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                  Dar těchto dnů 

/místo úvodu/ 

„Dobrý pastýř, to není ten, co dobře pase. Dobře pást se 

naučí kdekdo. Na jaře na jižních tatranských svazích, na 

podzim na severních, protože ty jižní jsou již spálené… To se 

lze naučit. Ale skutečný dobrý pastýř? Ten se projeví, až když 

přijdou vlci. Pustí se s nimi do boje a neví, jestli vyhraje, nebo 

prohraje, ale do boje se s nimi pustí. 

A dobrý diplomat? Skryje se do bunkru. Do jakého? Do 

bunkru korektnosti, rozumnosti, zaneprázdnění, zbabělosti, 

lenivosti…, doplň si, milý čtenáři, sám, čeho všeho ještě 

možného, kvůli čemu se dnes ovce opouštějí… 

Z tohoto bunkru dobrý diplomat sleduje dobrého 

pastýře, jak se bije s vlky. Samozřejmě, že pastýř má své 

chyby. Diplomat pozorně sleduje jeho boj, všechno 

pojmenovává a zapisuje a buduje si další kariéru – církevní 

nebo světskou. Po boji vyleze z bunkru a rekapituluje: „Tahle 

ovce udělala chybu tady, támhleta udělala špatně toto, další 

udělala chybu támhle-a zde zareagoval úplně špatně 

pastýř…!“ 

„Ale ty, dobrý diplomate, jsi udělal největší chybu, že jsi 

opustil ovce!“  

/Z knihy: Hlas, který vyrušuje;  Marián Kuffa/ 

 

 



Drazí farníci, moc rád bych byl dnes s Vámi v našem 

krásném kostele, ale Vy stejně dobře víte, co bych Vám chtěl 

říct. Předně Vás mám rád, možná se mnou v něčem 

nesouhlasíte, ale vždycky se chci snažit o jediné, abych to měl 

dobré u Ježíše Krista víc než u všech svých farníků. Moc bych 

Vás chtěl povzbudit, abyste se na tyto dny, které jsme prožili 

a prožíváme, podívali pohledem víry, naděje a lásky. Apoštol 

Pavel toho prožil hodně, měl spoustu krizových dnů, ale 

stejně tvrdil v listu Římanům: „Vím, že těm, kteří milují Boha, 

všechno napomáhá k dobrému… (Řím 8,28) Když všechno, 

tak všechno! 

Pro mnohé je tento čas dobou, kdy se sešla celá rodina. 

Rodina je domácí církví, svátost manželství je zdrojem milosti 

a požehnání i pro vaše děti. Modlete se, společně celá rodina, 

myslete na slova Pána Ježíše: „Dosud jste o nic neprosili ve 

jménu mém. Proste, a dostanete, aby se vaše radost 

naplnila. (Jan 16,24) Tak vidíte, jak jste bohatí, když se 

můžete společně modlit. Rodiče jsou první katecheté svých 

dětí, děti jsou zvědavé, ony chtějí, aby jim byly věci 

vysvětlovány, abyste si udělali čas a společně si povídali, jaké 

to bylo, když byl Ježíš jako ony, jak si hrál, jak pomáhal, jak se 

asi Svatá rodina modlila, bez vymožeností dnešní doby. 

Prosím děti, nezapomínejte sbírat srdíčka pro Srdce Pána 

Ježíše, musíte si je teď samy vyrobit, ale uvidíte, jak to bude 

krásné, až je přinesete. Každé bude jiné, stejně jako vy. Chtěl 

bych také připomenout rodičům dětí, které se připravují 

k Prvnímu svatému přijímání a zpovědi, že zpověď bude 

probíhat podle manuálu, který Vám bude k dispozici. Děti ať 

se nebojí a nestresují, společně to zvládneme. Příprava teď 



spočívá především na rodičích, připravujte děti podle 

rozdaných knížek, modlete se s nimi základní modlitby: Otče 

náš; Zdrávas Maria; Věřím v Boha a modlitbu Anděle Boží.    

Drazí farníci, blíží se Svátek Zvěstování Páně, 25. března. 

Tato biblická událost zaznamenána v Lukášově evangeliu, je 

tajemstvím Vtělení Božího Syna v lůně Panenské Matky a 

zároveň je v církvi spojena s modlitbou za úctu k počatému 

životu a za nenarozené děti. Možná Panna Maria v tu chvíli 

byla také doma, jako my. Spojme se s ní v modlitbě i na tento 

úmysl. Modlete se k svým andělům strážným a 

nezapomínejte ani na Archanděla Michaela, který je strážcem 

Božího lidu.  

Každý den sloužím mši svatou podle přijatých úmyslů, 

vložte také svoje úzkosti, obavy, trápení, všechno co 

prožíváte, do Echaristické oběti Pána Ježíše. Náš kostel je na 

kopci, Eucharistický Kristus je stále přítomný ve svatostánku a 

žehná nám. Myslete na Něho často, dívejte se jeho směrem, 

zkuste mu zamávat, buďte s ním. On nám všem neustále 

žehná, je nad naší farností. Vyzývám celou farnost k modlitbě: 

Dobrý Pane Ježíši, žehnej ze svého svatostánku nám svým 

dětem…, a to v době, kdy je obvykle sloužena mše svatá.  

Vzhledem k tomu, že se nyní svátosti a ostatní služby 

udělují individuálně, jsem také připraven Vám na požádání 

posloužit.  

Ještě jedno mám na srdci. Blíží se Velká noc. Dnes 

nevíme, jak tyto svátky v naší farnosti budou slaveny, ale 

jedno je jisté: Vzkříšený Kristus je vítěz nad hříchem a smrtí, a 

dokáže proměnit naše srdce, naše životy, naše rodiny, církev, 



naši vlast a celý svět, pokud se otevřeme jeho milosrdné a 

nekonečné lásce. 

Žehnám celé naší farnosti, a dnes zvláště všem Josefům, 

a také Mariím, které budou za několik dnů slavit svůj svátek.  

         Spojený s Vámi v modlitbě 

 Otec Marek. 


