
 
 

 
Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl do něčeho pustit, ale nevěděl, 
jak na to. Mnohdy to nakonec vzdal. Totéž platí i o práci na vlastním životě, 
na životě z víry. Několik tipů jak žít víru ve všedním životě shrnul v 
desetibodovém programu s názvem „Desatero pokoje“ papež Jan XXIII. Je to 
spiritualita přizpůsobená všednímu dni. Každý níže uvedený bod lze žít buď 
jeden den, či jeden týden, či jeden měsíc…  Začít je možno kdykoliv. Třeba 
právě nyní... 
 

JEN PRO DNEŠEK SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, ANIŽ BYCH CHTĚL VYŘEŠIT 
PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA 
Co všechno na mě dnes čeká! Před svými problémy dnes nebudu uhýbat, 
nebudu klesat na mysli, budu jim hledět do očí. Předám sebe i se svými 
problémy Bohu, uvědomím si: i dnes se o mne stará On. Jde se mnou přes 
hory a doly, výšiny i hlubiny. Stačí vždy jen krátká modlitba, občasné 
zamyšlení a připomenutí. 
 

JEN PRO DNEŠEK NEBUDU NIKOHO KRITIZOVAT A NAPRAVOVAT 
Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za druhé. Měl bych tedy 
především sám na sobě vidět všechno to dobré, ale i zlé. A měl bych se, 
pokud možno, vidět tak, jak mě vidí Bůh. On má o mém životě největší 
přehled. Jemu záleží jak na mě, tak ale i na lidech v mém okolí. Nyní je tedy 
pro mě důležité Kristovo slovo: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a 
trám ve svém oku nepozoruješ?“ Jen pro dnešek chci tedy korigovat pouze 
sám sebe. 
 

JEN PRO DNEŠEK BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ 
Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro jeho 
slovo ohluchly, ztrácíme božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíly. V 
uších nám přestává znít Boží volání. Jsme pyšní na to, co jsme a co chceme. 
Naše zacpané uši ale musíme pročistit, abychom slyšeli, k čemu jsme 

povoláni, odvalit kámen z našich srdcí, abychom poznali k čemu nás Bůh 
stvořil. 
 

JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ 
Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná jako dobrá výživa pro 
život těla. „Čtěte málo ale dobře!“ Otevírám si pravidelně i Boží slovo – Bibli? 
 

JEN PRO DNEŠEK CHCI POZNÁVAT PLÁN, KTERÝ SE MNOU MÁ BŮH 
Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé kroky a jejich rychlost, zná mé 
možnosti. Půjde se mnou za předpokladu, že se vydám po jeho cestách a že 
ve svých plánech ponechám místo na jeho dobré záměry. 
 

JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, ANIŽ BYCH CHTĚL 
OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBIT MÝM PŘÁNÍM 
Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé 
cenné hodnoty pro svůj život. Něco velmi důležitého mi může být darováno 
právě v lidech, kteří jsou mi málo sympatičtí. 
 

JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT DOBRO 
Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. Nemusím konat nemožné, mohu činit 
jen to, co je v mých lidských silách. Jeho dobrota totiž chce působit i skrze 
mne. Vykonám pouze to, co je možné, a vše ostatní ponechám Bohu. Vždyť 
je to Bůh, kdo dobro dává a působí. 
 

JEN PRO DNEŠEK VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU O TOM NIKOMU 
VYPRAVOVAT 
Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra? 
 

JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT BOŽÍ VŮLI 
V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více starostí – nějaký 
nevyřešený problém, který přede mnou narůstá a skličuje mě. Proto si určím 
pořadí věcí, které je nutné vyřídit a předně vykonám něco konkrétního, do 
čeho se mi vůbec nechce, co již dlouho odkládám. Když se k tomu nakonec 
odhodlám, jistě poznám, že mi najednou zbývá více času na vše ostatní a jak 
mi je lehce. Vždycky smím důvěřovat, že Bůh mi chce pomoci, stojí při mně a 
ukazuje mi cestu z každé životní situace. 
 

JEN PRO DNEŠEK CHCI VĚŘIT V BOŽÍ PROZŘETELNOST 
Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jakoby mimo mne nebylo nikoho na světě 
(i kdyby okolnosti svědčily o pravém opaku). Bůh si mě váží, cení mě jako 



drahocenný šperk a miluje mne jako svou milovanou dceru nebo syna.  
 

JEN PRO DNEŠEK NEBUDU MÍT STRACH 
Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v dobrotu. 
Nebudu mít strach před tím, co mě jednou může potkat. Vždyť tolikrát je v 
Písmu připomínáno : „Neboj se, jsem s Tebou, držím Tě za ruku.“ Naše často 
„podzimní nálada“ by se tak měla měnit v náladu spíše adventní. Strach a 
hrůza by se měly měnit v očekávání krásného, co nám Pán přislíbil. 
 

JEN PRO DNEŠEK SI VYBERU JEDEN Z TĚCHTO BODŮ... 
Ježíš nám říká. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás 
občerstvím. Ať tedy čas prázdnin a dovolených pro nás není časem bez Boha, 
ale s Bohem. Hezké prožití doby prázdnin a dovolených přeji všem farníkům 
a čtenářům              p. Matěj 
 

Co nás čeká 
 

Děkanská pouť ve Švábově  
ku příležitosti 1150 let příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu 
se uskuteční v sobotu 6. července 2013 od 10:00 před kaplí sv. Cyrila a 
Metoděje. Hlavní celebrant P. Alois Pernička, farář v Horní Slatině, 
kazatel MUDr. Jaroslav Max Kašparů. 
Srdečně vás zve obec Švábov, ŘK farnost Batelov a kněží jihlavského 
děkanství! 
 

Pouť ve farním kostele svaté Markéty ve Zhoři  
oslavíme 14. července 2013 
� v 8:30 mše svatá, celebruje P. Matěj Jaroslav Baluch, O.Praem. 
� v 10:30 mše svatá, celebruje P. Bartoloměj Marián Čačík, O.Praem. 

převor strahovského kláštera 
� ve 14:30 pobožnost 
 

                     

Co se událo 
Farní den 
Jedli, pili, hodovali, dobré pívko při tom pili … 
 

Tak nějak to vypadalo na farním dnu. Ale samozřejmě to není jen o 

jídle (i když nechat si aspoň jednu neděli přinést oběd až k nosu není 
vůbec k zahození, co ženy? :-) 
Jednoduše řečeno – byl to fajn den a velký dík patří všem 
organizátorům, paní Vítkové za vstřícnost a ochotu, ale také 
účastníkům. Protože farní den není pouze o tom společně poobědvat a 
poslechnout si zajímavou přednášku, ale i o popovídání si o radostech 
a strastech s těmi, se kterými pravidelně prožíváme mše a které 
stihneme před kostelem třeba jen zběžně pozdravit. Bez farníků by 
farní den byl pouhým dnem. Ještě jednou velké díky a těšíme se za rok 
zas!                                      K+Z+K 
 

Návštěva malé scholy u otce Mikuláše v Sepekově 
Poslední květnový víkend jsme se s malou scholou vydali za otcem 
Mikulášem. Po přijezdu do Sepekova a vřelém přijetí jsme šli na 
odpolední mši svatou, kde jsme zpívali. Po mši jsme se šli vybalit a 
uvařili jsme si výbornou večeři. Pak už následovala hra kufr a šli jsme 
spát. V neděli jsme ráno jeli zpívat na mši svatou do Jistebnice a hned 
poté jsme jeli na poutní mši do Božetic. Tady jsme i přes nepřízeň počasí 
zpívali venku pod stanem. 
Všem se nám víkend moc líbil a doufáme, že i lidé z farností otce Mikuláše 

byli spokojeni.                            Slávka 
 

V sobotu 25. 5. v jednu hodinu odpoledne se na všech tvářích členů 
dětské scholy objevil natěšený výraz. Právě jsme vyjížděli do Sepekova, 
abychom tam zazpívali na mariánské mši, a také potkali otce Mikuláše. 
Přes všechny starosti jsme všichni dobře dojeli a úspěšně zazpívali na 
večerní mši svaté. Přespali jsme na sepekovské faře a druhého dne 
jsme se vydali zazpívat ještě do Jistebnice a na poutní mši do Božetic. 
Přes nepřízeň počasí jsme s úspěchem předvedli své umění a po 
dlouhém loučení se rozjeli zase domů.                        Verča 
 

 
 

Děkujeme za příspěvky do zpravodaje a těšíme se na další. Příští číslo 
zpravodaje plánujeme na podzim.  
Přejeme slunné a poklidné prázdniny.                                           BMK 


