
                                               Slovo kněze

Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou (Mt 5, 7).

Drazí  bratři  a  sestry,  začátek  měsíce  listopadu je  nesen ve  znamení  takzvaných dušičkových pobožností,
respektive oktávu, kdy můžeme získávat plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci. Jaké jsou podmínky pro
jejich získání, se můžete dočíst v kalendáři akcí. 

To, co bych však chtěl zdůraznit, a to s velkou naléhavostí, je to, že tyto odpustky můžete získat nikoli jednou
v tomto období, ale každý den jednou. Je to věc, která mi velmi leží na srdci, a proto bych jí chtěl věnovat těchto pár
řádků. 

Spolu s vámi bych se chtěl nad tématem odpustků zamyslet z trojí časové perspektivy – minulost (odpustky ve
vztahu k zemřelým), přítomnost (ve vztahu k mému životu) a budoucnost (ve vztahu k mé budoucnosti). Jako určité
motto těchto úvah jsem si zvolil Ježíšova slova ze začátku Horského kázání, ve kterých odhaluje, kdo je to skutečně
šťastný člověk – v tomto citátu je jím ten, kdo projevuje milosrdenství. 

Víme, že splněním povinností spojených se získáním odpustků, získáváme tyto odpustky pro duše věrných
zemřelých, těch, kteří ještě nedosáhli blaženosti v nebeském království, ale ve stavu očišťování vstup do této radosti
očekávají. Získáváním odpustků pomáháme duším těchto zemřelých, aby se jejich čas očišťování zkrátil. Jedná se o
projev naší nejhlubší lásky,  která není zničena ani smrtí  dotyčného člověka.  Jedním z efektů smrti  je zpřetrhání
vztahů. Naše jednání ale jedná tímto způsobem proti  smrti  a vyjadřuje,  že naše vztahy nejsou zničeny, ale jsou
otevřeny pro věčnost. 

Získávání odpustků (každodenní) je tedy nejintenzivnějším projevem mé lásky vůči zemřelým. A já bych
zdůraznil,  že  je  vyjádřením mé  vděčné  lásky vůči  mým předkům –  prarodičům,  případně  rodičům,  vůči  mým
sourozencům, kteří již stanuli před Boží tváří. V tuto chvíli pro něho toho s velkou vděčností již nemohu moc udělat.
A přeci mohu udělat něco podstatného, čemu se nevyrovná nic, co jsem mohl vykonat za jejich života – mohu jim
velmi konkrétně pomoci ke vstupu do věčné radosti. 

Častokrát opakujeme, že Bůh je milosrdný. Za pár týdnů vstoupíme dokonce do roku milosrdenství. O Božím
milosrdenství vůbec nepochybuji. Ale je patrné, že v tuto chvíli Bůh své milosrdenství svěřuje do našich modliteb, do
naší snahy – získávat odpustky. Otázkou tedy je, zda budeme prostředníky Božího milosrdenství, nebo jej ve vztahu k
zemřelým svou nečinností zastavíme. 

To byla ona perspektiva minulosti. V získávání odpustků však můžeme vidět také perspektivu přítomnosti.
Získávání  odpustků  dosti  podstatným  způsobem  zasahuje  i  mě.  Podmínky  pro  získání  plnomocných  odpustků
vyžadují mou invenci. Víme, že je například třeba přistoupit ke svátosti smíření (v tyto dny, či v jejich blízkosti).
Svátost smíření pak není myšlena jako nějaký rituální úkon. Svátost smíření by měla být svátostí mého intenzivního
obrácení.  V každém slavení  svátosti  smíření  by si  měl  člověk  uvědomit  žalostný  stav  svého života  v  hříchu  a
nastoupit  cestu obrácení (podstatnými prvky svátosti  smíření jsou lítost  a pokání,  důležitým prvkem pak je také
předsevzetí). Slavení svátosti smíření by mě tedy mělo přivést k tomu, že zcela konkrétně změním svůj život (rituální
slavení svátosti nemá příliš význam). 

Tato konkrétní změna je nám pak zprostředkována skrze dvojí jednání. Jedním z prvků je modlitba na úmysl
Svatého otce. Ta nemá být jen „odříkáním“ některé z modliteb, ale má člověka vést k tomu, aby si uvědomoval
univerzálnost své víry, církve a aby do tohoto univerzálního společenství vstupoval (zapojení se do života církve,
farnosti…). Důležitým prvkem ale pak je přijetí eucharistického Krista (většinou spojené se slavením mše svaté). 

Od člověka se skutečně vyžaduje přehodnocení vlastního života, jeho hodnot. Člověk je vyzván, aby v tomto
dušičkovém oktávu každý den přicházel slavit mši svatou. Aby jeho obrácení bylo eucharistického rázu, aby si v
tomto týdnu uvědomil, že je možné přicházet slavit eucharistii častěji – to je konkrétní obrácení, ke kterému může v
tomto čase dojít. To je tedy onen rozměr přítomnosti – získávání odpustků proměňuje můj život. 

A nyní  bych předeslal  také rozměr budoucnosti.  Blahoslavení milosrdní,  neboť oni milosrdenství dojdou.
Nebo-li jak budete jednat vůči druhým, tak bude Bůh jednat s vámi. Ten, kdo projevuje nyní milosrdenství, sám se
Božímu milosrdenství otevírá. 

Někteří z nás se s velkou pravděpodobností rovněž dostanou do stavu očistce, kdy budeme očekávat vstup do
věčné radosti. I my budeme spoléhat na to, že naši potomci nám budou vyprošovat a získávat odpustky. Jak po tom
budeme toužit! Ale já položím řečnickou otázku? Kdo je pro nás bude získávat, když jsme to nikoho nenaučili?
Možná právě v té chvíli objevíme závažnost toho, co jsme v tuto chvíli konali (respektive nekonali). 

Chtěl bych tedy povzbudit všechny rodiče a prarodiče, aby v tomto týdnu brali děti denně na mši svatou a na
hřbitovy. Dítě třeba ještě není ve stavu, kdy může tyto odpustky získávat (nechodí k svatému přijímání), ale rozhodně
ho můžeme učit tomu, že tento týden je velmi důležitý. Může si ve své paměti uchovat velmi hlubokou vzpomínku na
to, že rodičům a prarodičům na tomto velmi záleželo, a že je to tedy důležité. Můžeme dítěti 
svým příkladem ukazovat, jak má ono následně jednat. Je dobré si skutečně uvědomovat, že tím rozhodujeme o své
budoucnosti. To naši potomci jednou budou získávat odpustky pro nás. 

Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou. Drazí bratři a sestry, chtěl bych vás skutečně pozvat
k tomu, abychom v tomto oktávu, jednali s laskavým milosrdenstvím, a zároveň s ohromnou prozíravostí. 

Ve vzpomínce a v modlitbě na všechny vaše blízké, na vaše předky vám žehná 
R. D. Martin Sklenář 

                                                                                                        



L.P.  28.9.2014

Drazí  přátelé,  oslavujeme v těchto  dnech státní  svátek  sv.  knížete  Václava.  Jako národ si  vážíme tohoto
panovníka, který stojí u zrodu dějin našeho národa. Hledíme na panovníka, jenž založil dynastii, ke které se hlásili
panovníci našeho národa. Karel IV. dal vyrobit korunovační klenoty, které patří sv. Václavovi a v den korunovace
jsou propůjčovány panovníkovi, který se ujímal vlády v našem národě. Ukazovala se tak úzká spojitost, respektive
odkaz, ke kterému se měl panovník hlásit. Přestože v dnešní době již tento odkaz není tímto způsobem vyjadřován,
přesto můžeme uvažovat o tom, že i dnešní naši vládcové by měli být těmi, kteří se hlásí k odkazu sv. Václava.

V čem spočívá tento odkaz tohoto panovníka? Z legend známe různé skutečnosti. Snad nejdiskutovanějším
rozhodnutím knížete Václava bylo placení tributu východofranckému králi Jindřichovi Ptáčníkovi. Mou snahou nyní
není rozebírat tyto skutečnosti. Já bych se zaměřil na něco jiného, na to, co si můžeme od svatého Václava vzíti a co
bychom měli vyžadovat také o našich současných vládců.

Sv. Václav, vychován svou babičkou sv. Ludmilou v křesťanských hodnotách, byl tím, kdo pojal svou vládu
jako službu jemu svěřenému lidu. To je vlastnost, která by měla být vlastní každému, kdo se stává mocným. Sv.
Václav tak následoval příklad Ježíše, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil.

Když se podíváme do demokratických zřízení, tak uvidíme, že v těchto zřízeních jsou postavy, které nesou
titul „ministr“. Toto slovo je odvozeno z latinského „ministrare“, což znamená „sloužit“. Je tak vyjádřeno, že moc se
vyjadřuje službou. Ten, kdo je mocný, má sloužit!!! To je věc, ke které Václav jistě dorostl a kterou bychom měli
vyžadovat i od vládců dnešních dní.

Jsme v období, kdy probíhají předvolební kampaně před volbami do zastupitelstev a v některých oblastech
naší vlasti také do senátu. Můžeme na náměstích slyšet znovu mnoho slov a mnoho slibů. Já v tuto chvíli rozhodně
nechci  dělat  žádnou agitaci.  Jen bych pozval  každého,  ať přemýšlí  o  tom, který z kandidátů  má hodnoty,  které
můžeme vidět na našem knížeti, sv. Václavovi, kterému v první řadě nešlo o vlastní prospěch, o vlastní život, ale
kterému šlo o dobro národa, o dobro druhého člověka (dokonce ani nezabil Boleslava, který ho přepadl a chtěl zabít).
Vybírejme ve volbách takové lidi, kteří jsou skutečnými služebníky (o kterých víme, že již ve svých úřadech, ve
svých povoláních skutečně sloužili).

Nerad  bych ale  skončil  jen zde.  Sv.  Václav  není  jen patronem státníků,  ale  je  patronem našeho národa,
každého z nás. Každý z nás by měl usilovat o to podobat se tomuto světci. Když jsme mluvili o volbách, je dobré si
uvědomovat, že naši zastupitelé jsou jen vzorkem naší společnosti. Chceme-li změnit zastupitele, tak to neučiníme
žádnou revolucí. Zkušenost nám ukazuje, že neprospěje ani to, že zvolíme nové lidi (nové strany). Protože stále
volíme  ze  stejného  vzorku.  Chceme-li  změnit  zastupitele  a  státníky,  pak  to  nejlépe  učiníme  tím,  že  změníme
společnost. A společnost nejlépe změníme tak, že změníme sami sebe. Není jednodušší cesty. Nastoupíme cestu sv.
Václava, nastoupíme cestu, kterou nám představil sám Ježíš, nastoupíme cestu zmaření svého života, cestu služby ve
prospěch druhých.

Kéž sv. Václav není jen tím, kterého oslavíme státním svátkem a různými poutěmi, ale kéž je tím, na koho
hledíme a od koho se učíme, jak uspořádávat vlastní životy a život naší společnosti. Zvlášť toto přeji všem, kdo patří
do svatováclavské župy Orla.

P. Martin Sklenář



Velikonoce

Drazí  přátelé,  v těchto  dnech  vstupujeme  do  Velikonočních  svátků.  Tyto  svátky  bývají  v dnešní  době
označována za svátky jara, kdy se oslavuje nově klíčící život. Toto pojetí vychází z křesťanského pohledu, jelikož
Velikonoce jsou oslavou života, oslavou Ježíšova vzkříšení a toho, že ve víře v něho máme i my možnost mít podíl na
tomto novém životě.

V těchto dnech prožíváme tak zvané Velikonoční tridium (třídení), kdy si připomínáme Ježíšovu smrt a jeho
vzkříšení. Dny Velikonočního tridua jsou Velký pátek, Bílá sobota a neděle Zmrtvýchvstání. Protože liturgický den
začíná večerem, proto se k tomuto triduu počítá také Zelený čtvrtek, tedy čtvrtek večer.
Zelený čtvrtek

Večer tohoto dne si připomínáme událost, kdy Ježíš slavil se svými učedníky tak zvanou Poslední večeři. Ježíš
usedal  se  svými  učedníky k tradiční  židovské  pesachové  večeři  (pesachová  večeře),  která  připomínala  poslední
desátou egyptskou ránu, zabití prvorozených v domech těch, kteří neměli pomazány veřeje dveří krví beránka.

Připomínáme si Ježíšovu Poslední večeři, při které vzal chléb a řekl, že je to jeho tělo, respektive vzal kalich
s vínem a řekl, že je to jeho krev. Při této večeři se toho ale stalo více. Ježíš označil mezi svými učedníky zrádce.
Rovněž hovoří o tom, že ho všichni opustí. A v neposlední řadě Ježíš při této večeři umývá svým učedníkům nohy.
Tímto gestem Ježíš ukazuje, jak má jednat jeho učedník – dal jsem vám příklad. 
 Velký pátek 

Velký pátek je den, kdy církev medituje Kristovo utrpení a jeho kříž. Tento den církev naslouchá zprávě o
Kristově smrti  a  uctívá jeho kříž.  V bohoslužbě slova nejprve nasloucháme čtvrtému Izaiášovu zpěvu o trpícím
služebníkovi – „on však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížily ho tresty pro naši spásu“
(Iz 52,13-53,12). Tento den budeme také naslouchat pašijím, jak je zaznamenal evangelista Jan. Tyto pašije kladou
velký důraz na Ježíšovo oslavení a na Ježíše jako sebezjevující se lásku. Ježíšova smrt je okamžikem, kdy je oslaven!
Bílá sobota

Jedná se o den, kdy lidé v tichosti dlí  u Ježíšova hrobu. Tento den je dnem hrůzného ticha.  Boží mlčení
zaznívá v celé své hrůze. Bůh mlčí a nikterak nezasahuje proti tomu, že jeho Syn byl nazván a uznán za prokletého a
Bohem odmítnutého. Je to ale také den, kdy církev s napětím očekává prolomení tohoto ticha, kdy očekává Boží
vysvobozující slovo, které křísí Ježíše. Církev ale očekává nejen Kristovo vítězství nad smrtí, ale očekává, že na
tomto Kristově vítězství má každý věřící podíl.

Tuto  noc  se tedy křesťané  na celém schází,  aby slavili  velikonoční  vigilii.  Tuto  noc  jsou křtěni  dospělí
žadatelé o křest, tuto noc rovněž všichni křesťané obnovují své křestní závazky. Touto nocí vstupujeme do 50 dní
trvajících velikonoc. 
Svědectví pravdivosti Ježíšova vzkříšení

Evangelijní úryvky se nás snaží přesvědčit o pravdivosti Ježíšova vzkříšení. Zvláštní pozornost tomu věnuje
evangelista Matouš (Mt 28,8-15). Vyzdvihněme některé prvky:

Prázdný hrob 
Prázdný hrob zmiňují všichni evangelisté. Byla to první skutečnost, která se hlásala, která se zakoušela. Pokud

by prázdný hrob nebyl realitou, pak by to učedníci nemohli hlásat. Vždyť lidé by mohli velmi jednoduše přivést
učedníky k plnému hrobu a říci, co nám říkáte, že Ježíš vstal z mrtvých. Vždyť se podívejte, že hrob je plný, že tady
leží.  Pokud  učedníci  začínají  hned o  Velikonocích  hlásat,  že  hrob  je  prázdný,  pak  není  možné  tuto  skutečnost
zpochybnit. Je to stejné, jako bych začal nyní tvrdit, že zmizel Pražský hrad. Pokud by tomu tak nebylo, každý by mi
ukázal, že lžu. Prázdný hrob je historická pravda! Otázkou je, jaký postoj zaujme člověk vůči této realitě. Jsou dvě
možnosti. 

Evangelista Matouš nám vypráví o způsobu, jak se s tím vyrovnávali Židé, kteří se stávají zástupci všech
nevěřících.  Vytvářejí  si  svůj  vlastní  výklad.  Podplatili  římské  vojáky,  aby říkali,  že  Ježíšovo  tělo  odnesli  jeho
učedníci. Všimněme si dvou zvláštností. První z nich je, že vojáci mají říkat, že když spali, učedníci odnesli Ježíšovo
tělo. Kdo ví, co se děje, když spí? Navíc římský voják byl dán k hrobu, aby hlídal, aby právě tuto noc nemohl nikdo
s Ježíšovým tělem nakládat (Ježíš řekl, že po třech dnech vstane). Římský voják byl vycvičen, aby neusnul. Představa
toho, že by elitní voják usnul, zvláště ve chvíli, kdy má splnit konkrétní úkol, je nemyslitelná. Toto ukazuje, čemu je
schopen věřit člověk, který nechce přijmout realitu Ježíšova vzkříšení. Je schopen věřit různým hloupostem, které
jsou zde zastoupeny tvrzením, že voják, který spí, je schopen vidět, co se děje a nezasáhnout.

Různí  lidé  přicházejí  s dalšími  názory,  které  mají  vysvětlit  realitu  prázdného  hrobu,  které  mají  člověku
pomoci se s touto realitou nějak vypořádat.



Teorie, že tělo odnesli učedníci
Jedná se o velmi rozšířenou teorii, se kterou přicházejí Židé. Je ale otázkou, jak by tito učedníci překonali

stráž, která by si jich nevšimla a nezakročila by (musely by být patrny nějaké známky boje, například zabitý voják,
respektive by musela být nějaká odveta).

Jako mnohem větší důkaz toho, že učedníci nevzali Ježíšovo tělo, je však možné brát skutečnost změny jejich
chování. Ti učedníci, kteří byli ze strachu před Židy zavřeni, kteří měli takový strach, že nebyli ani pod křížem, že
Ježíše  zapřeli,  nyní  vylezou  a  začnou  nebojácně  hlásat  Ježíšovo  vzkříšení  a  jsou  schopni  pro  toto  tvrzení  být
opakovaně biti a také zabiti. V životech učedníků muselo dojít k něčemu pozoruhodnému, když došlo k tak radikální
změně. Touto událostí je setkání se se Zmrtvýchvstalým.

Položme si navíc otázku, zda by dokázal člověk, který by byl bytostně přesvědčen o hlásané lži (odnesl by
tělo a pak hlásal Ježíšovo vzkříšení), schopen pro to trpět a položit svůj život? A to navíc nejen jeden, ale dokonce
celé společenství učedníků. Za celý život ani jeden z nich neodvolal při mučení toto tvrzení, ba naopak byl schopen
bez problémů pro něj zemřít? Je vůbec představitelné, že by nikdo z nich nepolevil?

Teorie Ježíšovy nesmrti
Jsou lidé, kteří říkají, že Ježíš nezemřel. Že jen upadl do nějaké agonie, že se zdálo, že je mrtvý. V hrobě se

pak prostě probral a odešel. Toto tvrzení v první řadě popírá profesionalitu římských vojáků. Římští vojáci byli ve
vykonávání trestu profesionálové a oni potvrdili, že Ježíš zemřel – probodnutý bok. 

Navíc, ať si to někdo zkusí – podstoupit to vše, co podstoupil Ježíš, a pak se dát za tři dny dohromady na
studeném kameni… Navíc jsou zde otázky, jak by Ježíš odvalil kámen, či jak by to udělal, že by si ho vojáci nevšimli
a nezakročili by (přinejmenším tím, že by dovedli Ježíše k Pilátovi…).

Teorie zemětřesení
Tato teorie říká, že se Ježíšovo tělo v hrobě propadlo při zemětřesení. Pak je ale otázkou, proč tam jsou pruhy

plátna a rouška? A copak by na tuto skutečnost neukazovali Ježíšovi současníci – odpůrci?

Před každým člověkem tak stojí realita prázdného hrobu. Jak si na tuto realitu odpoví? Bude věřit různým
nepředstavitelným věcem nebo bude věřit tomu, že ten, který o sobě říkal, že je Boží Syn, který předpovídal svou
smrt a své vzkříšení, třetího dne skutečně vstal z mrtvých?

"Drazí  přátelé,  chtěl  bych  Vám  popřát  požehnané  velikonoční  svátky.  Chtěl  bych  Vám  popřát,  aby
velikonoční poselství Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení, nebylo jen nějakým historickým faktem, ale něčím, co se také
dotýká vašich životů, co Vaše životy proměňuje, ale především naplňuje stkuečnou vitalitou. S požehnáním, P. Martin
Sklenář



Drazí přátelé z Orelské jednoty Kolín. Liturgický rok nám dospěl k postní době. Tato doba, do které vstupujeme
Popeleční středou, trvá čtyřicet dní (do postní doby se nezapočítávají neděle). Cílem postní doby je pro nás křesťany
příprava na obnovu svých křestních závazků,  kterou budeme vykonávat o Velikonoční vigilii.  Obnova křestních
závazků (tedy skutečnost, kterou vyjadřujeme svůj podíl na Ježíšově velikonočním tajemství – jeho smrti a vzkříšení)
spočívá ve  zřeknutí se zla a vyznání víry, totiž přimknutí se k Bohu. Je tedy zcela pochopitelné, že tato příprava je
tím, co dává postní době její charakter, určuje ráz a způsob jejího prožívání.

Ježíš na počátku svého působení vybízel lid k tomu, aby se obrátil a činil pokání. Řecké slovo „metanoieite“
(obraťte se) znamená „změňte smýšlení“. Cílem postní doby tedy nemá být jen nějaký sebezápor, vykonání nějakých
postních úkonů, ale změna našeho smýšlení! O těchto věcech budeme moci ještě více uvažovat v nedělních slůvkách
první a druhé neděle postní, které nás k těmto úvahám vedou.Cílem postní doby je tedy změna našeho smýšlení. 40-ti
denní postní snažení nás má vést k tomu, že se z nás stává člověk, který smýšlí jiným způsobem, který si uspořádal,
či přeskupil hodnoty svého života… A právě k takovéto změně mají sloužit tři postní úkony, ke kterým jsme v tomto
období zvlášť zváni – půst, modlitba a almužna.Tyto tři úkony mají být prožívány společně, mají jít ruku v ruce
spolu. Byť sebevětší postní úkon ztrácí svůj význam, pokud není prostorem k projevování lásky k bližním (almužna)
a  růstu  lásky k Bohu (modlitba).  Právě  tato  triáda  nás  má  po čtyřiceti  dnech  dovésti  k tomu,  že  na  svůj  život
pohlížíme novým způsobem. Zaměřme tedy nyní svou pozornost na tyto jednotlivé úkony.

Postní úkon. Cílů postního úkonu můžeme označit více. Jednak postním úkonem projevujeme lásku vůči
Bohu, případně vůči bližním. Postní úkon nás také učí sebeovládání a pomáhá nám k osvojení si ctnostného chování
(trvalé  a  pevné dispozice ke konání  dobrého).  V neposlední  řadě nám postní  úkon také pomáhá v přehodnocení
našeho žebříčku hodnot. Právě to jsou charakteristiky, které by měl člověk mít na paměti v momentě, když si volí
svůj postní úkon. Je dobré volit právě takový, ve kterém si nebudu dokazovat, že něco zvládnu, který nebude jen o
nějakém heroickém výkonu, ale který povede skutečně ke změně mého života. Postní úkony jako nejíst,  spát na
zemi… mají jistě svůj význam, ale přesto je otázkou, do jaké míry mně osobně napomáhají ke změně života.

Modlitba. Hlavním cílem modlitby je vstupování do vztahu s Bohem. Tento postní úkon má tedy člověku
napomáhat k tomu, aby si nacházel čas na Boha, aby s ním prohluboval svůj vztah. Postní doba má být časem, kdy
člověk více poznává Boha (prostřednictvím četby Písma, duchovní literatury…), jeho jednání ve prospěch člověka
(pobožnost  křížové  cesty,  četba  pašijového  příběhu…)  a  jeho  jednání  v mém  životě  (ticho,  rozjímání,  reflexe
vlastního  života…).  Modlitba  skutečně  není  jen  odříkáním  nějakých  naučených  modliteb,  ale  je  setkáním  mě
samotného (takového, jaký jsem, s tím, čím žiji) s Bohem.

Almužna.  Jedná  se  o  projevování  milosrdné  lásky vůči  bližním (ne  jen  potřebným).  Jestliže  v modlitbě
prohlubujeme vztah k Bohu, pak prostřednictvím almužny máme prohlubovat svůj vztah k bližním. Almužna by se
tedy rozhodně neměla jen „odbýt“ zaplacením nějaké určité sumy peněz, ale měla by být konkrétním a zjevným
prohloubením lásky a pozornosti vůči bližním, které mám kolem sebe. A těmi potřebnými nemusí být jen lidé bez
přístřeší, hladoví, ale mohou to být také členové mé rodiny, mí sousedé, spolupracovníci v zaměstnání…Jak jsme již
řekli, všechny tři úkony by měly být propojeny, měly by být vykonávány společně. Všechny mě mají vést k tomu,
abych přehodnotil svůj život a pochopil, že tím hlavním je láska k Bohu a k bližním. To je pro dnešní dobu velmi
podstatné.Rád užívám jeden příměr a tak ho užiji i při této hodině. Když se postím od nějakého televizního pořadu
(půst), tak získávám čas (to je to, co dnes lidé říkají, že častokrát nemají). Televizní pořad trvá např. jednu hodinu.
Mám tedy navíc hodinu času. Tento čas mohu využít k prohloubení lásky k Bohu a k bližním. Mám tedy půl hodiny
navíc na modlitbu, vzdělávání se ve víře… (modlitba) a půl hodiny navíc na to, abych se věnoval partnerovi, dětem,
obci… (almužna). Na konci postní doby mohu reflektovat, že se bez toho televizního programu obejdu a že jsou zde
důležitější věci. Otevírám se tak tomu, abych se stával znovu „lepším“, abych přehodnotil svůj žebříček hodnot,
abych změnil své smýšlení!V dnešní době se častokrát setkáváme s tím, že pro muže je velmi důležité, aby postavil
dům, do kterého se může rodina nastěhovat. A tak na stavbě tráví mnoho času. V konečném důsledku to ale vede
k tomu, že rodina spolu tráví málo času, manželé nevěnují dostatek času svému vztahu, a ten se rozpadá (případně
děti nejsou svými rodiči vychovávány). A tak místo toho, aby rodina žila spokojeně v novém domě, tak se tito lidé
sobě  odcizili  a  následně  to  po  nějaké  době  vede  třeba  k rozvodu.  Postní  doba  se  svými  úkony nás  může  vést
k přehodnocení těchto záměrů. Může nás vést k tomu, že poznáme, že bude-li postaveno o rok později, tak se zas tak
nic hrozného neděje,  jako když se pro nedostatek věnovaného času rozpadne naše manželství.  Třeba právě tato
zkušenost mnoha lidí nás může vést k tomu, že znovu objevíme krásu a význam postní doby pro život každého
člověka.Drazí přátelé, přeji Vám, ať se pro Vás čas postní doby stává časem obnovy, časem, kdy máte možnost znovu
uvažovat o svém životě, přehodnocovat žebříček svých hodnot, měnit smýšlení a objevovat, co je v lidském životě
skutečně tím podstatným. K tomu Vám vyprošuji Boží požehnání.



R. D. Martin Sklenář, farní vikář v Kolíně

Adventní doba

Drazí přátelé, touto nedělí jsme vstoupili do adventní doby. Když se podíváme kolem sebe, mohli bychom se
domnívat, že dnešní svět tuto dobu nechápe, nevnímá, respektive ji pokrucuje. Kolem první neděle adventní se na
náměstích rozsvěcejí vánoční stromečky, v obchodních střediscích hrají vesele koledy a všude nás obklopuje vánoční
výzdoba. Jako by advent vůbec neexistoval a v jistém slova smyslu jsme se prostřednictvím jednotlivých symbolů
ocitli již v době vánoční. 

Když se však podíváme na lidi a na to, jak prožívají v tomto období svůj život, mohli bychom vidět, že ho
vlastně prožívají adventně. Advent (z latinského „adventus“, příchod) je obdobím přípravy. A vskutku můžeme vidět,
že lidé tento čas prožívají jako období přípravy. Snaží se připravovat na to, aby vánoční svátky byly svátky pohody a
radosti. V domácnostech se uklízí, připravuje se výzdoba, peče se cukroví, připravují se různé pokrmy, lidé kupují
dárky, kterými budou chtít druhé potěšit… Lidé se připravují na slavení Vánoc.

Rovněž ono rozsvěcení stromečků, ony všude kolem znějící koledy toto vlastně vyjadřují. Lidé chtějí, aby
toto období doprovázely jednotlivé symboly. Problém však je v tom, že adventní symboly ztratily pro mnohé z nich
svůj  význam a  svůj  smysl.  Nechápou,  proč  máme adventní  věnec,  u  kterého se  postupně  zapalují  svíce,  a  tak
nahrazují tento symbol vánočním stromem. Neznají nádherné rorátní zpěvy, které tuto dobu provázejí a naplňují
vlastní atmosférou, a tak nahrazují tyto zpěvy koledami…

Jsem si jist, že můžeme říci, že lidé mají pro adventní dobu cit, velmi rádi ji slaví. Jen vlastně nevědí jak, a
proto ji nahrazují jinými symboly, či zástupnými prvky.

Adventní doba je časem, kdy se máme připravovat na Kristův příchod. A to nejen na oslavu jeho historického
příchodu kdysi dávno v Judském Betlémě, ale máme se připravovat na jeho příchod do našich životů a na jeho
příchod na konci věků. 

Symbolem vánoční doby jsou betlémy, tedy vyobrazení, která zachycují událost Ježíšova narození. Když se
řekne slovo betlém, tak se nejspíš v srdci každého z nás rozhostí blažený pocit.  Vybaví se nám mnohá nádherná
vyobrazení této události. Je dobré si však občas také uvědomit, že tyto betlémy vlastně vyobrazují hroznou věc. To,
že  se  Ježíš  narodil  ve  chlévě,  že  byl  položen  do jeslí  (do  krmelce,  do  žlabu)  je  vlastně  něco  hrozného.  Je  to
důsledkem toho, že Maria, která očekávala Ježíšovo narození, byla od obyvatel města odmítnuta. 

Na základě tohoto bychom tedy mohli odvodit, co by mělo být smyslem adventní doby. V tomto čase bychom
se měli připravovat různými způsoby na to, aby se tato událost neopakovala. Aby, až 24. večer bude Maria s Ježíšem
tlouci na dveře našich srdcí, jsme nebyli podobni obyvatelům Betléma a abychom neřekli, jdi, tady pro tebe není
místo. Jdi z našich životů, z našich domovů, z našeho města. Adventní doba nás má vést k tomu, abychom přijali
Ježíše do svých životů!!!

Takovéto přijetí  Ježíše pak musí  nutně proměnit  srdce  každého z nás  a  tudíž  i  život  každého z nás.  Pak
vánoční atmosféra, kdy se lidé k sobě chovají krásným způsobem, nemůže být jen něčím, co trvá dva dny, ale musí
být celoživotním postojem. Z tohoto pohledu můžeme tedy říci, že právě to, jak prožijeme adventní dobu, jak se
připravíme na slavení Vánoc (zda zůstaneme jen u toho krásného, ale přece jen povrchního, nebo zda se vydáme na
cestu vlastního obrácení a připravení se na přicházejícího Ježíše) rozhoduje o tom, jak budeme prožívat svůj život. A
to jak jako jednotlivci, tak také jako společnost.

Drazí přátelé z kolínské orelské jednoty, chtěl bych vám popřát požehnaný adventní čas. Kéž dokážeme tento
nadcházející čas dobře využít a připravit se na příchod Ježíše, který jistě bude tlouci i na naše srdce a bude žádat o
vstup do našich životů.

S přáním všeho dobra P. Martin Sklenář, farní vikář v Kolíně 



Drazí přátelé!

V těchto  dnech  jsme  slavili  památku  sv.Martina.  Světce  4.  stol.,  světce  římské  říše,  světce  dnešních
maďarských a francouzských území. Přestože tento světec nemá s naším územím nic moc společného, přesto je s ním
v našich  krajinách  spojeno  mnoho  zvyků.  Svatý  Martin  jezdí  na  bílém  koni,  máme  svatomartinské  víno,
svatomartinskou husu… Mnoho lidí  zná legendu o svatém Martinovi,  o tom, jak se rozdělil  s chudákem o svůj
vojenský plášť.

A já bych se společně s vámi chtěl na chvíli zamyslet právě nad tímto nejznámějším Martinovým činem.
Legendy nám vyprávějí o tom, že Martin, voják, se jednoho dne vracel do vojenského tábora. U brány spatřil žebráka
a tehdy vzal svůj velký důstojnický plášť a rozdělil ho svým mečem napůl. Tuto polovinu dal žebrákovi třesoucímu
se zimou. Nasledující noc měl Martin sen, ve kterém viděl Ježíše, který je oděn půlkou pláště. A Ježíš říká andělům:
„Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“ Tato Kristova slova znamenají to, co je napsánu v
evangeliu : „Cokoli učiníš jednomu z mých nejmenších bratří, pro mě jsi učinil.“

Verba docent, exempla trahunt (slova učí, příklady táhnou). Co si můžeme z tohoto Martinova příkladu vzít?
Musím se přiznat, že jako malý jsem nebyl příliš rád, že se jmenuji Martin a že má být tento světec mým vzorem.
Pocházím z velké  rodiny,  kde  jsme  se  museli  častokrát  o  něco  dělit  a  v případě,  že  jsem konečně  při  různých
příležitostech něco dostal pro sebe (bonbóny, čokoládu…), tak jsem těžce nesl, že i v tuto chvíli bych se měl rozdělit.
Čím jsem starší, tím víc jsem ale rád, že po tomto světci své jméno nosím.

Svatý Martin nám totiž ukazuje, že se po nás nechce zase až tak moc. Legenda nám vypráví o tom, že se
Martin JEDNOU rozdělil, a při tom dal ještě „JENOM“ půlku svého pláště. Samozřejmě, Martin pak také nějakým
způsobem prožíval svůj život, jeho život nebyl jen jeden okamžik, jen jedno jeho jednání. Ale z legend se nejvíce
připomíná právě tento čin. A právě po tomto skutku měl Martin sen, kdy viděl Ježíše v jeho kusu pláště a s anděly a
můžeme říci i s celým nebem se radoval a říkal, Martin mě dnes oblékl. Já jsem pochopil, že se ode mě nevyžaduje
tolik. Že, obrazně řečeno, stačí, když dám „jen jednou“ a to ještě „jen půlku“. Nemyslím to doslovně, ale myslím to
v tom slova smyslu, že to člověka může určitým způsobem uklidňovat, že se od něho nechce tolik.

Svatý Martin se pro každého z nás může stát právě v tomto vzorem. Můžeme být těmi, kteří dokáží něco
svého, něco ze sebe, dát druhému člověku. V dnešní době je asi tím nejcennějším, co člověk má, respektive nemá -
čas. Stále slyšíme, že nemám čas, nemohu toto dělat, protože nemám čas, nemohu se ti věnovat, protože na tebe
nemám čas, nemohu se zapojit do aktivit Orla, protože nemám čas… 

Já si stále více zamilovávám větu, „ztratit pro někoho čas“. Když si říkám, že je toho ještě tolik k  práci a že
bych se při tom měl jít pomodlit, říkám si, velmi rád ztratím čas pro Boha. Když toho mám hodně a najednou přijde
člověk, který ode mě něco chce, abych ho navštívil, chce ode mě něco neobvyklého…, právě tehdy si říkám, že velmi
rád ztratím pro toho člověka čas. Právě teď, právě část svého času velmi rád dám.

Drazí  přátelé,  chtěl  bych  nás  všechny  pozvat  a  povzbudit  k tomu,  abychom  právě  v těchto  situacích
vzpomínali na Martina. Ode mě se nevyžaduje všechno, ono stačí dát jen půlku a to právě jednou, totiž právě teď. A
možná i právě v tu chvíli se celé nebe raduje a Ježíš s radostí  říká,  tento dotyčný mě právě dnes obdaroval tím
nejcennějším,  co  má,  svým časem (mě  samotného  v modlitbě,  v návštěvě  kostela,  či  pozorností  vůči  druhému
člověku). K tomu Vám vyprošuji Boží požehnání. Těším se na to, že společně budeme moci někdy společně „ztratit“
nějaký ten čas.

P. Martin Sklenář, farní vikář v Kolíně.


