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Obrácení sv. Pavla

Co je člověk a jak vznešená je naše přirozenost i čeho všeho je lidská bytost schopna, 

ukázal Pavel nejlépe ze všech lidí. Každým dnem vystupoval výš a výše, každým dnem 

stále více planul horlivostí a k nebezpečím, která proti němu vyvstávala, se stavěl vždy 

s novou odvahou. Jasně to vyjádřil slovy:  Nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se 

k tomu, co je přede mnou. Dokonce když mu hrozila smrt, vyzýval ostatní, aby se spolu 

s ním radovali:  Radujte se a dělte se o radost se mnou.  A znovu se raduje, když je 

vystaven nebezpečí, bezpráví a potupám, takže píše Korinťanům:  S radostí přijímám 

slabosti,  příkoří  a  pronásledování.  A  nazývá  dokonce  všechny  tyto  věci  zbraněmi 

spravedlnosti a ujišťuje, že z nich má ten největší užitek.

A  když  se  octl  přímo uprostřed  nepřátelských  nástrah,  jásal  nad  jejich  náporem a 

zaznamenal další vítězství. Ze všech stran byl bit, dostávalo se mu ústrků a zlořečili mu, 

a  on  málem  pořádal  triumfální  průvody  a  slavil  hojná  vítězství,  honosil  se  jimi  a 

děkoval Bohu: Díky Bohu, který skrze nás neustále vítězství. A tak se pídil po hanbě a 

křivdách, které musel snášet pro svou horlivost v hlásání evangelia, mnohem víc než 

my po radosti  z poct a toužil po smrti víc než my po životě, po nedostatku víc než my 

po hojnosti. A vyhledával práci usilovněji než ostatní odpočinek po ní. Jediné věci se 

děsil  a bál,,  aby neurazil  Boha; jinak ničeho. Takže jediným předmětem jeho touhy 

bylo, aby se vždycky líbil Bohu.

Těšil se z lásky Kristovy, a to mu bylo nade všechno; v Kristově lásce se považoval za 

nejšťastnější z lidí, bez ní však nechtěl patřit ani k panstvům a mocnostem. V Kristově 

lásce by raději byl tím nejposlednějším, třeba odsouzencem na smrt, než bez ní jedním 

z předáků a nejvyšších hodnostářů.

Opravdu nejvyšší, ba jedinou trýzní pro něho bylo o tuto lásku přijít. To by pro něho 

bylo peklo, jediný, nekonečný, nesnesitelný trest.



Naopak těšit se z lásky Kristovy znamenalo pro něho život, celý svět, něco andělského, 

přítomnost, budoucnost, kralování, zaslíbení a nekonečné bohatství. Nic kromě toho 

neuznával, ať smutného nebo příjemného. Z toho, co zde na světě máme, nemyslel na 

nic, ani na nic trpkého, ani na nic sladkého.

Všechno viditelné přehlížel, asi jako si nevšímáme květiny, která už shnila. A dokonce i 

tyrani a lidé, kteří proti němu sršeli hněvem, byli pro něho něco jako komáři.

I smrt a trýzeň a tisícerá muka mu byla jakoby dětskou hrou, když mohl něco vytrpět 

pro Krista.

Z homilie Jana Zlatoústého

Blahoslavená Bronislava

panna

Bronislava  se  narodila  kolem  roku  1200  v  Kamień  v 

současném Polsku. Jako mladá dívka se chtěla stát jeptiškou, 

ale její otec jí tvrdohlavě bránil. Bronislava byla skleslá, dokud 

se  jí  nezjevil  sám  Pán  s  ujišťujícím  slibem:  „Trpělivost, 

Bronislavo, staneš se mojí chotí.“ Nakonec jí bylo přibližně v 

roce  1219  dovoleno  vstoupit  do  společenství  sester 

premonstrátek v Krakově. Bronislava se ocitla okamžitě tváří v 

tvář skutečnosti kříže, chyběla své matce a poznala, jak těžké 

je  žít  ve  společenství  tolika  žen rozdílných povah;  přísnosti 

konventu se přizpůsobovala pomalu. Bronislava ale hleděla na 

vše pohledem kříže a brzy byla proniknuta jeho tajemstvím. Ztotožnila se s křížem tak 

těsně, že jednoho dne se jí v pahorcích u kláštera zjevil ukřižovaný Kristus, který jí řekl: 

„Bronislavo, jako můj kříž byl tvým křížem, tak také bude moje koruna tvojí korunou.“ 

Začátkem postního  období  roku  1241  se  Bronislava  a  některé  z  jejích  sester  právě 

modlily  s  rukama vztaženýma ve  tvaru kříže,  když  dostaly  zprávu,  že  divocí  Tataři 

postupují rychle na Krakov. Klášter byl v bezprostředním nebezpečí zničení. Bronislava 

pozvedla  kříž,  přitiskla  ho  k  srdci  a  řekla  sestrám:  „Nebojte  se  ničeho,  kříž  nás 

ochrání.“  Pak  odvedla  sestry  do  podzemních  chodeb  pod  klášterem,  kde  zůstaly 

schovány před vetřelci. Budovy kláštera však ušetřeny nebyly, zhroutily se v plamenech 

a zavalily sestry v podzemí. Říká se, že když Bronislava poklepala třikrát svým křížem 



na skalnaté stěny jejich nedobrovolného temného vězení, otevřela se najednou sestrám 

chodba  vedoucí  na  svobodu.  Po  zničení  kláštera  nalezla  většina  sester  útočiště  v 

nedalekém  klášteře,  který  byl  ušetřen.  Bronislava  však  zůstala  v  ruinách  starého 

kláštera  a  s  hrstkou zbylých  sester  postavily  chatrče  na  přespání  a  dny  jim  míjely 

obětováním  se  chudým,  nemocným  a  nesčíslným  obětem  nájezdu  Tatarů.  To  bylo 

poslední znamení rozkvětu spirituality zaměřené na kříž, která sama rostla solidaritou 

s  utrpením  druhých.  Klášter  nebyl  nikdy  za  života  Bronislavy  obnoven.  Ona  sama 

nakonec  podlehla  vážnému  onemocnění,  když  navštěvovala  nemocné.  Zemřela  29. 

srpna roku 1259. Je svatou patronkou Krakova. 

Bronislava  je  zobrazována  s  korunkou  panenství,  jak  drží  kříž,  který  byl  středem 

naplnění jejího života a spirituality. Svátek slaví 30. srpna.

Kalendář na měsíc leden

Poděkování…………

Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě Mikulášské pro děti v kostele, a 

také na organizaci a přípravě programu na Advetní pozastavení na náměstí. Program se 

povedl na jedničku a připravené pohoštění a různé vánoční zvyky a obyčeje se setkaly 

s nadšením.  Malí  i  velcí  pouštěli  skořápky  se  svíčičkami,  jiní  poslouchali  adventní 

zpívání a prozpěvovali si v dalším programu se skupinou hudebníků. Jiní se zamýšleli 

nad duchovním pásmem a  všichni  si,  myslím,  hezky  popovídali,  a  jak  jsem viděla, 

nikomu se domů ani nechtělo. Ještě jednou díky – bez vás, obětavých  nadšenců by se 

nic nekonalo.     

mp

Od 18. do 25. ledna je celosvětový týden modliteb za jednotu 
křesťanů. Nezapomínejme vzpomenout v našich modlitbách 

na tento úmysl.

Čtvrtek 25. 01. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
18:00 Říčany
18:00 Kostelec u Křížků



Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně 

Druhý list sv. Petra.

List byl napsán v okolo roku 130 v Římě. Chronologicky je to tedy poslední list Nového 

zákona. Byl napsán někým, kdo sděloval závěrečné poselství a rady svatého apoštola 

Petra. Jde o typickou epištolu tj. určení širokému okruhu křesťanů – pravděpodobně ve 

východním Středomoří.  Styl  tohoto druhého listu sv.  Petra je  ve  srovnání  s prvním 

slavnostnější.

 Úvodní formule  zdůrazňuje široký okruh adresátů slovy:“ těm, kterým se dostalo 

stejného pokladu víry, jako nám“ (1,1 – 2).

Hlavní část (1,3 – 3,16) tvoří tři okruhy: 

 Výzva k pokroku ve ctnostném životě. (1,3 – 22) Tato část uvádí řadu postojů, kterým 

se adresáti mohou vyučit nazpaměť a potom je uvádět do života, a tak budou mít „část 

na božské přirozenosti“. Velký význam zde hrají i proroctví.

 Polemické zavržení  nepravých učitelů (2,1 – 2,22). Autor zde dokazuje, že Bůh umí své 

věrné zachránit z trápení.

 Oddálení  druhého  příchodu  (3,1  –  16).  Tato  část  je  pokračováním  v polemice 

s falešnými učiteli  - všechny věci nezůstávají tak, jak byly od stvoření světa:Bůh zjevil 

svojí moc při potopě a tentýž Bůh bude soudit stvořená nebesa i zemi ohněm, zničí 

bezbožníky a potrestá falešné učitele v den parusie.

Závěrečné  povzbuzení  a  doxologie (3,17  -18  )  je  krátkým  souhrnem  všeho 

předchozího.Formou závěti Petr varuje adresáty před bludnými názory. A na závěr se 

vzdává sláva Bohu nejen nyní,  ale až do dne věčnosti a končí ujištěním, že ten den 

určitě přijde (3,7).

Dr. F. Reichel



Připravujeme…….

Letos  již  po  šesté  se  chystáme  pořádat  společně  se  Sokolem  Říčany  a  Radešovice 

„ Karneval pro děti “, který je plánován na neděli 18. února 2007. Prosíme všechny 

obětavé spolupracovníky o pomoc s organizací. Schůzka všech, kteří mohou pomoci se 

bude konat ve středu 17. ledna po večerní mši svaté. Pokud se vám termín schůzky 

nehodí, nabídněte svou pomoc P. Piusovi. Děkujeme.

mp

Pro chytré hlavičky a nejen pro ně…

Jaká je nejoblíbenější česká pohádka?

m) Čert a Káča

n)  Tři oříšky pro Popelku

o)  Honza málem králem

Kdo pomazal Saula za krále? ( 1.Sam )

o) Samuel

p) Mojžíš

q) Eliáš

Jaká jsou jména dvou komiksových postav-kocoura a myši?

t)  Bob a Bobek

u) Bob a Terry

v) Tom a Jerry

Kdo byl nejmoudřejší starozákonní král?

o) Šalomoun

p) David

q) Samuel



Bobík, Fifinka, Myšpulín a …?

p) Vilík

q) Špagetka

r) Pinďa

Jak se jmenoval obrovský Pelištejec, kterého zabil David ránou z praku?

m) Nebúkadnesar

n)  Elíša

o)  Goliáš

Jak se jmenoval strýc Kulíka, Bubíka a Dulíka z komiksu Kačer Donald?

č) Skrblík

d) Hamoun

e) Štístko

Kterou starozákonní postavu spolkla velká ryba?

m) Samson

n)  Jonáš

o)  Petr

Večerníčková postava žijící v rybníku Brčálníku?

h)   Maková panenka

ch) Malá čarodějnice

í)   Rákosníček

Tajenka: Jestlipak už máte děti nějaká ________________  předsevzetí?

Iveta Pešatová
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