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slovo otce Petra
Vážení přátelé a kamarádi, 
moje farní rodino,

měsíc únor je ve zname-
ní připomínky zjevení Pan-
ny Marie v Lurdech. Zde se 
Maria zjevila malé dívce 
Bernadettě s poselstvím, že 
je Neposkvrněné početí a 
život. A i nám v tomto čase 
chce Maria být ženou nejen 
neposkvrněnou, ale pře-
devším ženou, která vlévá 
život a naději do srdcí dětí 
svého syna. 

Obvykle spojujeme 
památku na toto zjevení 
s udílením pomazání ne-
mocných. Zde bych jen 
upozornil na jednu věc, 
a to že se nejedná o tzv. 
„poslední pomazání“. Tuto 
svátost lze přijmout opako-
vaně i vícekrát za rok. Tato 
svátost není určena jen li-
dem  starým a nemocným, 
ale všem dlouhodobě ne-
mocným jakéhokoli věku. 
Dále lidem, kteří mají jít na 
nějaký chirurgický zákrok 
či složité vyšetření. Tato 
svátost je svátostí nemoc-
ných, a protože je svátos-
tí, je posilou pro duši i pro 
tělo. Důležité je právě ono 
slovo posila. Zde totiž Bůh 
dává sílu, abychom doká-
zali nést vše, co je s nemo-
cí spojeno - i svůj strach a 
obavy. Bůh nám v této svá-
tosti dává naději a život. 
Maria je nám prostřednicí 
těchto milostí a nositelkou 
záruky těchto milostí pro 
všechny, kdo se k ní ob-
racejí s důvěrou. Proto se 
v měsíci únoru můžeme   
každý den pomodlit třeba 
jen modlitbu Pod ochranu 
Tvou se utíkáme… Požeh-
naný únor.

o. Petr

Náš pan farář v New Yorku                      foto: Petr Košulič

pokračování na 2. straně

Drazí farníci, určitě jste ně-
kteří zvědaví na mou cestu 
do USA. Možná se tam někdy 
podíváte i vy. Myslím, že není 
důležité, kde všude jsme byli 
a co všechno jsme viděli. Na 
druhou stranu cestování a zá-
žitky s ním spojené pro nás 
mohou být inspirací jak pro 
osobní život, tak třeba i pro 
život ve společenství. 

Mám kamaráda, jmenuje 
se Miguel Angelo Bernal Ro-
driguez, pochází ze španělské 
Sevilly a je knězem. Několi-
krát jsme se potkali v Římě 
při mých návštěvách věčné-
ho města. Miguel přišel před 
třemi lety jako kněz do USA. 
Slouží zde nejen krajanům, 
tedy Španělům, ale především 
španělsky mluvícím imigran-
tům. A že je v USA komunita 
španělsky mluvících obyvatel 
opravdu velká, je zřejmé už 
jen z toho, že jen v New Yorku 
(NY) takto působí asi 150 kně-
ží. Otec Miguel nebydlí přímo 
v NY, ale v městě Greenwich, 

které je asi hodinu cesty od 
NY, a to ve farnosti sv. Ka-
teřiny Sienské a sv. Anežky 
Římské. Byl zde ustanoven 
kooperátorem, tedy kaplanem. 
Vede bohoslužby pro španěl-
skou komunitu, ale má toho na 
starost mnohem víc. Jezdí po 
širokém dalekém okolí a na-
vštěvuje jednotlivé španělské 
komunity. 

Nicméně otec Miguel mě 
již před delší dobou pozval na 
návštěvu. Původně byl termín 
domluvený na srpen loňského 
roku, ale nakonec jsme se po 
Vánocích domluvili, že přile-
tím na konci měsíce ledna. I 
v lednu je prý NY pěkný. Za-
jistil jsem si letenky, pojištění, 
vízum a vše, co bylo třeba, 
abych mohl odcestovat.

Nastal den odletu. Do USA 
je v současnosti možné letět, 
pouze když máte očkování a 
negativní PCR test, jinak vás 
do letadla nepustí. Tady nastal 
první zádrhel. Test nesměl být 
starší 24 hodin, a protože v ne-

děli se testuje jenom v Brně a 
na objednávku, domluvil jsem 
se s jednou z farnic, která pra-
cuje v boskovické nemocnici, 
že mi test udělají brzy ráno 
(cca 6:00) v pondělí s tím, že 
do odbavení (check-in) bude 
výsledek testu k dispozici. 
Ráno jsem vstal tak, abych 
vše stihl. Odběr proběhl bez 
problému. Hladce proběhla 
i cesta k rodičům a odsud na 
letiště do Vídně. Tam jsem 
dorazil cca v 10:00, tou do-
bou měl být už výsledek tes-
tu k dispozici. Čekal jsem 
ještě půl hodiny a začal jsem 
být nervózní. Výsledek testu 
stále nikde. Letadlo odlétalo 
v 12:25, nejpozději 11:30 jsem 
musel být odbavený. Kolem 
11.00 přišla SMS zpráva, že 
je test negativní. Takže první 
dobrá zpráva. Rozloučil jsem 
se s rodiči, šel jsem na check-
-in a čekal v řadě na odbavení 
s tím, že do chvíle, než na mě 
přijde řada, objeví se snad test 

Cesta do Ameriky
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v systému a vše bude v pořád-
ku. Došla na mě řada a já ne-
měl nic. Pustil jsem tedy ještě 
další tři lidi. Pak jsem už musel 
jít. Přistoupil jsem k přepážce 
s tím, že jsem předložil pas a 
dokumenty ohledně očkování. 
Test v systému jsem ještě stále 
neměl. Slečna za pultem po mě 
ještě chtěla adresu mého poby-
tu v USA, tak jsem ji začal hle-
dat v mobilu. Během toho, co 
jsem jí psal adresu, přišla slo-
vensky mluvící letuška a ptala 
se, co se děje. Sdělil jsem jí, že 
čekám na výsledek testu. Do 
toho přišla SMS, že výsledek 
testu nelze do systému zadat. 
Prý už od soboty nefunguje. 
Hned nato ale naštěstí přišel 
email s výsledkem testu. Čímž 
se celý proces dal do pohybu 
a já se mohl konečně odbavit. 
Jako odměnu za prožitý stres 
jsem si v restauraci objednal 
pivo.

Let proběhl bez problémů. 
Během mezipřistání v Lisabo-
nu na letišti Leonardo da Vinci  
jsem musel projít dvěma kont-
rolami. První byla při výstupu 
z prostoru Evropské unie do 
mezinárodního prostoru letiště 
a druhá při vstupu k nástupní 
bráně. Vše proběhlo na obou 
místech hladce. Let jako ta-

kový proběhl také v pořádku, 
bez zádrhelů. V 20:00 místní-
ho času (myšleno v NY), tedy 
o osm hodin později jsem při-
stál na letišti JFK (John Fitz-
gerald Kennedy) v New Yorku. 
Zde na mě v letištní hale čekal 
otec Miguel. Bohužel jsem byl 
rychlejší a přesunul jsem se do 
odletové haly. Tak jsme si posí-
lali zprávy, kdo kde je, protože 
letiště je skutečně obrovské. 
Nakonec mě Miguel našel. 
Společně jsme odjeli jeho au-
tem do farnosti sv. Kateřiny 
Sienské a sv. Anežky Římské 
v Greenwichi. Než jsme dojeli 
domů, bylo k desáté hodině ve-
černí, a tak jsme po krátké do-
mluvě na další den a na snídani 
šli na kutě. Celou noc jsem spal 
jak špalek, o ostatních nocích 
to říct nemůžu. 

První den jsme jeli vlakem 
do centra města NY. Cesta tr-
vala asi hodinu. Vystoupili 
jsme na Grand Central Ter-
minal, což je hlavní nádraží 
v centru města. Tato budova 
je původní historickou budo-
vou a byla zachována v době, 
kdy všechny domy kolem byly 
zbořeny a nahrazeny novými 
mrakodrapy. Zasloužila se o to 
Jacquelin Kennedyová, tehdy 
manželka prezidenta. Odtud 

jsme pokračovali na ulici Fifth 
Avenue, což je vlastně tako-
vá hlavní třída, která prochází 
městem a kolem ní se nachází 
to podstatné v NY. Naše první 
zastávka byla v Rockefellerově 
centru, což je obchodní kom-
plex z 1. poloviny 20. století. 
O Vánocích zde bývá obrov-
ské kluziště a velký vánoční 
strom. Kolem fontány v centru 
náměstí jsou pak vlajky všech 
států světa. Druhá zastávka 
byla v katolické katedrále sv. 
Patrika, která je mimochodem 
velmi krásná. Je postavena 
v novogotické slohu. Poblíž 
jsme se stavili na kávu. Když 
se řekne malé americké kafe, 
dostanete půllitrový kelímek 
s hnědou vodou, která  vypadá 
a chutná trochu jako kafe. No, 
zážitek nemusí být pozitivní, 
ale určitě byl silný. Následova-
la krátká prohlídka Central Par-
ku a po Sedmé Avenue směrem 
k Times Square. NY má jednu 
zvláštnost a to, že jeho ulice 
nejsou pojmenovány, ale čís-
lovány. Jen některé mají jméno 
– Madison Av., Lexington Av. 
a Park Av. Na Sedmé ulici jsme 
zašli na oběd a poté následova-
la prohlídka Times Square. No, 
čekal jsem, že bude větší, ale 
bylo to takové malé náměstíč-
ko. Všude světelné reklamy 
a budova Times Square, kde 
se tradičně odpočítává čas do 
Nového roku. Z Times Square 
jsme se malebnými uličkami 
Brodwaye dostali do nového 
komplexu budov The Edge. Je 
to nově postavený mrakodrap, 
který má v 100. patře obrov-
skou prosklenou terasu trčící 
do prostoru, takže vidíte dolů 

pod sebe. Prohlídka musela být 
objednána dopředu, výhled byl 
nádherný. A to jak pod noha-
ma, tak i vpřed - na celý NY, 
na řeku Hudson, která protéká 
mezi NY City a Jersey City, na 
Brooklyn a na celý Manhattan, 
celý Central Park. Bylo vidět 
mnoho z toho, co ze země roz-
hodně neuvidíte. Po úchvat-
ných výhledech jsme se vydali 
směrem k druhému největšímu 
nádraží Pennsylvania Station, 
odkud jsem pak v pondělí od-
jížděl na letiště. Pak už jsme 
zamířili k nádraží a vlakem 
domů. Po krátkém oddechu nás 
čekala večeře na uvítanou. Zde 
jsem se seznámil s dalšími dvě-
ma kněžími. Místním farářem 
otcem Josephem, který mlu-
vil pouze anglicky, a s otcem 
Christopherem, který pochá-
zel z Indie a hovořil hindsky 
a anglicky. Naše konverzace 
se nesla v duchu anglicko-ital-
ské komunikace. Čemu jsem 
nerozuměl v angličtině, to mi 
Miguel přeložil do italštiny. Já 
i otec Miguel jsme společně 
hovořili italsky, oba tento jazyk 
ovládáme. 

Ve středu nás čekal výlet na 
ostrov Staten Island, který leží 
naproti Manhattanu. Zde jsme 
navštívili otce Carlose, Kolum-
bijce, který podobně jako otec 
Miguel působí pro španělsky 
mluvící imigranty, on však ve 
farnosti sv. Josefa na Staten Is-
landu. Po krátké návštěvě jsme 
s o. Miguelem vyrazili lodí 
směrem na Manhattan. Krásný 
den, opět krásné výhledy na 
NY - na Liberty Island - ostrov 
se Sochou Svobody. Tento den 
jsme prošli Wall Street (finanč-
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sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

Podniknout cestu nebo nepodniknout? 

Tříkrálové koledování v Sebranicích

Možná na vás ještě někde 
doma juká třpytivá vánoční 
výzdoba a přitom už za dveř-
mi přešlapuje Popeleční stře-
da (2. března)! Každý z nás 
postní dobu může prožít jinak 
– třeba zamkneme televizi a 
počítač do skříně, vyřadíme 
z nákupního košíku pivo, slad-
kosti a deník Blesk, abychom 
projevili ochotu k sebezáporu.  
Nebo můžeme častěji sáhnout 
po Bibli, zvedneme telefon a 
ozveme se osamělým či dlou-
ho neviděným přátelům. Dob-
rá je i zbožná pouť, dar na cha-
ritu, modlitba za potřebné… 
Možností máme nepřeberně, 
abychom „připravili cestu 
Pánu“ do našich srdcí, aby 
velikonoční radost měla mís-
to. Pro knihomolné křesťany 
a aktivní rodiče je tu několik 
tipů.

První z nich je knížka „Ex-
pedice Bible“, která by se dala 
popsat slovy – odlehčená pří-
ručka pro neustálé začátečníky 
ve čtení Písma. Stručně před-
stavuje způsoby, jak se v Bib-
li vyznat, vysvětluje pojmy a 
strukturu textů i kontext, snaží 
se o přehled toho základního, 
co bychom už třeba měli vědět 
a nevíme. Tak jestli chcete se 
čtením Bible doopravdy začít, 
vezměte si tuhle knížečku jako 
pomyslnou orientační mapu 
a pusťte se do toho! (Vydaly 
Paulínky 2020).

Biblí se zabývalo i první 
únorové číslo časopisu Duha, 
které vyšlo v podobě lapbooku 
(sešit, který s dětmi tvoříte 
sami) „Co vím o Bibli“. Stej-
ným způsobem je už zpra-
cované i téma „Desatero“ a 
„Svátosti“. Nejsou tu definice 
a poučky, ale hádanky, úkoly, 

tvoření, luštění a třídění, kdy 
nad tématem může sedět a 
pracovat každý den chvíli ve-
čer celá rodina. K dostání je na 
webu petrinum.com – aktuální 
čísla z ročníku 2021/2022. Na 
konec února je připravené dal-
ší číslo DUHY přímo v podo-
bě skládaného týdenního ka-
lendáře na celou postní dobu, 
díky kterému můžete společně 
s rodinou „cestovat“ až do Ve-
likonoc.

Už teď se také můžete 
rozhlížet po oblíbených seši-
tových průvodcích na postní 
dobu – brněnské biskupství 
nezklamalo ani letos, už je vy-
daný „Malý průvodce postní 
dobou 2022“ (elektronicky na 
Google Play). Své průvodce 
chystají i další diecéze. Sa-
lesiánská „SADBA“ vydala 
okénkový kalendář na celou 
postní dobu (odkazy na čtení 
z Bible a osobní výzvy). Jistě 
nezůstaneme pozadu ani my 
v Kunštátě a v kostele s dětmi 
něco podnikneme. Pro rodiče 
je vděčným zdrojem nápadů a 
„postních cestiček“ např. ča-
sopis Rodinný život – www.
rodinnyzivot.cz, www.deti.
vira.cz a další. 

Jestli chcete číst něco bur-
cujícího nebo naopak rozjíma-
vého, sáhněte po osvědčených 
autorech - Marek Orko Vácha: 
„Wakan Tanka“, „Via cru-
cis“ – křížová cesta od Tomáš 
Halíka, Marián Kuffa: „Matu-
rita z lásky“, Ladislav Hery-
án: „Exotova abeceda“, Rani-
ero Cantalamessa: „Biblické 
inspirace“…

Ať je vaše cesta postní do-
bou pestrá a zajímavá a hlavně 
ať se sejdeme v cíli! 

IK

Díky příznivější epidemické 
situaci bylo letos umožněno ko-
ledníkům Tříkrálové sbírky ob-
cházet domy se sbírkovými ka-
sičkami. V Sebranicích byla ke 
koledování vybrána neděle 9. 
ledna. Při mši svaté dostali malí 
i velcí koledníci požehnání a po 
společném obědě na faře vyra-
zily tři skupinky napříč obcí. 
Trasy byly již tradiční a děti si 
mohly vybrat, kterou z nich by 

chtěly tentokrát obcházet. Poča-
sí bylo velmi mrazivé a i přes 
občasné sluníčko převládal ost-
rý vítr a sněžení. Děti však měly 
dostatek elánu a poctivě všem, 
kteří otevřeli, zazpívaly koledu. 
Výsledek sbírky nás při sčítání 
velmi mile překvapil. Celkově 
se vybralo úžasných 24.086,- 
Kč. Všem štědrým dárcům 
upřímné Bohu díky! 

Eva Škrabalová

Některých koledníků jsme se 
zeptali: Jak ses cítil(a) jako 
tříkrálový koledník? 

Márinka, 3 roky: Líbilo se 
mi, jak nám ti páni a dámy dá-
vali kokina. A líbilo se mi mít 
korunu. 

Martin, 8 let: Koledování 
mě bavilo, i když byla velká 
zima. Mirek a Lucka dělali po-
řád vtipy, tak mi ani nevadilo, 
že nám všude neotevřeli.

Čenda, 10 let: Byl jsem 
rád, že to letos vyšlo a mohli 
jsme chodit koledovat. Sice 
mně byla zima, ale užil jsem 
si to.

Honzík, 12 let: I když jsme 
promrzli na kost, tak se mi zde 
líbilo, asi přijdu i příště.  

Jana, 13 let: Bylo to fajn, 
lidé nám otevírali a byli štědří. 
Za rok půjdu určitě zase. 

Anketa

CESTA DO PRAVĚKU – PŘÍFARNÍ TÁBOR PRO NEJMENŠÍ
Termín: 15. - 19. 8. 2022

Přihlášky naleznete v kostele a na stránkách farnosti.

VESMÍRNÝ KARNEVAL
Termín: 24. 4. 2022

Jste všichni srdečně zváni.

ní centrum NY), prohlédli si 
NY burzu a pokračovali smě-
rem k Brooklynskému mostu 
a k památníku WTC (Světo-
vého obchodního centra) tzv. 
„Dvojčat“, které bylo v roce 
2001 zničeno náletem terori-
stických letadel. Impozantní 
památník všem, kdo zahynuli 
v budovách WTC a také všech 
záchranářů, kteří zahynuli při 
vyprošťování lidí z trosek. Po 

cestě k poslední zastávce jsme 
se stavili na Bull Street s ob-
rovskou bronzovou sochou 
býka. Poslední zastávkou dneš-
ního dne bylo místo narození 
první americké světice Alžběty 
Setonové, která založila  Kon-
gregaci Milosrdných sester sv. 
Františka z Pauly a též kostelík 
zasvěcený Panně Marii.

Pokračování v dalším čísle.
o. Petr
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co nás čeká
SVÁTEK STOLCE 

SV. PETRA
Úterý 22. února

18:00 mše sv. - Kunštát

POPELEČNÍ STŘEDA
2. března

17:00 mše sv. - Sebranice
18:00 mše sv. - Kunštát

1. NEDĚLE POSTNÍ
6. března

8:00,11:00 mše sv. - Kunštát
9:30 mše sv. - Sebranice

15:00 křížová cesta - ministranti

2. NEDĚLE POSTNÍ
13. března

8:00,11:00 mše sv. - Kunštát
9:30 mše sv. - Sebranice

15:00 křížová cesta - manželé

OSLAVA
40. NAROZENIN 

O. TOMÁŠE KOUMALA
Sobota 26. února

15:00 mše sv. v brněnské 
katedrále 

Návštěva nemocných

Pár slov k mému tatínkovi (vzpomínka na pana Chvílu)

Můj tatínek Josef Chvíla pochá-
zel s malé vesnice na Slovácku 
– z Drslavic u Uherského Brodu. 
Narodil se doma v chalupě, za-
tímco venku mrzlo, až to praště-
lo. Byl totiž 12. únor roku 1929 
a tehdy se přepisovaly teplotní 
rekordy směrem dolů. V neda-
lekém Uherském Hradišti bylo 
den předtím naměřeno – 33°C. 
Ale zřejmě byla chalupa dobře 
vytopená, táta neumrzl a o něja-
ký rok později už běhal bosky po 
dvoře a užíval si bezstarostného 
dětství bez mobilů, televize a 
podobných vymožeností dneš-
ní doby. No, ono to dětství zas 
tak úplně bezstarostné nebylo, 
protože rodiče měli malé hospo-
dářství a každá ruka byla dobrá , 
i ta jeho malá. Byl sice nejstarší 
ze čtyř sourozenců (měl tři mlad-
ší sestry), ale původně tomu tak 
nebylo, protože předchozí dva 
sourozenci velmi brzo po naro-
zení zemřeli.

Snad proto na něho všichni 
drželi a nejvíc teta Nedělova, 
která byla se strýcem na hospo-
dě. A tam tatínek vždycky něco 
dobrého vyfasoval. Ve věku 10 
let však přišlo poznání, že svět 
není jenom vesnická idylka. Při-
šla válka a s ní i strach, co bude. 
Jeho tatínek se stal v této době 
starostou, a musel proto jednat 
s německými úřady. Často také 
následovaly domovní prohlídky 
a kolikrát se stalo, že na trámu, 
pod kterým byl schovaný pytel 
s moukou, stál český četník a 
uctivě poklonkoval tomu němec-
kému, aby šel dál. Ale nakonec 
válka přešla a tatínek mohl po-
kračovat ve studiu na Gymnáziu 
v Uherském Brodě a posléze i 
na Pedagogické fakultě v Brně, 
odkud vyšel jako promovaný 
pedagog se zaměřením na učitel-

ství předmětů pro základní ško-
lu – obor chemie, přírodopis a 
zeměpis. Po různých peripetiích 
dostal umístěnku právě sem do 
Kunštátu, s bytem na staré škole 
hned vedle kostela. 

Už ale nebyl sám, přivedl si 
s sebou manželku Miroslavu. 
No, udělal dobře, protože ta se o 
něj pak celý život hezky starala, 
až do smrti. On totiž tatínek ne-
byl zrovna moc praktický člověk. 
Tento nedostatek však vyvažova-
ly jiné jeho vlastnosti, které také 
provázely i jeho profesní dráhu 
učitele. Byl přátelský, snadno 
navazoval kontakty a troufám si 
tvrdit, že ve škole patřil k těm 
oblíbenějším učitelům. Uměl si 
zjednat autoritu, takže s kázní ve 
třídě problémy nikdy nemíval. 
Zato velmi brzo měl problémy 
se školním inspektorem, protože 
jeho pravidelné návštěvy kunš-
tátského chrámu Páně neunikly 
bdělému oku místních soudruhů. 
A protože se ostentativně odmí-
tal zbavit nevědeckého světové-
ho názoru slovy „svoboda vy-
znání je ústavou zaručena“, tak 
nakonec s ním soudruzi ztratili 
trpělivost a tatínek byl z kunš-
tátské školy v polovině sedm-
desátých let vyhozen a přeřazen 
do „fofrškoly“ v Boskovicích se 
slovy „tady nemá co pokazit“.

Tento zajímavý internátní 
ústav hostil především žáky ze 
slabších sociálních rodin, z nichž 
někteří byli mentálně postižení.

Ale to by nebyl tatínek, aby 
se s tím zdárně nevypořádal. 
Když pochopil, že tyto žáky stej-
ně nic nenaučí, tak se na osnovy 
vykašlal a snažil se je alespoň 
mít rád a najít jim nějaké výuč-
ní místo po ukončení základní 
školní docházky. Dělal totiž po-
radce pro volbu povolání. Na své 
svěřence ale musel udělat dobrý 
dojem, protože se k němu mnozí 
hlásili třeba i po vyučení a hrdě 
mávali výučním listem. 

Nic ale netrvá věčně, nastal 
čas jít do důchodu, a to zrovna 
v onom památném sametovém 
roce 1989. Brzy nastala nová 
životní kapitola, tatínek se dal 
po vzoru svého otce na politiku  

(lidoveckou pochopitelně) a jak 
známo, několik let pak zasedal 
v radě zdejší samosprávy. A 
také se vrátil jako vypomáhající 
důchodce na kunštátskou školu 
– mnohdy tak učil děti svých bý-
valých žáků.

O všech svých žácích si vedl 
přesné údaje, takže na třídních 
srazech pak překvapoval svojí 
znalostí. No, a nesmím zapome-
nout také na to, že se (nyní už bez 
obav) vrátil ke zdejšímu oltáři a 
po mnoho let až téměř do deva-
desátky zde vykonával funkci 
kostelníka. Díky tomu se také 
spřátelil se všemi kněžími, kteří 
se v této farnosti vystřídali. Dlou-
ho si udržoval fyzickou i duševní 
svěžest a teprve před rokem za-
čal velmi rychle chátrat. Nejprve 
strávil několik týdnů v LDN Le-
tovice, posléze  byl převezen do 
domácí péče k mému staršímu 
bratrovi do Havlíčkova Brodu, 
kde díky odborné lékařské péči 
bratrovy manželky prožil posled-
ní rok i poslední den svého života 
mezi svými. Tatínku, děkuji.

Zdeněk Chvíla

Drazí farníci, nedílnou součástí 
služby kněze a obecně kněžské 
služby ve všech jejích formách 
je služba nemocným a starým 
lidem. V současné době existu-
je forma návštěv na první pátek 
v měsíci, kdy je nemocným po-
skytnuta svátost smíření a sv. 
přijímání, případně pak poma-
zání nemocných. To se děje jen 
na první pátek. Zde bych měl 
prosbu a apeluji na vás všech-
ny. Jako věřící křesťané máme 
odpovědnost nejen za svůj du-
chovní život, ale i duchovní ži-
vot lidí kolem nás. Proto bych 
byl rád, kdyby se moje služba 
návštěv mohla rozšířit na ty, 
kteří to potřebují. Pokud tedy 
víte o někom nemocném, star-
ším, nemohoucím, kdo by chtěl 
a toužil po svátostech, řekněte 
mi to, případně se domluvte 
s tím člověkem a já za ním s ra-
dostí přijdu. Zde je váš úkol být 
zprostředkovateli milosti.

Dále je ale ještě jedna for-

ma, kterou bych si moc přál a 
byl bych rád, kdybych do ní 
mohl zapojit nejen jáhny, ale 
všechny ty, kteří mají pově-
ření k výpomoci podávat sv. 
přijímání (mohou tak uskuteč-
ňovat své povolání k všeobec-
nému kněžství). Přál bych si, 
aby každou neděli po mši sv. 
byla sv. eucharistie donášena 
nemocným všeho věku. Zde je 
zatím vše v procesu domluvy, 
ale je důležité, aby ti lidé, kteří 
třeba v neděli nejdou do koste-
la, protože jsou staří, nemocní 
nebo se bojí (ať už z důvodu 
počasí či z důvodu nemoci 
Covid) měli možnost přijmout 
eucharistii. Proto bych byl rád, 
aby se tato forma služby v naší 
farnosti rozvinula. Pracuji na 
tom spolu s jáhny a byl bych 
rád, kdybyste byli v této věci 
co nejvíce nápomocni právě 
svým kontaktem s lidmi, kteří 
tuto službu chtějí a potřebují.

o. Petr


