří. Se staršími dětmi se můžeme bavit o atributech svatých 
a o tom, koho a čeho jsou patrony. Informace můžete získat např. i z Katechetických věstníků – roč. 
1999/2000 (podněty ke mši sv. pro rodiče s dětmi), 2000/2001 – 2003/2004 (komiksy). 

 Chcete být biblionářem? Jak název napovídá, test má některé prvky podobné známé televizní 
hře Chcete být milionářem, ale jen vzdáleně (otázek je málo, sumy jiné…). Všechny otázky se 
týkají Bible (proto biblionář). 

Návrh použití: Katecheta list zkopíruje pro všechny žáky. Hry se účastní všichni současně, každý 
může využít 3 nápovědy. Kdo volí nápovědu 50:50, tomu katecheta zaškrtne dvě písmena (např. A, 
C), z nichž si žák pak vybere. Kdo volí nápovědu „Přítel na telefonu“, obdrží na připraveném 
lístečku citaci z Písma sv. (Žák si pak text vyhledá v Bibli.) Kdo volí nápovědu publika, může se 
zeptat někoho ze spolužáků. Pokud hráč odpověď neví, nevypadává ze hry, ale může řešit další 
otázku. Po odevzdání listu katecheta spočítá body podle počtu otázek, které žák správně odpověděl. 
Test lze použít jako obyčejný test znalostí bez jakýchkoliv bodů (při kopírování dolní část 
zakryjeme). – Kdo chce, může hrát hru úplně jinak: třeba „rozstřelem“ vyhodnotit jednoho žáka, 
který bude soutěžit, nebo utvoříme dvě skupiny a každá si vybere jednoho zástupce… Těšíme se, že 
nám napíšete další varianty. MaŠ 

VYLUŠTILI JSTE SPRÁVNĚ? 

 Správné odpovědi Chcete být biblionářem:  1B, 2D, 3C, 4D, 5B, 6A, 7B. 

Nápověda „po telefonu“: 
1. Bible. – 2. Gn 2,23. – 3. Lk 5,1-3. – 4. Lk 10,30-37. – 5. Gn 19,26. – 6. Jan 19,19. – 7. Kol 4,14. 
 Deset družiček: Prozíravé: připravenost, modlitba, víra, naděje, láska. 
Pošetilé: hřích, lenost, pýcha, nedbalost, pohodlnost. 
 Písmo svaté a sport? Ex 24,13: Mojžíš; Lk 19,4: Zacheus; Sd 16,29: Samson; 1 Sam, 19,10: Saul; Jan 
20,3-4: Petr a Jan; Sk 16,9-11: sv. Pavel. 

 Popletená podobenství: O ztracené ovci, o marnotratném synu, o nemilosrdném služebníkovi, o milo-
srdném Samaritánovi, o vychytralém správci, o dobrém pastýři, o farizeji a celníkovi, o ukrytém pokladu, 
o hořčičném zrnku, o velké hostině, o deseti družičkách. Tajenka: KDO MÁ UŠI, SLYŠ. 
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PŘÍBĚHŮ NENÍ NIKDY DOST 

 Tři otázky 
Byl jednou jeden král a ten byl přesvědčen, že se mu vše podaří, když bude znát odpověď na tři 
otázky. Který čas je ten správný, abych mohl začít nějakou věc? Na kterého člověka se mohu 
spolehnout? Která záležitost je ze všech ta nejdůležitější? 

Svolal si učence z celé země, ale každý z nich mu dal jinou odpověď, což krále neuspokojilo. 
Proto se rozhodl, že vyhledá poustevníka, jehož moudrost byla známa široko daleko. 

Poustevník právě vyrýval řepu před svou chatrčí a vypadal velmi vyčerpaně. Král mu proto 
odebral rýč a dal do rytí sám. Poustevník se vzdálil a v mlčení přemýšlel o těch otázkách. 

K večeru vyšel z lesa zarostlý muž, který byl těžce zraněn a krvácel. Král ho ošetřil, jak nejlépe 
uměl. Když přišel večer, byl král už tak unaven, že usnul na prahu chatrče. 

Při rozednění se zarostlý zraněný muž králi tichým hlasem přiznal, že ho chtěl usmrtit kvůli 
tomu, že vynesl rozsudek smrti nad jeho bratrem. Avšak proto, že mu zachránil život, chce mu teď 
sloužit až do smrti i se svými syny. Král muži odpustil a slíbil, že mu pošle lékaře. Pak znovu 
vyhledal poustevníka, aby mu odpověděl na ty tři otázky. 

„Odpověď jsi přece už dostal,“ řekl poustevník. „Kdybys mne včera nevystřídal v práci, tento 
muž by tě přepadl. Proto byl ten správný čas ten, kdy jsi vyrýval moji řepu. Já jsem byl 
nejdůležitější člověk a nejdůležitější činnost bylo pomoct mi. Pak byl nejdůležitější čas postarat se 
o zraněného, jinak by vykrvácel, aniž by se s tebou smířil. To byl pro tebe ten nejdůležitější člověk 
a to, cos pro něj udělal, byla nejdůležitější činnost. 

Proto si zapamatuj: Nejdůležitější čas je vždycky přítomný okamžik. Nejdůležitější člověk je 
vždycky ten, se kterým nás tento okamžik svede dohromady. A nejdůležitější činnost je vždycky to, 
abys dělal dobro. Kvůli tomu je člověk na světě.  Podle L. N. Tolstého 

 Čin je víc než slovo 
Jednoho dne přišla ke svatému Františkovi z Assisi chudá žena a prosila ho o pomoc. „Co myslíš,“ 
ptá se František bratra Petra, „co bychom jí mohli dát?“ Bratr odpověděl: „Nemáme v domě vůbec 
nic. Nevím, z čeho budu dnes večer vařit večeři. Jediné, co máme, je Písmo svaté. Ale to potře-
bujeme každý den pro společnou modlitbu.“ 

Svatý František řekl: „Dej jí to Písmo svaté. Ať ho prodá, a tím se jí v její nouzi uleví. V Písmu 
je přece psáno, že máme chudým pomáhat. Bohu se víc líbí, když Bibli darujeme a uděláme, co je 
v ní psáno, než když v ní jen čteme.“ neznámý zdroj 

OKÉNKO DO FARNOSTI 
Obce křesťanů – prafarnosti  
Už ze Skutků apoštolských víme, že první křesťané se po letnicích 
pravidelně „scházeli“, setrvávali v apoštolském učení, lámání chleba, 
společenství a modlitbách (Sk 2,42).  

Tyto údaje o prvních společenstvích křesťanů, i když skromné, jsou 
velmi důležité. Potvrzují, že základním tmelem mezi křesťany bylo Boží slovo, autorita apoštolů, 
eucharistie a společná modlitba.  

Přesto dodnes existují uznávané teologické názory, tvrdící, že církev vznikla například z při-
rozené potřeby Kristových učedníků scházet se, a nebo jen jako servisní organizace za účelem 
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účinného šíření evangelia. Z obou těchto názorů je až příliš cítit lidskost církve. To by znamenalo, 
že je buď jen snobským klubem a nebo „public relations“ podnikem. Chybělo by jí to, co apoštol 
Pavel nazýval tajemným „tělem Kristovým“.  

První křesťané se však scházeli nejen k eucharistii. Zejména v Jeruzalémě, pod vlivem vidiny 
brzkého druhého příchodu Kristova, vzali společný život tak radikálně, že se navíc začali zříkat 
majetku. Kristus Soudce ovšem nepřišel, musela proto přijít výpomoc z dalších křesťanských obcí. 
Apoštol Pavel vybízel křesťany: „Zatím se chystám do Jeruzaléma, abych přinesl pomoc tamějším 
bratřím. Makedonští a Achajští se totiž rozhodli vykonat sbírku ve prospěch chudých bratří v Jeru-
zalémě.“ (Řím 15,25-26). Tato pomoc nebyla jen tak běžnou sbírkou. S největší pravděpodobností 
se sbírky pro potřebné v obci konávaly v rámci eucharistie. Tedy díky vědomí živé Ježíšovy 
přítomnosti v srdci církve dokázali být křesťané navzájem solidární a soucitní jak uvnitř, tak i za 
hranicemi své obce. 

Vědomí vzájemné jednoty křesťanů skrze Ježíše Krista lze ilustrovat na dvou příkladech. 
Apoštol Pavel (ale také např. Jan ve Zjevení) mluví o různých obcích jako o církvích. „Pokud jde 
o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii.“ (1 Kor 
16,1). Každá z obcí a současně všechny spolu znamenají jednu církev. Dále apoštol Pavel mluví 
o křesťanech jako o svatých: „Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes 
církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým…“ (1 Kor 1,1-2). V jeho 
pojetí nejde o svatost, jak ji chápeme dnes, tedy o viditelně vzorný život podle vůle Boží, ale spíše 
o neviditelné naroubování na svatého Syna Božího do jedné církve. 

Křesťané si tedy už od samého začátku zvykali na společný život v Ježíši Kristu, vyjádřený ve 
svátostech, apoštolech, Božím slově, službě i modlitbě. Snažili se o to především ve své obci, což 
bylo nejčastěji město, ve kterém působil apoštol a obec založil. Současně si však zvykali na to, že 
církev je jedinou rodinou tvořenou mnoha obcemi, které za sebe nesou stejnou odpovědnost, jaká 
byla samozřejmostí mezi křesťany uvnitř obce. ThLic. Jiří Kaňa 

VÍTE, ŽE … římskokatolických farností je v současné době v ČR je celkem 3112? 
Z toho arcidiecéze pražská má 378 farností, olomoucká 437, diecéze českobudějovická 361, králo-
véhradecká 447, litoměřická 437, plzeňská 324,  brněnská 452 a ostravsko-opavská 276. 

 (Údaje čerpány z brožurky vydané ČBK v roce 2004) 

POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI 
☺ Rodina se vrací autem z diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou.  

Malý Kryštof (1. třída) je u vytržení z toho, že poprvé viděl tolik věřících 
rodičů a dětí pohromadě. Vyptává se: „Maminko, a ti všichni věří v Boha?“ 
Když ho maminka ujistí, že ano, slastně si povzdechne: 
„No jo, bez Pána Boha a bez počítače se nedá žít!“ Petra Škrdlíková, Brno 
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