
8 

 

Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 2. prosince 2021. Uzávěrka 
následujícího čísla: 30. prosince 2021. Redakce a grafická úprava: M. Kraus. Imprimatur: R. D. J. Gajdošík. Jednotlivé příspěvky zasílejte 
na adresu kraus.matej@seznam.cz, a to nejpozději do dne uzávěrky dalšího čísla.  

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Příprava na biřmování v Semilech 

V naší farnosti bude opět zahájena příprava na přijetí svátosti biřmování. Kdo má zá-

jem touto přípravou projít a přijmout pečeť darů Ducha Svatého, nechť se přihlásí na 

birmovani.sm@gmail.com, nebo osobně Martinu Klodnerovi.  

Jeden dárek navíc®  

I o letošních Vánocích budeme mít možnost darovat jeden dárek navíc pod vánoční 

stromeček, a to formou příspěvku do kasičky u vánočního stromečku v kostele, 

která bude pro tento účel připravena po celé vánoční období.  

Její výtěžek podpoří prostřednictvím Papežských misijních děl papuánské děti se zdravotním 

postižením z diecéze Daru Kinga v Centru St. Gilles, kde jim pomáhají začlenit se mezi zdravé 

děti. Společně si hrají, učí se číst, psát a počítat. Z vašich darů jim budou zakoupeny psací a 

sportovní potřeby, vzdělávací materiály a další pomůcky.  

Jako poděkování za váš dar si můžete odnést a pověsit na stromeček doma ozdoby, 

které pro vás vyrobily děti ze semilského misijního klubka.   

  

 

HŘIVNA 
Římskokatolická farnost – děkanství Semily, Komenského nám. 125, 513 01 

   Děkan: R. D. Jaroslav Gajdošík, tel. 739 909 500  www.farnost.semily.net 

Informační čtrnáctideník  

ŘK farnosti Semily 

Číslo 16/17      5. prosince 2021 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 6. 12. 2021 – 2. 1. 2022 

6. 12. Po – – – 

7. 12.  Út  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

KA 17.00 za †† Václava a Emilii Jánské  

8. 12. St Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

KO 17.00 za † Petra 

9. 12.  Čt KA 08.00 za farníky 

10. 12. Pá KA 17.00 za † Jaroslava Pekárka a rodiče 

11. 12. So KO 07.00 roráty za † Petra 

KA 17.00 za zdraví a Boží požehnání pro bratra Antona 

12. 12. Ne 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

KO 08.30 za Ludmilu Kadlecovou a rodiče a za †† Marii a Zdeňka Stehlíkovy 

13. 12. Po Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

14. 12. Út Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

KK 16.30 mše sv. pro děti 

15. 12.  St KA 08.00 za farníky 

16. 12.  Čt KA 08.00 za nemocnou osobu 

17. 12.  Pá KA 17.00 za živé a †† z rodiny a duše v očistci 

18. 12. So KO 07.00 roráty za farníky 

KA 17.00 za †† Františka, Irenu a Melanii 

19. 12. Ne 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

KO 08.30 za †† Václava a Evu Štolbovy 

CH 15.00 na úmysl 

Bohoslužby v Semilech se konají v děkanském kostele sv. Petra a Pavla (KO), v kapli 
sv. Zdislavy na faře (KA), ve filiálním kostele Umučení sv. Jana Křtitele na Koštofranku 
(KK), v domově důchodců (DD), v kapli sv. Antonína v Chuchelně (CH). 

!! ZMĚNY VYHRAZENY !! 
S ohledem na špatnou epidemiologickou situaci sledujte aktuální oznámení.  
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20. 12. Po – – – 

21. 12.  Út  KA 17.00 na poděkování za 70 let Melánie  

22. 12. St KA 08.00 za živé a †† z rodin Peichalovy a Urbanovy a duše v očistci 

23. 12.  Čt KA 08.00 za Márii 

24. 12. Pá KO 15.00 vigilie ze slavnosti Narození Páně 

  za farníky 

KO 24.00 „půlnoční“ 

  za farníky  

25. 12. So Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ zasvěcený svátek 

KO 08.30 za †† Jiřího a Marii Luksovy 

26. 12. Ne Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

KO 08.30 za †† rodiče Annu a Petra 

27. 12. Po Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

KA 17.00 za uzdravení maminky, poděkování za udělené milosti a sílu 
k nesení křížů a zkoušek 

28. 12. Út Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

KA 17.00 za živé a †† z rodiny a duše v očistci 

29. 12.  St KA 08.00 za živé a †† z rodin Balcárkovy, Fojtovy, Krbcovy a Hrubých 

30. 12.  Čt KA 08.00 za zlepšení finanční situace v rodině kamarádky 

31. 12.  Pá KO 15.30 poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 

  za † Cecilii Novotnou, manžela a †† rodiče Pajunkovy  

1. 1. So Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE zasvěcený svátek 

KO 08.30 za † Marcelu Lukešovou a všechny živé členy rodiny 

2. 1. Ne 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ sbírka na střechu kostela 

KO 08.30 na úmysl  

PŘÍPRAVA NA VÁNOCE VE FARNOSTI 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 

středa 22. 12. 09.00 – 12.00 15.00 – 17.00  na faře 

čtvrtek 23. 12. 09.00 – 12.00 15.00 – 17.00  na faře 
 

Příprava kostela na svátky – úklid, instalace stromků a výzdoba – proběhne 

ve středu 22. 12. 2021 od 15.00 hodin. Kdo může, přijďte prosím na chvíli pomoct. 
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kosti se nás (marně?) snaží přesvědčit o neko-
nečné Boží lásce a přízni vůči lidskému poko-
lení. Naším údělem v době mezi jeho prvním 
a druhým příchodem je připravovat cestu 
Páně, stále více přibližovat podobu naší země 
onomu původnímu ideálu v radosti z koneč-

ného vítězství našeho Pána, které je i naším 
vítězstvím. Životní pouť každého člověka je 
pak putování od prvního Adama k tomu dru-
hému.  

P. Tomáš Petráček 

JEŽÍŠ KRISTUS, JEDINÝ SPASITEL SVĚTA 

Dějiny jsou plné postav, které sebe samy 
považovaly a prohlašovaly za velké dobrodin-
ce, zachránce, kteří byli mnohdy oslavováni 
zcela nekriticky jako zachránci národa, rasy či 
lidstva. Snadno se nám vybaví postavy, jako 
byl Hitler, Stalin, ale také postavy římských 
císařů. Žádný z těchto lidí spasitelem nebyl. 

Dnes najdeme jednak ty, kteří se opět za 
spasitele vydávají, ale najdeme také mnoho 
lidí a názorů, kteří se domnívají, že spasitele 
není třeba, že záchranu si člověk může něja-
kým způsobem opatřit sám. Křesťanství nepo-
pírá hodnotu a důstojnost člověka. Naopak. 

Právě křesťanství v návaznosti na židovství 
věří, že člověk byl stvořen k obrazu a podo-
benství Božímu (Gn 1,26-27) a že byl v Kristu 
přijat za syna (Gal 4,4-6). Nestaví ale člověka 
do vesmíru osamělého, bez vztahu, nepočítá 
jen se vzájemnými vztahy hříchem vždy znova 
zneschopňovaných lidí, ale staví výlučně na 
Ježíši Kristu a na přináležitostí křesťanů k ně-
mu.  

Kristus nejen vrací člověku to, co hříchem 
(odklonem od Boha) ztratil, ale dává mu mno-
hem víc: dar Ducha, Boží dědictví v nebi, Boží 
synovství.  

P. Aleš Opatrný 
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KRISTUS – NOVÝ ADAM 

Snad nebude od věci, když začneme od Ada-
ma, od svatého Adama, jak ho označují někte-
ré křesťanské tradice. Připomíná nám hlavní 
smysl Kristova příchodu, totiž zachránit trpící 
Adamovy potomky. Adam není jen nahodilé 
jméno prvního člověka, ale ve své osobě za-
stupuje (spolu s Evou) celé lidstvo. Ve vyprá-
vění prvních tří kapitol knihy Geneze nám 
svatopisec zanechal zprávu, jaký svět vlastně 
Bůh zamýšlel. Stvoření všech lidí celého světa 
z jediného muže a ženy nese závažné posel-
ství o radikální rovnosti lidí bez ohledu na 
jazyk, barvu kůže nebo národnost. Vždyť tvo-
říme jednu rodinu, sdílíme jednu společnou 
přirozenost, jeden společný úděl na této ze-
mi. Samotné slovo adamah (země, půda) zdů-
razňuje, že jsme pozemšťané, náležíme do 
stvořeného světa a máme tady své pole pů-
sobnosti.  

Bůh stvořil v dokonalé rovnosti muže a ženu 
bez jakékoliv podřízenosti. Práce měla být 
radostí, plození dětí bezbolestné. Bohem 
ustanovené, hluboké spojení duše a těla mezi 
mužem a ženou představuje model každého 
lidského společenství. Mezi vším tvorstvem 
měla panovat harmonie, nevíme, jak šelmám, 
ale lidem určil Bůh ryze rostlinnou stravu (a 
teprve po potopě to změnil). Lidem je sice 
svěřena moc nad tvorstvem, ale jeho vlastní-
kem zůstává Bůh, mají tedy jednat jako zod-
povědní správci. Člověk neměl poznat bolest, 
své dny měl trávit ve společnosti Boha, v na-
prostém dostatku, ba nadbytku, nic mu ne-
chybělo. Člověk byl sice stvořen jako smrtel-
ný, proto je v ráji strom života, ale Bůh ne-
chtěl, aby smrt zakusil. Dech života je dán 
z venku, není člověku vlastní. Je sice schopen 
nesmrtelnosti, ale sám si nevystačí, potřebuje 
nejen další lidské bytosti, ale také Boží pří-
tomnost, bez které nemůže dorůst k plnosti 
své existence. Jsme kombinací prachu země a 
božského dechu života.  

Jedinou podmínkou trvalého štěstí byla (a 
stále je) věrnost vůči dobrému Pánu života a 
respektování základní konstituce člověka. Bůh 
stanovuje pravidla díky své autoritě Tvůrce, 
ale také radí jako ten moudřejší. Utrpení, kte-
ré přináší hřích, není působeno Božím hně-
vem, ale je logickým důsledkem naší neroz-
vážnosti, asi jako když sníme něco zkaženého 
a pak nás bolí břicho. Vše, co mělo být vý-
hradně zdrojem požehnání a radosti, práce a 
jídlo, láska mezi mužem a ženou, plození dětí 
a vztahy mezi generacemi, se nyní stalo také 
zdrojem starostí, bolesti a svízele. Násilí, 
smrt, emigrace, hlad a nerovnosti všeho dru-
hu vstoupily do lidského světa. Takový svět 
Bůh nechtěl. Lidská existence, stvořená jako 
bezvýhradně dobrá, zůstává zasažena vnitř-
ním zraněním, které se projevuje hříchem, 
utrpením a smrtí. Takovou daň platil a platí 
člověk i Bůh za dar svobody, kterým z nás On 
učinil své partnery. To dobré v člověku, co do 
něj Stvořitel vložil, není zničeno, nýbrž poru-
šeno, ohroženo, napadeno. Lidé a celé tvor-
stvo čekají na vysvobození.  

Syn člověka (Adama) je mesiánským titulem 
(Dan 7,13) paradoxně mnohem více než titul 
Syn Boží. Ježíš přichází do této situace jako 
nový Adam, ten, který obnoví původní doko-
nalost prvního stvoření. Pobývá mezi divoký-
mi zvířaty, která mu slouží. Zahání nemoc, 
neplodnost, nevědomost, hřích a smrt z lid-
ského světa. Ale nejen to, radikálně překoná 
onu původní dokonalost skutečností, že nyní 
sám Bůh přijímá lidskou přirozenost. Nejen, 
že hodlá vrátit ztraceným Adamovým a Božím 
dětem jejich kdysi ztracenou blaženost, ale 
Ježíšovo dílo spásy dodá jejich (naší) radosti 
nové, netušené rozměry a intenzitu. Starý 
Adam uvěřil našeptávání Hada, že Bůh nás 
bere jako své rivaly, že to s námi nemyslí dob-
ře, že se o sebe musíme postarat sami, na 
vlastní pěst. Ježíšova cesta naprosté nesobec-
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V minulém měsíci byly díky iniciativě M. 
Klodnera rozeslány dotazníky týkajících se 
základních otázek synody a společného rozli-
šování. Vycházíme s předpokladu, že synodál-
ní církev při hlásání evangelia „putuje společ-
ně“.  

Respondenti uváděli odpovědi na otázky, jak 
toto společné putování prožíváme ve svých 
farnostech, v našich společenstvích. K jakým 
krokům nás vybízí Duch Svatý, abychom v 
tomto společném putování nadále rostli? 

V následujícím textu přinášíme odpovědi a 
postřehy lidí, kteří dotazník vyplnili. Protože 
jich mnoho bylo velmi podobných, tak tyto 
výpovědi shrneme dle jejich smyslu. Žádná 
z odpovědí si nemůže dělat nárok, že je doko-
nalá, vyčerpávající a zcela v souladu s církevní 
naukou. Některé odpovědi mohou být dokon-
ce protichůdné. Každá však má svoji hodnotu.  

Je třeba ještě podotknout, že velká většina 
odpovídajících se považuje za praktikující věří-
cí identifikující se s konkrétní církví.  A odpo-
vědi nejsou posbírány pouze ze semilské far-
nosti.  

 

1) Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní 
patří? A kdo už ne? 

Mnoho lidí chápe farnost geograficky, tzn. 

patří do ní všichni, věřící i nevěřící, kteří dané 
území obývají a tedy do farnosti „spadají“.  

Další respondenti chápou farnost jako lidi, 
kteří se farníky být cítí. Mohou to být lidé 
z „území“ farnosti, ale i ti, kteří dojíždějí odji-
nud.  

Další uvádějí, že farnost tvoří lidé, kteří se 
pravidelně či nepravidelně účastní bohoslu-
žeb, kteří „chodí do kostela“. Tvoří ji také ne-
jenom věřící, ale i hledající, tápající.  

Mnoho lidí chápe farnost jako společenství.  

2) Pokud někam putujeme, jaká je to cesta? 

Převažovaly odpovědi, že je to cesta do ne-
be, k Bohu, na věčnost, kde se s Ním setkáme.  

Někdo chápe i samotnou cestu jako cíl, ne-
boť už na ní potkáváme v každém bližním Kris-
ta. Cílem je nebeské království teď i na věč-
nosti.  

„Cíl je život v plnosti, a to jak tady na zemi, 
tak je to naše škola pro život v nebi.“ 

„Vede k Bohu. Škobrtám o svá omezení a cíl 
je až, pokud Pán Bůh dá, v jeho náručí.“ 

„Všechny cesty nás vedou do věčnosti. Ať už 
jdeme kamkoliv, na cestě potkáváme znamení 
Boží přítomnosti a máme se držet toho nej-
čistšího v nás. To nám prospívá na cestě do 
Božího království, které je pro nás připravené 
už zde.“ 

3) Kdo jsou v naší farnosti ti, kteří „putují 
společně“? 

I zde se hodně lidí shodlo na tom, že se jed-
ná o farníky, popř. „opravdové farníky“, o 
všechny věřící či pouze lidi na bohoslužbách.  

Další kladli důraz na společenství, do odpo-
vědi tedy zahrnovali lidi, kteří společně proží-
vají (farní i mimofarní) aktivity – bohoslužby, 
modlitby, práce ve farnosti, vzájemnou pomoc 
a blízkost. Některé odpovědi byly rozsáhlejší:  

„Vzhledem k tomu, že se navzájem ovlivňu-

OHLASY SYNODY VE FARNOSTI 
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jeme, mluvíme spolu, handrkujeme se, mračí-
me se, usmíváme se, tak to jsou všichni ale-
spoň občas chodící do kostela a sympatizanti, 
kterým Bůh není lhostejný.“  

„Putovat společně bychom měli všichni, ale 
asi to jsou především ti, kterým opravdu záleží 
na tom, aby se šířila pravá láska. Nekritizují, 
ale jednají s láskou ke všem bez výjimky.“ 

„Putujeme společně se všemi, i když má 
každý svou osobitou a originální cestu, kterou 
pro každého z nás Pán připravil. Cíl máme 
stejný, a to je to nejdůležitější.“ 

4) Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají 
více stranou? 

Zde byly odpovědi velice pestré a těžko se 
zobecňují. Uvedeme je tedy tak, jak zazněly: 

„Tradiční rejponi. Nikdy s ničím tu nebyli 
spokojeni, kritizují, píší anonym, když to není 
podle nich.“ 

„Většina společnosti a lhostejní věřící.“ 

„Nesmělí, ti, kteří mají velké životní těžkosti, 
a ti, kteří se prostě nechtějí účastnit společ-
ných akcí.“ 

„Nerozhodnutí. Mohou přistupovat k víře 
jinak.“ 

„Možná, že u některých se to opravdu jen 
zdá, protože to jsou třeba introverti, kteří se 
zapojují méně viditelně – v drobnostech či 
modlitbou. Jinak mohou zůstávat víc stranou 
ti, které jsme mezi sebe dost nepřijali, které 
jsme neoslovili, nepožádali je o spolupráci, a 
oni si třeba myslí, že je nepotřebujeme a nebo 
se podceňují a potřebují naše povzbuzení.“ 

„Já jim říkám vyvalení. V jedné farnosti jsou 
totiž vyvolení. Ti nechtějí, aby byla farnost 
více otevřená pro jiné, konají si obřady hlavně 
pro ten klan pár rodin a nesdílí informace, 
neposlouchají jiné názory. Ti vyvalení jsou ti, 
kteří se pak diví tomu, co se za jejich zády ve 
farnosti děje…“ 

„Buď ti, kterým z nějakého důvodu vyhovuje 
pouhá účast na bohoslužbách a více se do 

farního života nezapojují. A pak ti ostýchavěj-
ší, kteří by třeba velmi rádi, ale nikdo je neo-
slovil, nepozval, nezapojil... Obdivuji všechny 
všímavé, empatické a odhodlané, kteří se 
těmto lidem věnují. Znám to ze své zkušenos-
ti, kdy jsme do jedné farnosti chodili několik 
let, ale pořád jsme tam byli cizinci, byť by-
chom byli velmi vděční, kdyby nás někdo při-
zval a pomohl nám poznat ostatní…“ 

„Lidé, kteří nemají dar víry, vyhořelí, zklama-
ní jednáním představitelů církve. Ti, kteří mají 
negativní zkušenosti s námi členy církve.“ 

„Stranou zůstávají ti, kteří se více zajímají o 
jiné hodnoty. Stranou nezůstávají ani mladí, 
ani staří, všichni mají svoje důležité poslání, 
pokud ho přijmou a mají zájem a odvahu ho 
realizovat.“ 

„Ti, kteří nenašli své místo a dary, a taky ti, 
kteří nemohou přicházet mezi ostatní kvůli 
stáří a nemoci.” 

„Ti, kteří nemohou z nějakých důvodů při-
stupovat ke svátostem. Ti, kterým se rozpa-
dlo manželství anebo je životní situace do-
vedla k jinému povolání či partnerovi. Někdy i 
ti zůstávají stranou, kteří se opravdově snaží 
žít s Ježíšem a jeho učením, jsou mnohdy 
jiní.“  

„Věřící lidé, kteří mají (často oprávněně) 
pocit, že se o ně církev moc nezajímá, proto-
že nezapadají do škatulek (samoživitelé, roz-
vedení, LGBTQ osoby, duševně trpící...). A 
stranou jsou také nevěřící, kteří by měli být 
objektem misijního poslání křesťanů.“  

„Ti, ke kterým jsme nenašli cestu. Ti, které 
jsme nějak odmítli, ti, které jsme přehlédli.“   

5) Kdo se zdají být či jsou vzdáleni, zraněni, 
neslyšeni? 

Mnohokrát byli zmíněni zejména rozvedení 
lidé, svobodní lidé, homosexuálové, bezdětní 
manželé, kněží, kteří odešli ze služby. Na těch-
to skupinách lidí panovala v odpovědích velká 
shoda. A vyplývá z toho i důvod – tito lidé se 
cítí marginalizováni, jelikož neodpovídají vzo-
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rům „dokonalých věřících“, což jsou podle 
respondentů především kompletní rodiny 
s více dětmi. Ve srovnání s nimi se cítí nehodni 
a mohou se považovat za špatné katolíky. 
Nezapadají prostě do těch správných církev-
ních škatulek.  

V neposlední řadě byli vícekrát zmíněni i lidé 
staří, nemocní, pro něž je společenství fyzicky 
daleko a nedostupné. Dále též ekonomicky 
slabí a chudí, kterých je mezi námi hodně a 
kteří nemohou žít standardní plnohodnotný 
společenský život.  

6) Chce od nás někdo, abychom putovali 
společně? Kdo? Kdo nám v tom fandí? 

„Vyzývá nás k tomu sám Pán – kde jsou dva 
nebo tři shromážděni v mém jménu… A Otče 
náš (ne Otče můj) nám také připomíná, že za 
Pánem máme jít společně… Proto Pán Ježíš 
ustanovil církev, abychom 
nebyli sami, ale mohli se 
o sebe vzájemně opírat, 
povzbuzovat se, pomáhat 
si… Fandí nám sám Ježíš a 
celé nebe.“ 

Tato odpověď vystihuje 
většinu názorů, které 
k této otázce zazněly. 
Nicméně byly i jiné odpo-
vědi:  

„Cítím, že nám v tom fandí zejména papež 
František. Možná snad také někteří biskupo-
vé. Jiní však (a je jich asi většina) jsou zcela 
pohlceni péčí o diecéze nebo o vedení zbyteč-
ných kulturních válek, jimiž stejně nikoho ke 
Kristu nepřitáhnou. Spíš odradí.” 

Dále nám v tom může fandit farnost, spole-
čenství, rodina, fandíme si navzájem… 

Ale ne úplně všichni to viděli tak jasně – do 
společenství nemůže být nikdo nucen. Přístup 
k Bohu je věcí každého z nás.  

7) Kdo putují po stejné cestě, a to i za hra-
nicemi naší farnosti či církve? 

Zde se nejvíce respondentů shodlo, že se 

jedná o všechny lidi dobré vůle, kteří naplňují 
– ať vědomě či nevědomě – Kristův příkaz o 
lásce k bližním. Tedy všichni lidé, kteří konají 
dobro, nezištně slouží druhým a milují.  

Nikdo si netroufl říct, že lidé za hranicemi 
církve nejdou po stejné cestě. Je zde vidět 
implicitní přesvědčení respondentů, že k Bohu 
vedou různé cesty a i ty mohou být správné. 

8) Kteří lidé či které skupiny jsou u nás opo-
míjeny, ať už úmyslně, či prakticky? 

Tato otázka je hodně podobná té páté. Pro-
to snad jen dvě autentická sdělení:  

„Různí ,odpadlíci‘ a ,hříšníci‘, kterým se ne 
vše povedlo v souladu s učením církve či 
z nějakého důvodu mají problém s některými 
tématy. Jmenovitě asi rozvedení, nesezdaní, 
lidé s odlišnou sexuální orientací.“  

„To se dá těžko říci nějak 
jednoznačně. Myslím, že 
to závisí na každé farnos-
ti, na každém společen-
ství. Někde jsou prefero-
vány děti, někde naopak 
ti zkušení, pevní, staří… 
Ve farnostech to hodně 
závisí na knězi a na těch, 
kteří mají schopnosti vést 
druhé. Každý může dát 
jen to, co sám má… Takže 

by bylo myslím nejlepší, kdyby se v každé 
farnosti našlo několik vůdčích osobností, kte-
ré by dovedly každý pracovat na ,svém poli‘ a 
být přínosem pro ty, kteří jsou jim svěřeni.“ 

9) Jak se můžeme ve větší míře stávat spo-
lečníky na cestě?  

Mnozí se shodli, že by mohli být více všíma-
ví, neměli by se bát oslovit jiné. Je třeba od-
hodlat se a vyjít ze své „ulity“.  

„Vystoupit ze své bubliny, rodiny, okruhu 
přátel, se kterými je nám dobře, a podniknout 
mnohdy rozhovory, práci, pomoc, naslouchá-
ní, oběť, službu, do které se nám nechce.“ 


