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MARIE JE MATKA CÍRKVE 
 

Milí přátelé, dovolte dnes trochu netradiční, pro mnohé možná složitější 

text. Ale přivádí mne k tomu mariánský měsíc i novinka v liturgii církve. 

V letošním květnu, v pondělí po svatodušních svátcích (21. 5.) prožijeme 

poprvé slavení závazné liturgické památky – Panna Maria, Matka církve. 

Bude tomu tak na přání papeže Františka, který stanovil závazně slavit 

každoročně toto pondělí po Slavnosti seslání Ducha Svatého (bude to 

pohyblivé datum odvislé od data velikonoc) zmíněnou památku. Navazu-

je tím na iniciativu papeže Pavla VI., který nový mariánský titul předsta-

vil koncilním otcům na jednom ze zasedání II. Vatikánského koncilu. 

Současně zařadil do misálu tehdy nový mariánský formulář - 

k případnému užití, a zvolání „Matko církve“ včlenil do Loretánských 

litanií.  

To, co stanovil papež František nově, není titul, ale datum a povinnost 

slavení památky.  

O panně Marii toho moc v Písmu nemáme, ale přesto je spolehlivě za-

znamenána její účast na třech nejdůležitějších okamžicích Ježíšova vyku-

pitelského díla. 

Vtělení – Maria se dovídá od anděla Gabriela o početí Syna mocí Ducha 

Svatého; stává se Matkou Boží, neboť přivedla na svět Božího Syna. 

Vykoupení – ve vrcholném okamžiku oběti Ježíšova života stojí Maria 

pod křížem spolu s apoštolem Janem a dalšími ženami. Pod křížem slyší 

závěť lásky svého Syna a podle ní přijímá - v osobě učedníka Jana - jako 

Matka za své děti všechny lidi. (Na druhé straně v milovaném Janovi 
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Ježíš vyvolil všechny ostatní, aby byli zástupci jeho lásky k Matce. Svěřil 

jim ji, aby ji ctili synovskou láskou.)  

Letnice – Seslání Ducha Svatého. Maria naplňuje svou přítomností Ježí-

šem svěřenou  péči o rodící se církev a setrvává v modlitbách spolu 

s apoštoly a dalšími ženami. Od počátku církve je Maria spolu s apoštoly 

(pastýři) a věřícími. A je tomu tak doposud, protože všechny provází 

svou mateřskou záštitou a pomocí. Ona církvi rozumí, protože rozumí 

svému Synu. 

Je známou skutečností, že po celé generace se věřící obraceli k Panně 

Marii především jako k Matce. A ve všech třech zmíněných událostech 

naší spásy vidíme Marii, zvláště jako Matku. Už svatý papež Lev Veliký 

píše, že narození Hlavy (rozuměj Krista) je také narozením Těla. Maria je 

zároveň Matkou Krista, Božího Syna, i matkou údů těla, tedy církve. A 

v události pod křížem církev odedávna chápala, že nám Ježíš Marii daro-

val za Matku.  

Papež Pavel VI. také řekl, že jako je božské mateřství příčinou, proč má 

Maria jedinečné vztahy s Kristem a je přítomna v díle spásy, tak vyplývají 

z božského mateřství zvláště vztahy, které existují mezi Marií a církví. 

(…) Celá církev, když rozvíjí svůj mnohotvárný život a horlivou aktivitu, 

má proto od Panny Bohorodičky ten nejlepší příklad, jak má dokonale 

následovat Krista. 

Právě Maria nás učí chápat všechna tajemství svého Syna, hledět na ně 

jejíma očima, uchovávat v Srdci Jeho slova. Pomáhá nám porozumět 

církvi, protože je to „Tělo“ jejího Syna, které miluje. Vede nás k úctě 

k velkým darům Boží Lásky, které nám daroval Ježíš svým vykupitel-

ským dílem a vybízí, abychom je s láskou přijímali a jimi nepohrdali. 

Touží je nám doslova vkládat do srdce. Ona je Matkou, která setrvává 

v chválách i prosbách církve. Kéž nás naučí milovat církev a kéž do nás 

vlévá důvěru, že jako dobrá Matka je v každém okamžiku církve s námi; 

ve večeřadle, pod křížem a jednou i v hodině smrti.  

Krásný mariánský měsíc i další dny s Marií přeje                         

Aleš Ligocký 
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VŠEOBECNÝ ÚMYSL CHARITY 

 

Za Boží pomoc při řešení všech letošních 

plánovaných projektů Charity Bohumín.  
 

 

 

                    KONKRÉTNÍ ÚMYSLY 

 

 Za Boží pomoc i útěchu pro mladé lidi závislé na alkoholu. Ať 

najdou sílu svůj problém řešit. 

 Za osobu se zdravotními obtížemi o dar uzdravení. 

 O sílu k odpuštění  a  uzdravení všech vnitřních zranění. 

 Za porozumění v soužití generací, aby se neztrácela vzájemná 

úcta, pochopení i velkorysost. 

  

MÁRIA Z UKRAJINY 
 

V minulém čísle Roušky jsme čtenáře informovali o naší humanitární 

činnosti pro děti z Ukrajiny. Psali jsme o malé Márii, kterou jsme si 

adoptovali, když jí byl jeden rok. Tenkrát jsme se rozhodovali mezi 

velkým množstvím dětí, které by mohly být adoptovány. Příběh Márie 

na nás však tak silně zapůsobil, že rozhodnutí bylo jednoznačné. Jak 

jsme již psali, Mária se narodila rodičům závislým na alkoholu, kteří 

se o ni nechtěli nebo nemohli postarat, takže hned od narození žila v 

klášteře, kde se o ni staraly řádové sestry. Má od narození deformova-

né horní i dolní končetiny, takže je úplně odkázaná na pomoc dru-

hých. 
 

Jednou za rok dostáváme zprávu o našich adoptovaných dětech a teď 

v dubnu nás informovalo Středisko humanitární pomoci o tom, jak se 

naší Márii daří: 
 

„Koncem minulého roku byli rodiče Márie zbaveni rodičovských práv a jedna 
z řeholních sester, u kterých byla Maria v péči, si ji vzala do opatrovnictví. 
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Protože Mária nemůže chodit ani pohybovat rukama jako ostatní děti (má 
artrogypózu), řeholní sestry hledaly různé možnosti pomoci, jak zlepšit její 
zdravotní stav. 
Na Ukrajině se lékaři neodvážili jít do tak těžké operace, kterou Mária po-
třebovala, proto mimo jiné díky Ukrajincům žijícím v Itálii, proběhy v Římě 
v nemocnici Gesu Bambino dvě operace a momentálně Mária prochází re-
habilitací.  
Mária je silné, pozitivní děvčátko, které má velkou touhu chodit a my všichni 
věříme v tento zázrak. Mária i řádové sestry děkují adoptivním rodičům i 
všem sponzorům za podporu. Operace i rehabilitace jsou velmi finančně 
náročné.“ 
 

Středisko humanitární práce a rozvojové pomoci (www.adoptujsi.cz) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše malá  
Mária 
 
 

A my máme velikou radost, že se věci daří a my můžeme alespoň částečně 
pomoci. 

http://www.adoptujsi.cz/
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SRDEČNĚ ZVEME … 
 

 

Diecézní pouť Charit se letos uskuteční dne 
16.května v Kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

v Českém Těšíně 

Program setkání: 

10.00 Mše svatá v kostele – celebruje Mons. František Václav Lob-          
kowicz, biskup Ostravsko – opavský 

11.15 Svědectví ze života charit – představení práce Charity Jeseník a 
UNITY Bílá Voda 

13.00 – 13.45 Přednáška P. Jana Larische, Th.D. – Kněžské osobnosti 
Těšínska 

 

 

Benefiční koncert p. Pavla Helana a  
Novobohumínské Scholy 

 

Dne 31.května v 19.00 hod. se uskuteční společný benefiční 
koncert písničkáře Pavla Helana se Scholovu Nový Bohumín 
v kostele Božského srdce Páně v Novém Bohumíně. 

 
 

Pavel Helan (* 27. srpna 1979 Moravské Knínice) 

 je český písničkář, zpěvák, kytarista a pianista, bavič  

a finalista soutěže Československo má talent. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/27._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1979
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A9_Kn%C3%ADnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsni%C4%8Dk%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kytarista
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klav%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavi%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko_m%C3%A1_talent
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VĚŘME NA ZÁZRAKY 
 

Jeden příběh k zamýšlení…. 

Mladší muž začal užívat služby Noclehárny Sv. Martina a Denního 
centra pro osoby bez přístřeší v necelých svých 30 letech, po propuš-
tění z výkonu trestu odnětí svobody. Při naší první schůzce hovořil o 
úmyslech změnit svůj život k lepšímu. Byl to přes hodinu trvající roz-
hovor plný předsevzetí obrátit kormidlo svého života do bezpečných 
vod, obnovit vztahy s rodinou, být užitečný. 

Toto prvotní nadšení však brzo vzalo za své, sklon k alkoholu, popud-
livá povaha a velká dávka arogance jako silní protivníci otočily loď 
života opět do nebezpečných vod. Po krátké době patřil do malé sku-
piny klientů různého věku. Tato skupina začala mít vliv na jeho cho-
vání a k rychlému propadu zbyl už jen krůček. K častému užívání al-
koholu se začala přidávat agresivita. Své problémy bez přemýšlení 
často řešil pěstmi. Marné byly pokusy pracovníků, aby klient pod-
stoupil protialkoholní léčbu, marné byly jakékoliv návrhy na změnu. 
Stavy opilosti a výbušného jednání si začaly vybírat svojí daň. Po vel-
kolepé oslavě narozenin se stal klient účastníkem „rvačky“, která pro 
něj skončila špatně, a byl převezen v kritickém stavu do nemocnice. 
Dozvěděli, jsme se, že p. XY je v kómatu ve Fakultní nemocnici 
v Ostravě, jeho stav je kritický, příčinou je velice vážné poranění hla-
vy, které utržil v bitce pěstmi a kopanci. 

Po určitém čase, kdy se zdravotní stav nezlepšoval, byl převezen do 
jiné nemocnice bližší jeho bydlišti k usnadnění návštěv příbuzných. 

Tehdy jsem si vzpomněla na náš první rozhovor, zmínkách o Bohu a 
modlitbě a rozhodla se promluvit s knězem o možnosti svátostného 
pomazání nemocných. 

Kněz nebyl proti a tak jsme se po předchozí domluvě s lékařem a se 
souhlasem maminky p. XY vypravili do nemocnice. S knězem jsme se 
u nemocného pomodlili, kněz na něj vložil ruce a pomazal ho požeh-
naným olejem. I když, podle vnějšího zdání, p. XY nic nevnímal a žil 
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jen z podpory přístrojů, tiše jsme mu popřáli uzdravení a sílu ke změně 
života. 

Asi po měsíci jsem se dozvěděla, že už druhý den po návštěvě kněze se 
zdravotní stav p. XY začal zlepšovat, přístroje byly vypnuty a postupně se 
p. XY se mohl znovu začít učit chodit a mluvit. Po krátké době byl pře-
místěn na běžný pokoj. 

Za měsíc odešel sám z nemocnice a opět ho jeho kroky přivedly k nám. 
Klientovi po této události zůstaly zdravotní a také psychické následky. 
Z toho, co se stalo před úrazem, si vůbec nic nepamatuje. Netrvalo to 
dlouho a zase sklouznul do „starých vyjetých kolejí“. Náš klient chtěl ve 
svém životě něco změnit, ale neměl na to dost síly. V současné době je 
ve výkonu trestu. Jeho zdravotní stav se pomalu a postupně zlepšuje. 
Jsme s ním v kontaktu. Stále věříme, že má nyní možnost přemýšlet o 
tom, co vše se v jeho životě stalo. Určitě má své sny, přání, touhy….  

P. XY dostal od Pána života druhou šanci, za kterou Mu patří srdečný dík. 
Boj však pokračuje, Pán jistě stojí nablízku, záleží především na p. XY ale 
také na nás, na našich modlitbách a podpoře, zda to bude boj vítězný.  
Jestli se po návratu z vězení vydá stejnou cestou, nebo bude mít tak sil-
nou vůli a začne žít svůj život od začátku a úplně jinak.     

Jak se říká „dlouhá cesta začíná prvním krokem“. Věříme, že klient najde 
ke své změně a znovu nastartování dostatek síly a odhodlání aby udělal 
těchto kroků více. Nejeden z nás v životě šlápnul vedle a z vlastní zkuše-
nosti ví, jak těžké je zvednout se ze dna. Změna nenastane ze dne na 
den, ba naopak. Může to trvat několik měsíců nebo dokonce let, ale stojí 
to přece za to! Doufáme, že najde tu správnou cestu a bude se svým 
životem spokojen – ne jen on, ale i jeho blízcí. Pokud bude potřebovat, 
rádi mu podáme pomocnou ruku . 

 

Karin Vitová a Mária Míčková, vedoucí služeb  

Noclehárny sv. Martina a Denního centra pro osoby bez přístřeší  
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INFORMUJEME… 

 

V průběhu měsíce března a dubna nás v Domově pro seniory navždy 

opustili paní Libuše Kleknerová, paní Vladimír Krůček a paní Her-

mína Srokoszová.  

 

 

 

Paní Hermínka se společně se 

svým manželem přistěhovala 

do Sv. Františka dne 

24.6.2003. Je to tedy skoro 15 

krásných let, které u nás pro-

žila. Všichni si ji budeme pa-

matovat jako člověka, který 

měl potřebu se stále o někoho 

starat, pomáhat a to vždy 

s úsměvem na tváři.  

 

Dej všem, Bože, klidné spočinutí.  

 

  

 

I v Noclehárně sv. Martina jsme se v dubnu museli rozloučit s na-

ším dlouholetým klientem panem Jaroslavem. Klid jeho unavené 

duši. 


