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SLOVO ŽIVOTA NA ČERVENEC

Chiara Lubichová

„Nebeské království je také podobné ob-
chodníku, který hledá vzácné perly. 
A když najde jednu drahocennou perlu, 
jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.“ 
(Mt 13,45-46)

Ježíš se tímto krátkým podoben-
stvím silně dotýká představivosti poslu-
chačů. Všichni totiž znali hodnotu perel, 
které byly v té době spolu se zlatem tím 
nejcennějším, co člověk 
znal. 

Navíc Písmo hovoří 
o moudrosti, tedy o po-
znání Boha, jako o ně-
čem, co se nedá sro-
vnávat ani s „nejdražší-
mi kameny“.

V podobenství však 
vystupuje do popředí mi-
mořádná, překvapující 
a nečekaná událost. Je-
den obchodník zahlédl, 
možná na nějakém trhu, 
perlu, která měla v jeho 
zkušených očích nesmír-
nou hodnotu a mohla 
mu přinést veliký zisk. 
Když si vše dobře pro-
počítal, rozhodl se, že 
stojí za to všechno 
prodat a perlu koupit. 
Kdo by na jeho místě 
neudělal totéž? 

V tom spočívá hlubo-
ký smysl podobenství. 
Perlou je setkání s Ježíšem, tedy 
s Božím královstvím mezi námi. Je to 
jedinečná příležitost, kterou je třeba 
ihned uchopit a vynaložit na ni veškerou 
energii a vše, co máme k dispozici.

„Nebeské království je také podobné ob-
chodníku, který hledá vzácné perly. 
A když najde jednu drahocennou perlu, 
jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.“ 

Není to poprvé, co se učedníci ocitli 
před radikálním požadavkem všechno 
zanechat, aby mohli Ježíše následovat. 
Zanechat i ty nejcennější hodnoty, jako 
jsou rodinné vztahy, materiální zabez-

pečení, zajištění budoucnosti.
Ježíšův požadavek ale není bezdů-

vodný a nesmyslný.
Za to „všechno“, co člověk ztrácí, zí-

kává „všechno“, které je nesrovnatelně 
cennější. Pokaždé, když Ježíš něco 
žádá, také slibuje, že dá nesrovnatelně 
víc.

Tímto podobenstvím nás Ježíš ujišťu-
je, že budeme mít v rukou poklad, který 

nás jednou provždy učiní bohatými.
Může se zdát, že to je chybný krok - 

opustit jistotu a jít vstříc nejistotě, zane-
chat jisté hodnoty a spoléhat na hodnoty 
pouze přislíbené… Vzpomeňme na ob-
chodníka s perlou. On ví, že jde o velmi 
vzácnou perlu a plný důvěry očekává, 
co mu vynese.

Kdo chce následovat Ježíše, ví a dí-
ky víře chápe, jak nesmírným ziskem 
bude pro toho, kdo alespoň duchovně 
vše opustí, možnost podílet se s Ježí-
šem na dědictví Božího království.

Tuto možnost nabízí Bůh v životě 
každému člověku.
 

„Nebeské království je také podobné ob-
chodníku, který hledá vzácné perly. 
A když najde jednu drahocennou perlu, 
jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.“

Je to konkrétní výzva, abychom dali 
stranou všechny modly, které mohou 
v srdci zaujímat místo Boha, ať už je to 
kariéra, manželství, studium, pěkný 
dům, zaměstnání, sport či zábava.

Je to výzva, abychom 
dali Bohu první místo, 
aby byl vrcholem našich 
myšlenek, citů a aby vše 
v životě k němu smě-
řovalo a vše z něj vy-
cházelo.

Budeme-li hledat jeho 
království, bude nám 
podle příslibu v evangeliu 
vše ostatní přidáno.

Možná bychom se 
měli učit od „maličkých“ 
a více důvěřovat Otcově 
prozřetelnosti, která ne-
dopustí, aby něco schá-
zelo tomu, kdo z lásky 
dává všechno i z mála, 
co má. 

V Kongu vyráběli mla-
dí lidé několik měsíců u-
mělecké pohlednice z ba-
nánových slupek, které 
pak prodávali v Němec-
Zpočátku si nechávali 
vše, co vydělali (někteří 

tím živili celou rodinu). Později se 
rozhodli z poloviny výdělku vytvořit spo-
lečný fond na pomoc skupině pětatřiceti 
nezaměstnaných mladých lidí.

Bůh se nenechává překonat ve 
velkorysosti. Dva mladí z této skupiny 
podali v obchodě, kde pracovali, takové 
svědectví, že se několik obchodníků, 
kteří hledali nové zaměstnance, obrátilo 
s pracovní nabídkou právě na ně. Díky 
tomu jedenáct z nich získalo stálé 
zaměstnání.

Nedávno jsem potkala na hřbi-
tově pana Gerharda Schöna. Při 
zpáteční cestě jsme vzpomínali na 
staré časy naší farnosti a na jeho 
ministrování.

K farnímu kostelu, faře a všem 
zákoutím měl velice blízký vztah, po-
něvadž zde strávil své dětství.

Jeho otec byl stolář a protože ne-
mohl ve svém oboru najít uplatnění, 
přijal místo školníka na gymnáziu 
(dnes Strojní průmyslovka), kde by-
dlel ve služebním bytě spolu se 
svou ženou a čtyřmi dětmi. Gerhard 
již jako pětiletý, v roce 1937, spolu 
se svým o pět let starším bratrem 
ministroval.
Bratr Herman chodíval na věž zvo-
nit, a tak byl od útlého věku zasvě-
cen nejen do služby ministranta, ale 
i do tajů zvoníka a života na faře. 

Vzpomínal také na slavnost Boží-
ho Těla, kdy chodil velký průvod  na 
náměstí, kde byl na každé straně vy-
zdobený oltář. Také o Velikonocích 
na Bílou sobotu chodil velký průvod 
s muzikou. K velkým slavnostem pa-
třil také svátek Voskové svíce. To šly 
v čele průvodu vážené přední dámy 
Uničova a nesly voskové svíce.

Nejčastější průvody, kterých se 
jako ministrant účastnil, byly pohřby, 
kdy se chodilo od kostela až na 
hřbitov. Naproti němu byla plynárna. 
Na zídce této plynárny stával foto-
graf a fotil smuteční průvod. Kapel-
níkem muziky a současně i hro-
bařem byl pan Jákob Černý.

Gerhard vzpomíná na starou ne-
mocnou babičku, která často říkala, 
že už by chtěla být u Jákoba, ale 
nebylo jí to dopřáno. Přišel rok 
1945, odsun Němců a ona musela 
odejít do Německa. A tak vzpomínal 
i na poměry za první republiky, 
Sudety i odsun Němců.

Před válkou k faře patřilo velké 
hospodářství a polnosti. Byly zde 
stodoly a chlévy. Vjezd na faru pro 
hospodářské vozy byl z Medelské 
ulice. Po válce byla velká bída, hlad, 
hospodářství upadlo. Na faře měli 
jen kozu a prase. Tehdejší pan farář 
si musel chodit přivydělávat na ži-
vobytí při žních do Želechovic. Za 
války na faře bydleli dva kaplani, 
Erich Krehut a Emil Wanke, kteří 
museli rukovat do války.

Před rokem 1938 žili na faře 
P. Liewehr, jeho bratr, který vedl kro-
niku a dva kaplani.

V budově, která je dnes muzeem 
baroka byly dvě kuchařky, a ty měly 
o slavnostech mnoho práce. Napří-
klad, když slavil 25 let kněžství 
P. Liewehr nebo při pohřbu arcib. ra-
dy Gustava Maitnera, kdy přijel i pan 
kardinál. Při takových slavnostech 
zde bylo mnoho národa a byli poho-
štěni i ministranti, proto si to dobře 
pamatuje.

Po roce 1945 žil na faře kaplan 
Donald Filip ze Šumvaldu. Po válce 
se rodina přestěhovala na ulici Stro-
mořadí a Gerhard šel ministrovat do 
klášterního kostela k panu arcib. 
radovi Gustavu Maitnerovi, kde bylo 
hodně ministrantů a dobré vztahy. 
Ministrování předal nejmladšímu bra-
trovi, který ještě v 70. letech sloužil 
u pana děkana Josefa Nakládala. 
Kostelníkem byl tehdy pan Vymětal.

Za zmínku stojí, že pan arcib. ra-
da G. Maitner byl v padesátých le-
tech ubytován v domě u Kovářů 
v Panské ulici. Zemřel v roce 1961 
a je pochován na místním hřbitově, 
stejně jako několik dalších místních 
farářů.

Nejstarší ministrant farnosti vzpomíná

Nabízím k pronájmu pěkný byt 3 + 1 na ulici Du-
kelská v Uničově. Volný od září 2010. Pro bližší 
info volejte 721 82 72 87, Marie Brachtlová.

V měsíci červenci oslaví 
91. narozeniny paní
 Marie Zaorálková. 

Přejeme Boží požehnání
 a pomoc, mnoho radosti 

a pokoje, ochranu 
a přímluvu Panny Marie. 

Ludmila Filipová

Poděkování
Tyto řádky jsou malým 

poděkováním za velkou pomoc 
všem, kteří přispěli úklidem 

prostor Muzea baroka, 
farní zahrady, kostela 

a drobným pohoštěním k  jeho 
slavnostnímu otevření.

 Vám všem Pán Bůh zaplať! 
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Šternberská madona

Dana Lukasová

Začalo to tím, že jsem chodila na 
přípravu na biřmování. Pan farář nás 
učil, jak chválit Boha za každý prožitý 
den, za Pána Ježíše a podobně. Denně 
vyznávat hříchy své i svých rodičů. 
Nabádal nás, abychom se modlili svým 
srdcem a vlastními slovy. Nemáme se 
nechat zahnat mezi lidi „druhé kategorie“ 
– tzv. lidi méněcenné, a to jen kvůli 
tomu, že jsme věřící a chodíme do 
kostela.

V jedné z lekcí jsme probírali, že 
v našem životě jsou období, kdy se rádi 
a vroucně modlíme, ale také období 
suchopáru, kdy se nám do modlitby 

nechce a musíme se nutit. Je to zkouška 
od Pána Boha, a když toto období 
překonáme, budeme opět vděčni, že 
Pánu Bohu patříme. Máme-li před sebou 
těžký den, je potřeba použít střelnou 
modlitbu a prosit v ní o zvládnutí situace.

Dále jsem si poznamenala, že naše 
duše potřebuje modlitbu. Pokorní lidé se 
modlí, patří to k životu. Modlitbou lze 
projevit lásku k Bohu. K modlitbě je 
potřebná víra. Vnímat, co chce Bůh. 
V modlitbě „Otče náš“ je věta: „Posvěť 
se jméno tvé…“. Kéž je Boží jméno 
oslavováno po celém světě!

Modlitba umožňuje chovat se ke dru-

hým lidem stejně jako Bůh k nám. Když 
se začínáme modlit, On začíná jednat. 
Vždy na mě mimořádně působila modlit-
ba na Zelený čtvrtek. To setrvávání 
v Kristově lásce. Také to, že se máme 
modlit hlavně v nemoci a utrpení. Na 
sklonku dne a na začátku dne. Spojovat 
všechny události s Bohem.

Na závěr bych se chtěla podělit 
o jednu zkušenost. Přesto, že jsem nera-
da cestovala, přihlásila jsem se na 
zájezd s naší farností do rakouských 
Alp. V Mariazell se sešlo na 80 000 
katolíků. Tato cesta mi prospěla tím, že 
posílila mou důvěru v Boha. 

Z katechismu o modlitbě

Každá mše svatá je velkou slavností, ale ta v neděli 
6. června 2010 byla navíc slavností prvního svatého přijímání 
Těla Kristova devíti dětmi našich farností. Děvčata i chlapci 
přišli na tuto velkou událost svého života nejen svátečně oble-
čeni navenek, ale byly slavnostně naladěni především uvnitř. 
Před tímto prvním svatým přijímáním přijali všichni svátost 
smířen a tak se Pán Ježíš mohl radovat z čistých dušiček, 
které k němu v tento den přistupovali poprvé.

Přijetí Těla Páně bylo vyvrcholením přípravy v průběhu ce-
lého školního roku. Touto cestou dovedl „své“ děti až k Pánu 
náš otec Josef. Děti svou vděčnost za tuto jeho lásku neumí 
vyjádřit slovy, ale z jejich chování je zřejmé, že pro ně zůstane 
vždy tím, který má k Bohu nejblíž z nás a umí tento vztah zpro-
středkovat i jim. 

Krásným okamžikem celé této události bylo pobídnutí pa-
na faráře, aby růžičky, které od něho děti dostaly, zanesly 
svým maminkám a poděkovaly jim za své životy, ale přede-
vším za život věčný, který jim dává Pán. Tato slova přijaly 
všechny věřící maminky s velkou vděčností Bohu za své svě-
řené děti.

Kéž tyto chvíle zůstanou navždy v srdcích nejen dětí, ale 
i nás dospělých a jsou nám všem posilou ve chvílích méně sla-
vnostních, ve chvílích starostí, bolestí, trápení. Ať je pro nás 
vždy tím nejdůležitějším v našem životě právě život s Pánem 

a pro něho. Protože svaté přijímání je tím nejvzácnějším vidi-
telným vyjádřením lásky Pána k nám. 

Dnešní pojednání je výjimečně tak 
trochu v rozporu s nadpisem, neboť se 
jedná spíš o inspiraci na prožití alter-
nativní dovolené, nežli o výlet.

Už po mnoho let volíme dovolenou 
na různých selských statcích v Alpách. 
Je to takový svérázný styl poměrně lev-
né a hezké dovolené, kde si ale vše-
chno musíte naplánovat a zařídit sami - 
od termínu a rozpočtu přes stanovení 
trasy a jídelníček, množství navštíve-
ných památek a přírodních krás, až - 
samozřejmě - po výběr ubytování. 
Možností ubytování na selském statku 

(tzv. Bauernhof) naleznete na internetu 
bezpočet, a to jak v rakouských, tak ital-
ských nebo i německých a slovinských 
Alpách. Namátkou stačí např. zadat 
adresu www.bauernhof.at a na mapě se 
Vám zobrazí lokality se stovkami na-
bídek v Rakousku. Ať už se jedná 
o statek v jakékoliv zemi, většinou je jim 
společné to, že se na nich domluvíte 
německy nebo anglicky, že obyvatelé 
jsou pracovití, pohostinní, dobrosrdeční, 
a že žijí více či méně náboženským ži-
votem, což dokládá i výzdoba jejich 
příbytků, které jsou většinou představo-
vány stylovými tyrolskými staveními se 
vším pohodlím. Kromě pokojů, kuchyně 
a sociálního zázemí bývá obvyklou vý-
bavou i myčka nádobí, někdy i pračka, 

internetové připojení, dětský plácek, 
udírna nebo i posilovna či zahradní tram-
polína. Při příjezdu Vám hostitelé pos-
kytnou informace jak třídit odpad, kde 
sušit obuv, jak vyplnit přihlašovací formu-
lář, zeptají se na Vaše další přání, 
případně sdělí svoje požadavky a pak 
už jste ve „svém“ vybaveném prázdni-
novém domku svými pány, přičemž 
mnohdy máte i svůj soukromý vchod do 
domu. 

Platí se zpravidla v hotovosti v před-
večer odjezdu, požadavek na zálohu 
před příjezdem bývá výjimečný. Doporu-

čuji však odsouhlasit si částku s ma-
jitelem už při prvním e-mailovém nebo 
telefonickém dotazu a požadovat koneč-
nou sumu, která zahrnuje nejen ubytová-
ní a spotřebu vody, tepla a elektřiny, ale 
i cenu za provedení konečného 
úklidu a přihlašovací, popř. jiné 
poplatky. O záležitosti spojené 
s ubytováním se nejčastěji sta-
rají manželky majitelů. Pokud 
jim při příjezdu předáte drobný 
dáreček, udělá jim to radost. 
Stejně tak i ony Vám často 
nabídnou uvítací „čtvrtku“ z vla-
stní pálenky a umožní Vám 
volný přístup do svých hospo-
dářských stavení a stájí. Za 
rozumné ceny si pak u nich 
můžete nakupovat i vlastní mlé-
čné výrobky nebo objednávat 
pečivo. Někdy jsou dobrovol-
nou součástí programu i pro-
jížďky na koních nebo výlet na 
jejich „Almhüte“, čili salaš vyso-
ko v horách.

Navzdory tomu, že je dobré 
mít všechno už předem naplá-
nováno za pomoci internetu 
(od informací kde, za kolik 
a kdy je v provozu jaká lanov-

ka, přes mýtné za průjezdy vysoko-
horskými tunely až např. po čas boho-
služby při nedělním příjezdu), naleznete 
v pokoji pokaždé připravený seznam 
místních zajímavostí, které stojí za 
zhlédnutí, včetně map a komentářů 
k historii hostitelského místa a jeho oby-
vatel.

Každá část Alp má svoje nezamě-
nitelné krásy, vždy je však vyjádřením 
harmonie soužití člověka s Božím 
stvořením a skýtá tolik možností, že se 
ani vypsat nedají (vysokohorské túry, 
vodopády, horolezectví, jeskyně, dětské 
zábavní parky, hrady a zámky, divoké 
rokle, těžební štoly s vláčky, přírodní 
koupání, kostely, kaple a horské kostelí-
čky, paragliding, rafting, cyklostezky, 
muzea, nákupy anebo třeba stolní tenis 
za špatného počasí).

Alpy jsou krásné v každém ročním 
období, nicméně vyplatí se navštívit je 
na jaře nebo na podzim, kdy jsou ceny 
ubytování nejlevnější, horské louky pes-
tře září, sluníčko už (nebo ještě pořád) 
docela pálí a na řadě krásných a vzorně 
udržovaných míst a parkovišť se neplatí 

Tip na nedělní výlet XLV. část

(ss)

První svaté přijímání našich dětí

Horský kostelík vytesaný do skály, 
aby jej znovu nesmetla lavinaPouštění lodiček na horském potoku

Funkční mlýn

Městečko Virgen

poplatky, jelikož byste leckde možná by-
li skoro jedinými návštěvníky (což také 
není špatné).

A na kolik to vlastně vyjde? Není 
nereálné sehnat v červnu týdenní ubyto-
vání v centru rakouského národního 
parku Hohe Tauern pro 2 dospělé a 7 

dětí do 11.500 Kč. Řekně-
me, že 1.500 Kč padne (dle 
náročnosti) na lanovku, par-
kovné a různé atrakce. Dál-
niční známky, mýtné za tune-
ly a palivo odčerpají finance 
v závislosti na 
tom, kudy a jak da-
leko jedete, v prů-
měru 4.000 Kč 
(pozn.: letos je pa-
livo v Rakousku 
levnější, než u nás 

a seznam nejlevnějších benzi-
nek naleznete na stránkách 
www.oamtc.at). Jídlo nepočí-
tám, jelikož se vyplatí ho vést 
v izolovaných boxech z tu-
zemska, ačkoliv i v zahraničí 
se našinec může stravovat 

levně. Snad jen pečivo bývá výrazně 
dražší. Zkrátka, pěknou týdenní dovo-
lenou pro 9 osob lze pořídit i za 
takových 17.000 Kč. Zkuste to u ces-
tovní kanceláře...

Z výšlapu na Blauspitze 2575 m.

(jihá)




