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Ohlášky Úmysly mší svatých               9.5. – 16.5.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     9.5. 
 
 
Út    11.5. 
St     12.5. 
Čt    13.5. 
Pá    14.5. 
So   15.5.    
 
Ne   16.5. 
  

Za nová kněžská a řeholní  
a manželská povolání a za letošní  
maturanty 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
  8:00  ________________________ 
16:00 Jerlochovice _____________ 
Za † rodiče Hromádkovy, sestru Marii 
a živou rodinu 

Ne     9.5. 
 
St     12.5. 
So    15.5. 
  

Za † Františka, Vlastíka, Milana 
a Zuzku 
Za členy živého růžence 
18:00 Za † Annu Skočkovou, za Boží  
požehnání pro živou rodinu 

Ne     9.5. 
Čt    13.5. 
Ne   16.5. 

Za matky k jejich svátku 
Mše svatá za farnost 
Na poděkování za dar života 

Ne     9.5. 
Út    11.5. 
Ne   16.5. 
  

Za † Josefa Ševčíka 
Za členy živého růžence 
Za † Karla Mikulce, bratra, rodiče  
a živou rodinu 

Ne     9.5. 
Ne   16.5. 
  

Za všechny matky k jejich svátku 
Za † Stanislava Adamuse a  † sestru 
Naděždu Konečnou a manžela  

Děrné 

♣ Ve sbírce na opravu kostelů 
se vybralo: Fulnek – 9 427 
Kč, Lukavec – 3 020 Kč, Děr-
né – 3 790 Kč, Stachovice 
2 375 Kč, Vrchy – 2 795 Kč. 
♣ Ve čtvrtek slavíme slavnost 
Nanebevstoupení Páně. Zve-
me na mši svatou do Fulneku 
a Lukavce. 
♣ Na mši svatou s kázáním 
pro děti zveme v pátek 14. 
května v 18 hodin do kostela 
ve Fulneku. 
♣ V pátek 14. května začíná 
modlitba noveny k Duchu 
svatému.  
♣ V sobotu 15. května bude 
18 hodin mimořádně mše sva-
tá s nedělní platností 
v Děrném.  
♣ Na poutní mši svatou 
k svatému Janu Nepomucké-
mu jste zváni v neděli 16. 
května v 15 hodin do Jestřábí. 
Poutní mše svatá bude slouže-
na za zemřelé Bedřišku a Jo-
sefa Königovy. 
♣ V Jílovci bude sloužena 
mše svatá s nedělní platností 
v sobotu 22. května. 
♣ Měsíc květen je zvlášť za-
svěcený Matce Boží Panně 
Marii. Zveme Vás všechny 
k modlitbě litanii k Panně 
Marií v rodinách a v naších 
kostelích. Májové pobožnosti 
budou vždy po mši svaté.  
♣ V sobotu 29. května uza-
vřou v kostele Nejsvětější 
Trojice ve Fulneku svátostné 
manželství Jaroslav Ševeček  
z Brna a Markéta Hrabálková 
z Fulneku. Bůh žehnej jejích 
lásce. 

   LITURGICKÝ BULLETIN  Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy 

D E N   P Á N Ě 
6. neděle velikonoční                          9. května        neprodejné 

K zamyšlení 

Na otázku, co je „typické pro křesťan-
ství“, by zřejmě mnoho lidí bez vyznání 
odpovědělo: „mít rád druhého, milovat 
bližní“. A k této odpovědi nás zdánlivě 
vede i dnešní evangelium: „milujte se 
navzájem“ je jeho stálým refrénem. 
Avšak tento odkaz vzájemné lásky je 
vložen do určitého rámce, který teprve 
činí „tento příkaz“ křesťanským: jinak 
bychom zůstali na rovině pouhé filantro-
pie. 
„Já jsem si vás vyvo-
lil, vybral – a chci, 
abyste byli mými 
přáteli. A k vám mlu-
vím jako k důvěrným 
přátelům, a proto 
vám říkám to, co se 
nevykřikuje na ná-
městích, ale povídá 
potichu, ´do ouška´. 
Ba dokonce – jste pro 
mě tak důležití, že vám neotevírám jen 
své nitro. Jste mi dražší než já sám sobě 
– proto daruji svůj život za vás.“ 
Slyšíme prostá slova, jsou ale „silnější“ 
než dalekosáhlé sociální a politické pro-
gramy. Už jen to, že mě Ježíš nazývá 
přítelem! Nejsem tedy pro něj 
„anonymní křesťan“, jeden z těch mno-
ha, kdo v neděli zavítají do kostela. A 
pro něj nejsem jakýsi „nástroj“, 
„prostředník“ – jsem jeho přítel! Kdo 
někdy zakusil, co to znamená „stát se 
někomu přítelem“, asi docení tu výsadu, 
kterou nám Kristus dává. V lidském přá-
telství však neprožíváme to, co „trochu 

mimochodem“ zaznívá v Ježíšových slo-
vech: „nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
položí život za své přátele“. Takový přítel 
Ježíš doopravdy byl … byl prostě „grand“! 
A nejlepší na tom je, že v této velkorysosti 
pokračuje denně: daruje nám svůj život, tak 
„viditelně“ a „hmatatelně“ v eucharistii. 
Eucharistie však není jeho jediný dar: 
„důvěrné slovo oslovení“ (skrze Písmo ne-
bo nějakého člověka), přijaté odpuštění, 

projev přízně vyjadřují, 
že nejsem pro Ježíše 
„anonymním křesťa-
nem“, ale přítelem, a to 
přítelem milovaným. 
Pro toho, kdo je milova-
ný, je snažší milovat bra-
tra či sestru. A pro toho, 
kdo „má otevřené oči“ 
pro Kristův dar, je snažší 
„mít rád“ podle Kristova 
standardu. Novinka 

evangelia totiž není „mít rád“, ale být 
„grand“ ve vztahu k druhému: „grand“, 
protože Ježíš byl (a je) vůči mně právě ta-
kový. Mírou křesťanské lásky není člověk 
sám, ale Kristus. 
Nakolik rozumím Kristově lásce, natolik 
tuto lásku zrcadlím. Proto nestačí „konat 
dobré skutky“, ale je „nutné“ znát Krista, 
přátelit se s ním: skrze eucharistii, naslou-
chání jeho slova, rozhovor mezi čtyřma 
očima (jako přítel s přítelem). 
Díky těmto vzácným okamžikům „setkání s 
přítelem“ se učím, co to znamená být 
„grand“ – a takový pak mohu být i já vůči 
druhým! 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 10. 5. 
Sk 16,11-15 
Jan 15,26 – 16,4a 
Lydie zve Pavla a jeho do-
provod do svého domu. 
Kéž je nám tato srdečnost a 
pohostinnost vzorem. Chci 
dnes prosit za spolupráci 
představitelů církve s rodi-
nami! 
 
ÚTERÝ 11. 5. 
Sk 16,22-34 
Jan 16,5-11 
Nebýt věznění pro Krista, 
mnozí by se o víře ne-
dozvěděli. O tom jsme se 
mohli přesvědčit i v našem 
národě, v době pronásledo-
vání církve. 
 
STŘEDA 12. 5. 
Sk 17,15.22 – 18,1 
Jan 16,12-15 
Mnozí vzdělaní posluchači 
Pavlova slova nepřijímají. 
Jaký kontrast oproti prosté-
mu žalářníkovi z včerejšího 
příběhu! 
 
ČTVRTEK slavnost  
Nanebevstoupení Páně 
Sk 1,1-11 
Mk 16,15-20 
Ježíšův odkaz i pro naše 
dny: přijmout Ducha svaté-
ho a vydávat o něm svědec-
tví! To je smysl a úkol 
církve. 
 
PÁTEK  
svátek sv. Matěje 
Sk 1,15-17.20-26 

Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu 
šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. 
Ale Petr ho zvedl se slovy: „Vstaň! Vždyť i 
já jsem jen člověk.“ Tu se Petr ujal slova a 
promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh ni-
komu nestraní, ale v každém národě je mu 
milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správ-
né.“ Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch 
svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. A 
žasli věřící obrácení ze židovství, kteří přišli 
s Petrem, že i na pohany byl vylit dar Ducha 
svatého. Slyšeli totiž, jak mluví cizími jazy-
ky a velebí Boha. Tehdy Petr řekl: „Může 
někdo odpírat křestní vodu těm, kteří jako 
my přijali Ducha svatého?“ Pak rozkázal, 
aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista. Potom 
ho prosili, aby u nich zůstal ještě několik dní. 

Žalm 97 

Hospodin zjevil svou spásu  
před zraky pohanů.  

 
Zpívejte Hospodinu píseň novou, – neboť 
učinil podivuhodné věci. – Vítězství je dílem 
jeho pravice, – jeho svatého ramene.  
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, – 
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. 
– Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost 
– Izraelovu domu.  
Všechny končiny země uzřely – spásu naše-
ho Boha. – Jásejte Hospodinu, všechny ze-
mě, – radujte se, plesejte a hrejte!  

1. čtení Sk 10,25-26.34-35.44-48 

2. čtení 1 Jan 4,7-10 

Milovaní, milujme se navzájem, protože lás-
ka je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z 
Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha 

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

Jan 15,9-17 
Doplnění počtu do dvanácti 
je znamením návaznosti 
církve na Boží Izrael. Hlá-
sání velikonoční události je 
prvořadým úkolem apošto-
lů. I dnes! 
 
SOBOTA 15. 5. 
Sk 18,23-28 
Jan 16,23b-28 
Apollos byl dobrým řeční-
kem. Priscilla a Akvila mu 
vykládají Boží nauku ještě 
dokonaleji. Povzbuzení pro 
mě, abych věnoval víc času 
vzdělání ve víře! 
 
NEDĚLE 16. 5. 
7. neděle velikonoční 
Sk 1,15-17.20-26 
1 Jan 4,11-16 
Jan 17,11b-19 

Evangelium Jan 15,9-17 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec milo-
val mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v 
mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůsta-
nete v mé lásce, jako jsem já zachovával při-
kázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.  
To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla 
ve vás a aby se vaše radost naplnila.  
To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak 
jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku 
než ten, kdo za své přátele položí svůj život.  
Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám 
ukládám. Už vás nenazývám služebníky, pro-
tože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval 
jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil 
všechno, co jsem slyšel od svého Otce.  
Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil 
vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a při-
nášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Po-
tom vám Otec dá všechno, oč ho budete pro-
sit ve jménu mém.  
To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ 

nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se 
ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na 
svět svého jednorozeného Syna, abychom 
měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne 
že my jsme milovali Boha, ale že on si zami-
loval nás a poslal svého Syna jako smírnou 
oběť za naše hříchy. 

Farní minitábor 

Mládež fulnecké farnosti zve děti od ukonče-
né 1. do 9. třídy na již tradiční letní Minitá-
bor, který se bude konat v termínu od 26. do 
31. července na faře v Pačlavicích. Cena  
1 000 Kč. Kapacita – 30 dětí. Přihlášky od 
pondělí 10. května od 18 hodin na 
www.minitabor.info/prihlaska. 

Svátek matek 

Na přímluvu Panny Marie 
vyprošujeme všem mamin-
kám hojnost Božího požeh-
nání, zdraví a radosti v kaž-
dodenním životě. 
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PONDĚLÍ 10. 5. 
Sk 16,11-15 
Jan 15,26 – 16,4a 
Lydie zve Pavla a jeho do-
provod do svého domu. 
Kéž je nám tato srdečnost a 
pohostinnost vzorem. Chci 
dnes prosit za spolupráci 
představitelů církve s rodi-
nami! 
 
ÚTERÝ 11. 5. 
Sk 16,22-34 
Jan 16,5-11 
Nebýt věznění pro Krista, 
mnozí by se o víře ne-
dozvěděli. O tom jsme se 
mohli přesvědčit i v našem 
národě, v době pronásledo-
vání církve. 
 
STŘEDA 12. 5. 
Sk 17,15.22 – 18,1 
Jan 16,12-15 
Mnozí vzdělaní posluchači 
Pavlova slova nepřijímají. 
Jaký kontrast oproti prosté-
mu žalářníkovi z včerejšího 
příběhu! 
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Mk 16,15-20 
Ježíšův odkaz i pro naše 
dny: přijmout Ducha svaté-
ho a vydávat o něm svědec-
tví! To je smysl a úkol 
církve. 
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svátek sv. Matěje 
Sk 1,15-17.20-26 

Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu 
šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. 
Ale Petr ho zvedl se slovy: „Vstaň! Vždyť i 
já jsem jen člověk.“ Tu se Petr ujal slova a 
promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh ni-
komu nestraní, ale v každém národě je mu 
milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správ-
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svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. A 
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s Petrem, že i na pohany byl vylit dar Ducha 
svatého. Slyšeli totiž, jak mluví cizími jazy-
ky a velebí Boha. Tehdy Petr řekl: „Může 
někdo odpírat křestní vodu těm, kteří jako 
my přijali Ducha svatého?“ Pak rozkázal, 
aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista. Potom 
ho prosili, aby u nich zůstal ještě několik dní. 
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jeho pravice, – jeho svatého ramene.  
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Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha 

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

Jan 15,9-17 
Doplnění počtu do dvanácti 
je znamením návaznosti 
církve na Boží Izrael. Hlá-
sání velikonoční události je 
prvořadým úkolem apošto-
lů. I dnes! 
 
SOBOTA 15. 5. 
Sk 18,23-28 
Jan 16,23b-28 
Apollos byl dobrým řeční-
kem. Priscilla a Akvila mu 
vykládají Boží nauku ještě 
dokonaleji. Povzbuzení pro 
mě, abych věnoval víc času 
vzdělání ve víře! 
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Sk 1,15-17.20-26 
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Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec milo-
val mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v 
mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůsta-
nete v mé lásce, jako jsem já zachovával při-
kázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.  
To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla 
ve vás a aby se vaše radost naplnila.  
To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak 
jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku 
než ten, kdo za své přátele položí svůj život.  
Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám 
ukládám. Už vás nenazývám služebníky, pro-
tože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval 
jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil 
všechno, co jsem slyšel od svého Otce.  
Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil 
vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a při-
nášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Po-
tom vám Otec dá všechno, oč ho budete pro-
sit ve jménu mém.  
To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ 

nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se 
ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na 
svět svého jednorozeného Syna, abychom 
měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne 
že my jsme milovali Boha, ale že on si zami-
loval nás a poslal svého Syna jako smírnou 
oběť za naše hříchy. 

Farní minitábor 

Mládež fulnecké farnosti zve děti od ukonče-
né 1. do 9. třídy na již tradiční letní Minitá-
bor, který se bude konat v termínu od 26. do 
31. července na faře v Pačlavicích. Cena  
1 000 Kč. Kapacita – 30 dětí. Přihlášky od 
pondělí 10. května od 18 hodin na 
www.minitabor.info/prihlaska. 

Svátek matek 

Na přímluvu Panny Marie 
vyprošujeme všem mamin-
kám hojnost Božího požeh-
nání, zdraví a radosti v kaž-
dodenním životě. 

http://www.minitabor.info/prihlaska
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Ohlášky Úmysly mší svatých               9.5. – 16.5.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     9.5. 
 
 
Út    11.5. 
St     12.5. 
Čt    13.5. 
Pá    14.5. 
So   15.5.    
 
Ne   16.5. 
  

Za nová kněžská a řeholní  
a manželská povolání a za letošní  
maturanty 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
  8:00  ________________________ 
16:00 Jerlochovice _____________ 
Za † rodiče Hromádkovy, sestru Marii 
a živou rodinu 

Ne     9.5. 
 
St     12.5. 
So    15.5. 
  

Za † Františka, Vlastíka, Milana 
a Zuzku 
Za členy živého růžence 
18:00 Za † Annu Skočkovou, za Boží  
požehnání pro živou rodinu 

Ne     9.5. 
Čt    13.5. 
Ne   16.5. 

Za matky k jejich svátku 
Mše svatá za farnost 
Na poděkování za dar života 

Ne     9.5. 
Út    11.5. 
Ne   16.5. 
  

Za † Josefa Ševčíka 
Za členy živého růžence 
Za † Karla Mikulce, bratra, rodiče  
a živou rodinu 

Ne     9.5. 
Ne   16.5. 
  

Za všechny matky k jejich svátku 
Za † Stanislava Adamuse a  † sestru 
Naděždu Konečnou a manžela  

Děrné 

♣ Ve sbírce na opravu kostelů 
se vybralo: Fulnek – 9 427 
Kč, Lukavec – 3 020 Kč, Děr-
né – 3 790 Kč, Stachovice 
2 375 Kč, Vrchy – 2 795 Kč. 
♣ Ve čtvrtek slavíme slavnost 
Nanebevstoupení Páně. Zve-
me na mši svatou do Fulneku 
a Lukavce. 
♣ Na mši svatou s kázáním 
pro děti zveme v pátek 14. 
května v 18 hodin do kostela 
ve Fulneku. 
♣ V pátek 14. května začíná 
modlitba noveny k Duchu 
svatému.  
♣ V sobotu 15. května bude 
18 hodin mimořádně mše sva-
tá s nedělní platností 
v Děrném.  
♣ Na poutní mši svatou 
k svatému Janu Nepomucké-
mu jste zváni v neděli 16. 
května v 15 hodin do Jestřábí. 
Poutní mše svatá bude slouže-
na za zemřelé Bedřišku a Jo-
sefa Königovy. 
♣ V Jílovci bude sloužena 
mše svatá s nedělní platností 
v sobotu 22. května. 
♣ Měsíc květen je zvlášť za-
svěcený Matce Boží Panně 
Marii. Zveme Vás všechny 
k modlitbě litanii k Panně 
Marií v rodinách a v naších 
kostelích. Májové pobožnosti 
budou vždy po mši svaté.  
♣ V sobotu 29. května uza-
vřou v kostele Nejsvětější 
Trojice ve Fulneku svátostné 
manželství Jaroslav Ševeček  
z Brna a Markéta Hrabálková 
z Fulneku. Bůh žehnej jejích 
lásce. 
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K zamyšlení 

Na otázku, co je „typické pro křesťan-
ství“, by zřejmě mnoho lidí bez vyznání 
odpovědělo: „mít rád druhého, milovat 
bližní“. A k této odpovědi nás zdánlivě 
vede i dnešní evangelium: „milujte se 
navzájem“ je jeho stálým refrénem. 
Avšak tento odkaz vzájemné lásky je 
vložen do určitého rámce, který teprve 
činí „tento příkaz“ křesťanským: jinak 
bychom zůstali na rovině pouhé filantro-
pie. 
„Já jsem si vás vyvo-
lil, vybral – a chci, 
abyste byli mými 
přáteli. A k vám mlu-
vím jako k důvěrným 
přátelům, a proto 
vám říkám to, co se 
nevykřikuje na ná-
městích, ale povídá 
potichu, ´do ouška´. 
Ba dokonce – jste pro 
mě tak důležití, že vám neotevírám jen 
své nitro. Jste mi dražší než já sám sobě 
– proto daruji svůj život za vás.“ 
Slyšíme prostá slova, jsou ale „silnější“ 
než dalekosáhlé sociální a politické pro-
gramy. Už jen to, že mě Ježíš nazývá 
přítelem! Nejsem tedy pro něj 
„anonymní křesťan“, jeden z těch mno-
ha, kdo v neděli zavítají do kostela. A 
pro něj nejsem jakýsi „nástroj“, 
„prostředník“ – jsem jeho přítel! Kdo 
někdy zakusil, co to znamená „stát se 
někomu přítelem“, asi docení tu výsadu, 
kterou nám Kristus dává. V lidském přá-
telství však neprožíváme to, co „trochu 

mimochodem“ zaznívá v Ježíšových slo-
vech: „nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
položí život za své přátele“. Takový přítel 
Ježíš doopravdy byl … byl prostě „grand“! 
A nejlepší na tom je, že v této velkorysosti 
pokračuje denně: daruje nám svůj život, tak 
„viditelně“ a „hmatatelně“ v eucharistii. 
Eucharistie však není jeho jediný dar: 
„důvěrné slovo oslovení“ (skrze Písmo ne-
bo nějakého člověka), přijaté odpuštění, 

projev přízně vyjadřují, 
že nejsem pro Ježíše 
„anonymním křesťa-
nem“, ale přítelem, a to 
přítelem milovaným. 
Pro toho, kdo je milova-
ný, je snažší milovat bra-
tra či sestru. A pro toho, 
kdo „má otevřené oči“ 
pro Kristův dar, je snažší 
„mít rád“ podle Kristova 
standardu. Novinka 

evangelia totiž není „mít rád“, ale být 
„grand“ ve vztahu k druhému: „grand“, 
protože Ježíš byl (a je) vůči mně právě ta-
kový. Mírou křesťanské lásky není člověk 
sám, ale Kristus. 
Nakolik rozumím Kristově lásce, natolik 
tuto lásku zrcadlím. Proto nestačí „konat 
dobré skutky“, ale je „nutné“ znát Krista, 
přátelit se s ním: skrze eucharistii, naslou-
chání jeho slova, rozhovor mezi čtyřma 
očima (jako přítel s přítelem). 
Díky těmto vzácným okamžikům „setkání s 
přítelem“ se učím, co to znamená být 
„grand“ – a takový pak mohu být i já vůči 
druhým! 


