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AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Na Květnou neděli se slaví památka Kristova 
vjezdu do Jeruzaléma: Ježíš vstoupil do města 
za oslavného provolávání velkého zástupu. Lidé 
totiž vkládali do Ježíše mnoho falešných nadějí. 
Očekávali od něho například i osvobození od 
nepřátelských okupantů. Koho z nich by napa-
dlo, že Ježíš bude krátce na to naopak ponížen, 
odsouzen a usmrcen na kříži? Pozemské naděje 
oněch lidí se tváří v tvář kříži zhroutily. 

My však věříme, že právě v Ukřižovaném byla 
obnovena naše naděje. Pozemské naděje se 
tváří v tvář kříži hroutí, ale rodí se nová naděje, 
která potrvá navždy. Naděje, která se rodí z 
kříže, je jiná. Liší se od těch, které se hroutí, od 
nadějí tohoto světa. O jakou naději však jde? 
Jaká naděje se rodí z kříže? Mohou nám to po-
moci pochopit slova, která Ježíš pronesl po 
svém vjezdu do Jeruzaléma: „Jestliže pšeničné 
zrno nepadne do země a neodumře, zůstane 
samo; odumře-li však, přinese hojný užitek“ (Jan 
12,24).  

Přemýšlejme o zrnku či semínku, jež padlo do 
země. Zůstane-li uzavřeno v sobě, nestane se 
nic, ale pokud pukne a otevře se, vydá život, 
vzklíčí, vyroste rostlina, která vydá plod. Ježíš 
přinesl na tento svět novou naději na způsob 
semínka. Stal se maličkým jako pšeničné zrno, 
opustil svoji nebeskou slávu, aby přišel mezi 
nás, „padl do země“. To však nestačilo. Aby 
přinesl plody, prožil Ježíš lásku až do dna, ne-
chal se zlomit smrtí jako puká semínko v zemi. 
Právě tam, v krajním bodě svého ponížení, kte-
rý je také tím nejvznešenějším bodem lásky, 
vzklíčila naděje. 

Naděje se tedy rodí z kříže. Pohleď na kříž, 
pohleď na Ukřižovaného Krista a dostane se ti 
odtamtud naděje, která už nezmizí a potrvá až 
do života věčného. A tato naděje vzklíčila právě 
silou lásky, protože láska, která „všemu věří, 
všecko vydrží“ (1 Kor 13,7), láska, která je živo-
tem Boha, obnovuje všechno, čeho se dotkne. 
Ježíš proměnil náš hřích v odpuštění tím, že jej 
vzal na sebe.   papež František 

Postní duchovní obnova farnosti 

Ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2022 proběhne postní duchovní obnova farnosti, kterou povede 

farář z Jablonce nad Jizerou P. Ivo Kvapil.  

Téma: Věřím v Boha? Bůh věří ve mne! 

Čtvrtek 18.00  mše svatá v kostele, po ní přednáška na faře a poté možnost svátosti 

smíření či duchovního rozhovoru 

Pátek 15.00  svátost smíření, duchovní rozhovory 

 17.30 pobožnost křížové cesty v kostele 

 18.00 mše svatá v kostele a po ní přednáška na faře 

Sobota 09.00 mše svatá v kostele, po ní přednáška na faře a možnost svátosti smíření 

či duchovního rozhovoru, zakončení dle individuálního zájmu a možností 

VELIKONOČNÍ NADĚJE 

Úklid kostela a jeho okolí před Velikonocemi proběhne v sobotu 9. 4. od 9.00 h. 

Kdo může, přijďte pomoct. Základní nářadí je k dispozici na faře. Děkujeme.  

  

 

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 7-8      27. března 2022 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 28. 3. – 24. 4. 2022 

28. 3. Po – – – 

29. 3.  Út  KA 18.00 za dceru, vyřešení vztahů s ní a komunikaci 

30. 3. St KA 08.00 na poděkování za operaci 

31. 3.  Čt KO 18.00 za Terezku u příležitosti narozenin  POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

1. 4. Pá KO 17.30 pobožnost křížové cesty POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

KO 18.00 za †† Jana a Cecilii Novotné a živé z rodiny a za zdraví pro Terezku 
u příležitosti narozenin 

2. 4. So KO 09.00 za mír na Ukrajině POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

KA 18.00 za uzdravení vztahu s vnučkou  

3. 4. Ne 5. NEDĚLE POSTNÍ sbírka na střechu kostela 

KO 08.30 za † Ludmilu Kadlecovou 

4. 4. Po – – – 

5. 4. Út KA 18.00 za zdraví a dary Ducha Svatého pro Jozefa 

6. 4.  St KA 08.00 za nalezení vhodného místa a za práci 

7. 4.  Čt KA 08.00 za zdraví a Boží požehnání pro rodinu 

8. 4.  Pá KO 17.30 pobožnost křížové cesty 

KO 18.00 za zdraví a partnerské vztahy 

9. 4. So KA 18.00 za Boží přízeň pro syna u příležitosti narozenin 

10. 4. Ne KVĚTNÁ NEDĚLE žehnání ratolestí a průvod 

KO 08.30 za † Marii Stehlíkovou, rodiče a sourozence  

11. 4. Po Pondělí Svatého týdne 

KA 18.00 za † Urbana, Stázku, Jána a Lýdii 

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). 

začátek obřadů  
na náměstí před farou 
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12. 4.  Út  Úterý Svatého týdne 

KK 16.30 mše sv. pro děti 

KA 18.00 za † Jána Husárika 

13. 4. St Středa Svatého týdne 

KA 08.00 za Petra Krajčoviecha a celou rodinu 

14. 4.  Čt ZELENÝ ČTVRTEK 

KO 18.00 mše na památku Večeře Páně  

  za farní společenství 

15. 4. Pá VELKÝ PÁTEK  den přísného postu 

KO 18.00 obřady Velkého pátku 

16. 4. So BÍLÁ SOBOTA  sbírka na Svatou zemi (pokladnička u „Božího hrobu“) 

KO 10.00 – 19.00 adorace NSO u „Božího hrobu“ 

KO 20.00 velikonoční vigilie 

  za živé a †† z rodů a duše v očistci 

17. 4. Ne Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

KO 08.30 za †† Annu a Františka Stránské a celý rod a za † Rudolfa Farské-
ho a jeho rod 

CH 15.00 na úmysl 

18. 4. Po Pondělí v Oktávu velikonočním 

KO 08.30 za † Luboše Stránského 

CH 15.00 na úmysl 

19. 4. Út Úterý v Oktávu velikonočním 

KO 18.00 za návrat k víře pro celou rodinu Očkajovu 

20. 4.  St Středa v Oktávu velikonočním 

KA 08.00 za Boží ochranu pro Vojtíška 

21. 4.  Čt Čtvrtek v Oktávu velikonočním 

KA 08.00 za Veroniku a Izidora 

22. 4.  Pá Pátek v Oktávu velikonočním 

KO 18.00 za zdraví pro Milana a Juraje 

23. 4. So Sobota v Oktávu velikonočním 

KA 18.00 za †† Františka a Antona  

24. 4. Ne 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

KO 08.30 za † Milicu Karmáškovou a rodiče 
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Sbírky 

3. 10. (na střechu kostela) 4 226,- 

10. 10.  2 287,- 

17. 10.  2 510,- 

24. 10. (na misie) 4 500,- 

31. 10.  4 120,- 

Příjmy ostatní 

Dary fyz. os. na opravu střechy kostela 3 000,- 

Dar na opravu střechy kostela (Chuchelna) 2 000,- 
 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 4 540,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 910,- 

Zálohy – voda (SČVK) 550,- 

Poplatky 162,- 

Nákup svíček 5 193,- 

Nákup úklidových prostředků 620,- 

Pořízení svítilny 359,- 

Nákup uhlí 9 857,- 

El. zabezpečení kostela 3 872,- 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ŘÍJEN 2021 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – LISTOPAD 2021 

Sbírky 

7. 11. (na střechu kostela) 6 064,- 

14. 11.  3 562,- 

21. 11.  2 249,- 

28. 11.  2 593,- 

31. 10.  4 120,- 

Příjmy ostatní 

Dary fyz. os. na opravu střechy kostela 35 000,- 

Přeplatek za plyn (Innogy) 2 733,- 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 6 184,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 840,- 

Zálohy – voda (SČVK) 1 044,- 

Poplatky 263,- 

Pořízení hodin 690,- 

Pořízení termosek 2 390,- 

Pořízení žárovek 260,- 

Nákup hostií 2 128,- 

El. zabezpečení kostela 3 872,- 

PC servis 903,- 

Úhrada elektroinstalačních prací v kapli 5 803,- 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – PROSINEC 2021 

Sbírky 

5. 12. (na střechu kostela) 10 825,- 

12. 12.  3 135,- 

19. 12.  2 309,- 

24. 12.  2 586,- 

25. 12. 3 020,- 

26. 12. (Svatoštěpánská koleda) 2 484,- 

Příjmy ostatní 

Dary na opravu střechy kostela 18 000,- 

Dar na farnost 5 000,- 

Platba nájmu (Agrocentrum Jizeran) 1 683,- 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 2 080,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 840,- 

Zálohy – voda (SČVK) 610,- 

Poplatky 190,- 

Nákup olejů a svíček 2 772,- 

Nákup hostií 995,- 

Pořízení liturgických potřeb 260,- 

Nákup květin 375,- 

Úhrada faktur – oprava střechy kostela 223 615,-  
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CO PODNIKNOUT, KDYŽ BRATR ZHŘEŠÍ 

V evangeliu sv. Matouše (18,15–17) se píše: 
„Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi 
čtyřma očima. Dá-li si říci, získal jsi svého bra-
tra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho 
nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla 
potvrzena každá výpověď. Jestliže však ani je 
neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však 
neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan 
nebo celní.“ 

S pokáráním jsem měl dlouho potíž. Těžko 
někoho kárat, když neznám všechny okolnos-
ti. Mohu se totiž v hodnocení cizího skutku 
mýlit. Nevím například, proč to ten bratr udě-
lal. Z čeho jeho jednání vychází? Zda to 
opravdu zamýšlel, nebo zda se to náhodou 
nevyvinulo jinak, než chtěl. Nezapletl se do 
toho ještě někdo jiný? 

A vím-li k tomu o dalším požadavku Pána 
Ježíše, který také zaznamenal sv. Matouš, o 
odstranění trámu ze svého oka (Mt 7,1–5), je 
ještě zřejmější, že někde bude chyba. Ježíš 
zpochybnil právo někoho kárat za třísku 
v oku, když sám mám v oku trám. Před něko-
lika lety vzpomněl Ladislav Heryán, že jeho 
profesor v Římě poukázal na sv. Jana Zlatoús-
tého, jehož mateřštinou byla řečtina a který 
místo pokárej ho přeložil jako prober to 
s ním. Byl jsem překvapen a hned jsem se 
podíval do řeckého slovníku. Ke svému úžasu 
jsem zjistil, že vedle pokárat jsou tam i další 
možnosti překladu, např. přivést k řeči, 
vynést na světlo, probrat to.  

To je zjevně mnohem správnější překlad, 
souhlasí totiž s tvrzením, že pouze jediný je 
dobrý (Lk 18,19). A taky s celým Ježíšovým 
životem: nepřišel odsuzovat, ale vyřešit, spa-
sit, vykoupit, osvobodit. 

Jak se stalo, že se obecně ujal překlad poká-
rat, když je to zjevně proti Duchu Ježíše Kris-
ta? Nejspíše je to v rozdílu mezi naším způso-
bem myšlení a myšlením Ježíšovým. A mezi 

naladěním překladatelů od staročeské Bible 
olomoucké přes kralické bratry a Škrabala až 
k ekumenickému překladu. Každý člověk, i 
překladatel, raději vidí sám sebe v roli karate-
le než v roli obyčejného Ježíšova žáka.  

Účinnost této evangelijní rady potvrzuje i 
metoda řešení domácích problémů, známá 
jako metoda pevného objetí. Jestliže se ten 
druhý přivede k řeči a vynese se na světlo 
jádro problému, může se skoro všecko vyřešit 
a uzdravit.  

Takto si vysvětluji i neúspěchy soužití s Puti-
nem. Odpovědí člověka, který nepočítá 
s evangeliem, při obsazení Krymu na jaře 
2014 bylo: „Potrestáme Putina tím, že ho 
nepozveme na zasedání G 8. A postihneme 
ho sankcemi.“ Výsledek známe: Obyčejný 
ruský člověk vydrží kvůli své vlasti všechno a 
tamní oligarchové si pomohli různými podvo-
dy. Na Ježíšovo řešení mi většinou lidé tehdy 
odpověděli: To by na něho neplatilo. Jeho 
nedonutíš k jednání. To je nemožné.  

I kdyby měli pravdu, pokusil se někdo dodr-
žet celý Ježíšův návod? S jedním diskutujícím 
se Putin snadno vyrovnal (s Angelou to vydr-
žel několik hodin, s Macronem podobně). Ale 
s několika dohromady? 

Podle mého porozumění evangeliu měl být 
naopak na zasedání G 8 pozván. A v bratrské 
a soucítící atmosféře ho ostatní měli přimět 
k řeči. Bylo by to nepochybně velmi těžké a 
politici by se museli velmi namáhat a velmi 
přemýšlet, jak toho dosáhnout. Nepřináší 
izolace těžkosti? 

Ani dnes, po osmi letech, není všem dnům 
konec. Je to jen další jednání Putinovy ruské 
hry. Jsme-li křesťané, měli bychom hledat 
řešení křesťanská.  

Jenže, když my na Západě, jak správně řekla 
Gréta, myslíme jen na peníze.  

P. Pavel Kuneš 
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SLAVENÍ VELIKONOC VE FARNOSTI SEMILY 

Milí farníci, přijměte pozvání prožít velikonoční svátky v kruhu našeho farního společenství: 

Do Svatého týdne vstoupíme Květnou nedělí. Před mší svatou se shromáždíme před farou na 

Komenského náměstí a žehnáním ratolestí a průvodem si připomeneme Kristův slavný vjezd do 

Jeruzaléma. Po průvodu při mši svaté v kostele vyslechneme zprávu o utrpení našeho Pána 

Ježíše Krista, jak ji zaznamenal ve svém evangeliu sv. Lukáš.  

Misijní jarmark® na Květnou neděli, který bude po mši svaté před kostelem, je jedním z mnoha 

malých kroků na cestě našeho obrácení. Tentokrát pošleme výtěžek na misijní dílo salesiánské 

asociace Dona Bosca, která působí v mnoha zemích Evropy i celého světa. Děti již od Vánoc 

vyrábějí drobné výrobky s jarní tématikou. Přijďte si vybrat a podpořit jejich snahu. Budeme 

rádi, když i vy přinesete drobné výrobky nebo upečený koláč. Ale hlavně když přijdete mezi 

nás, abychom mohli společně prožít chvilku před kostelem u kafíčka či čaje. 

Ve Svatém týdnu bude možnost přijmout svátost smíření:  

• v pondělí 11. 4.     15.00 – 17.30  na faře 

• v úterý 12. 4.    14.00 – 17.30  na faře 

• ve středu 13. 4. 09.00 – 12.00  14.00 – 17.00  na faře 

Na Zelený čtvrtek při večerní mši na památku Večeře Páně proběhne obřad umývání nohou; 

opět prosíme, aby se připravili dobrovolníci, kteří se obřadu zúčastní.  

Velký pátek je dnem přísného postu. Tento den církev neslaví žádné svátosti, ale rozjímá o 

utrpení Pána Ježíše. Společně s rodinami z farnosti jste letos zváni na modlitbu křížové cesty, 

za kterou vyrazíme na horu Tábor. Společný odjezd vlakem z nádraží v Semilech v 9.57 h.  

Večer se sejdeme v kostele, abychom si ve zvláštních obřadech Velkého pátku připomněli Kris-

tovo utrpení. V bohoslužbě slova zazní pašije podle sv. Jana, proběhne obřad uctívání kříže a 

svaté přijímání. S Velkým pátkem je již také tradičně spojena sbírka na Svatou zemi. Přispět 

můžete i během následujícího dne do určené pokladničky u „Božího hrobu“.  

Na Bílou sobotu bude kostel otevřen od 10.00 do 19.00 h a všichni jsou zváni k tiché adoraci a 

rozjímání u „Božího hrobu“. Aby kostel nezůstal prázdný, prosíme, aby se jako každý rok na 

zvláštní papír napsali dobrovolníci, kteří zde v určitý čas budou přítomni.  

Ve 20.00 h začnou obřady Velikonoční vigilie, a to tradičně žehnáním ohně před hlavním vcho-

dem do kostela. Po skončení slavnostní vigilie jsou všichni zváni na agapé v prostorách fary.  

Neděle Zmrtvýchvstání Páně je největší slavností liturgického roku. Podle starobylé tradice se 

tento den žehnají velikonoční pokrmy (pečení beránci apod.). Velikonoční triduum vyvrcholí 

slavnostní mší svatou, na kterou se sejdeme v 8.30 h.   
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ZA KAŽDÉ SITUACE SI UCHOVAT VNITŘNÍ POKOJ 

Doba, v níž žijeme, je plná nepokoje a nekli-
du. To má vliv nejen na náš každodenní život, 
ale velmi často i na ten duchovní. Naše hledá-
ní Boha i služba druhým lidem jsou nezřídka 
plné neklidu a úzkosti, ačkoli bychom mohli 
být pokojní a plní důvěry. 

Je proto velice důležité, abychom konečně 
pochopili, že cesta k Bohu a ke svatosti, která 
se po nás žádá, je mnohem účinnější, kratší, 
ale i mnohem snazší, pokud se naučíme ucho-
vat si za každé situace pokojné srdce. Neboť 
tehdy jsme učenliví vůči Duchu Svatému 
a Pán v nás svou milostí může vykonat mno-

hem více, než co bychom kdy dokázali vlast-
ním úsilím. 

Beze mne nemůžete dělat nic 

Máme-li dobře pochopit, jak je pro náš 
křesťanský růst podstatné, abychom se snažili 
získat vnitřní pokoj a co nejvíce si jej udržet, 
musíme si především připomenout jednu věc: 
všechno dobro, které můžeme vykonat, po-
chází od Boha a jedině od něj. „Beze mne 
nemůžete dělat nic,“ říká Ježíš (Jan 15,5). Ne-
říká nám, že toho nezmůžeme moc, ale že 
nemůžeme činit nic. 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V OKOLNÍCH FARNOSTECH 

 

10. 4.  

Květná 
neděle 

14. 4. 

Zelený 
čtvrtek 

15. 4.  

Velký 
pátek 

16. 4.  

Velikonoční 
vigilie 

17. 4.  

Neděle 
velikonoční 

18. 4. 

Pondělí 
velikonoční 

24. 4. 

2. neděle 
velikonoční 

Bozkov 10.00 18.00 18.00 20.00 10.00 09.00 10.00 

Jablonec n. J. 08.30 20.00 14.30 – 05.00 – 08.30 

Jilemnice 09.00 19.00 19.00 20.00 09.00 09.00 09.00 

Loukov 08.00 17.30 15.00 21.00 08.00 08.00 08.00 

Mříčná 07.45 17.00 – – 07.45 – 07.45 

Paseky n. J. 15.00 – – – 15.00 – 15.00 

Poniklá 10.30 – – – – – 10.30 

Rokytnice n. J. 
18.00 

(sobota) 
20.00 15.00 21.00 10.00 08.30 

18.00 
(sobota) 

Roprachtice – – – – 10.30 – – 

Tatobity 10.00 – – – 10.00 – – 

Vysoké n. J. 10.00 17.30 15.00 19.00 10.00 – 10.00 

Železný Brod 08.30 18.00 18.00 20.00 09.00 11.00 08.30 
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Je docela zásadní, abychom byli pevně pře-

svědčeni o této pravdě. Často musí Bůh 
v našem životě dopustit mnohé neúspěchy, 
zkoušky a pokoření, abychom tato slova přijali 
nejen hlavou, ale aby se stala naší bytostnou 
zkušeností. Kdyby Pán mohl, rád by nás ušet-
řil všech těch zkoušek. My je však potřebuje-
me, abychom se přesvědčili o tom, že nemů-
žeme konat dobro sami o sobě. Všichni svatí z 
dějin nám dosvědčují, jak je nezbytné dojít 
k tomuto poznání. Ono je totiž nutným před-
pokladem toho, aby v nás Pán mohl konat 
velké věci. Proto svatá Terezka řekla, že za 
největší obdrženou milost považuje to, že jí 
Pán „ukázal její nepatrnost a slabost“. 

Pokud ta slova evangelia podle Jana vezme-
me vážně, snadno pochopíme, že zásadní 
problém našeho duchovního života je shrnut 
v následující otázce: jak umožnit Ježíši, aby 
ve mně jednal? Jak dovolit Boží milosti, aby 
mohla v mém životě svobodně působit? 

Je z toho zřejmé, že naším cílem by neměla 
být snaha dělat spoustu věcí (byť dobrých a 
správných) jen podle našeho rozumu, podle 
našich plánů a schopností. Ale především 
bychom se měli snažit rozlišit, jaké jsou vnitř-
ní dispozice naší duše; jinými slovy, zaměřit se 
na postoje srdce, na duchovní podmínky, kte-
ré Bohu umožňují v nás jednat. Jen tak bude-
me moci nést „trvalý užitek“ (srov. Jan 15,16). 

Co konkrétně máme dělat 

Neexistuje univerzální recept ani jednoznač-
ná odpověď na otázku, co konkrétně máme 
dělat, abychom umožnili Boží milosti svobod-
né působení v našem životě. Ale máme-li Boží 
milosti umožnit, aby v nás jednala 
(samozřejmě ve spolupráci s naší vůlí, rozu-
mem a našimi schopnostmi) a konala všechny 
„dobré skutky, které nám Bůh připravil“ (srov. 
Ef 2,10), naprosto nejdůležitější je, abychom 
se snažili získat a udržet si vnitřní pokoj, pokoj 
v srdci. 

Čím víc je naše duše plná pokoje, tím více se 

v ní odráží Bůh, tím hlouběji se do nás vtisku-
je jeho obraz a jeho milost může skrze nás 
působit. A naopak, je-li naše duše neklidná 
a ztrápená, milost Boží v ní bude jednat 
s většími obtížemi. Veškeré dobro, které mů-
žeme vykonat, je odrazem základního Dobra, 
jímž je Bůh. Čím je naše duše pokojnější, vy-
rovnanější a odevzdanější, tím snáze se toto 
Dobro sdílí nám a skrze nás ostatním. Písmo 
říká: „Hospodin uštědří svému lidu sílu, Hos-
podin dá požehnání a pokoj svému lidu“ (Žl 
29,11). 

Často chceme všechno vyřešit sami 

Vzpomeňme si na zkušenost proroka Eliáše 
na hoře Choreb: Bůh nebyl ani ve vichru, ani 
v zemětřesení, ani v ohni, ale „v tichém 
a jemném vánku“ (srov. 1 Král 19,12). 

Často jsme rozrušení, zneklidňujeme se 
a chceme si všechno vyřešit sami, ačkoli by 
bylo lepší pokojně setrvat pod Božím pohle-
dem a nechat jej v nás konat a působit, 
s moudrostí a mocí nekonečně větší, než je 
naše. „Neboť toto praví Panovník Hospodin, 
Svatý Izraele: ‚V obrácení a ztišení bude vaše 
spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však 
nechcete‘“ (Iz 30,15). 

Aby nedošlo k nedorozumění – nejde zde o 
obhajobu lenosti a pasivity. Právě naopak, je 
výzvou ke konání, někdy i k velké aktivitě. 
Ovšem naše konání má být v souladu 
s působením Ducha Božího, který je mírný 
a pokojný. Nemá být neseno duchem neklidu, 
horečného aktivismu a stresu, jakkoli k tomu 
máme často sklon. Naše horlivost – byť pro 
věci Boží – bývá mnohdy nepříliš osvícená. 
Svatý Vincenc z Pauly, kterého jistě nemusí-
me podezřívat z lenosti, k tomu říkával: 
„Dobro, které koná Bůh sám, se děje samo od 
sebe, ani nevíme jak. Musíme spíše nechat 
jednat, než jednat.“ 

 

Jacques Phillipe: Hledej pokoj a zůstávej v něm 


