
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

MŠE V ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM  
Farní kostel Obrácení sv. Pavla ned le 8:30; pond lí 18:00; st eda 8:30;  

tvrtek 18:00; pátek 18:00 hod.  
Lázn  Touše  - sv. Floriána ned le 10:15; úterý 18:00 hod. 
Svémyslice - sv. Prokopa ned le 14:30 hod. 
Zápy - sv. Jakuba St.  1. ned le v m síci 11:30 hod. 
Mratín - sv. Michaela, Archand la  2. ned le v m síci 16:15 hod. 
Sluhy - sv. Vojt cha 3. ned le v m síci 16:15 hod.  

R.D. Mgr. Josef Hurt, administrátor 
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; padre@josefhurt.cz 

 326 902 779; 603 235 022; www.farnostbrandys.cz   
 

MŠE V ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV 
 

Farní a poutní kostel  ned le 9:00; pond lí 9:00; úterý 18:00;  
- Nanebevzetí Panny Marie st eda 9:00; pátek18:00; sobota 9:00 

hod. 
Farní kostel – basilika sv. Václava ned le 18:00 hod.  
Všetaty - sv. Petra a Pavla ned le   8:30 hod. 
Skorkov - sv. Jana K titele  ned le 10:30 hod.  

ísy - St tí sv. Jana K titele ned le 15:00 hod.  
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.) sobota 15:00 hod. - s ned lní platností 
Kozly - Všech svatých 1. a 3. sobota v m síci 16:30 hod. 

s ned lní platností (3.+17.10.2015) 
* 1.11. 2015 v 1500 hod. – poutní mše sv. 

R.D. Mgr. Michal Procházka, fará , kanovník 
Nám. sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;  

226 806 456; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com  



ESKÉ NEBE ANEB  
ZAMYŠLENÍ NAD OSLAVOU  
SV. VÁCLAVA VE VATIKÁNU 

P. Tomáš Roule 
 

ím, že laskavý tená  nenabude dojmu, že jsem 
íliš popustil uzdu své fantazii, když se s ním nyní, teorií 

výtvarného um ní nepoznamenán, pod lím o n kolik dojm  z 
bohoslužby za náš národ u oltá e sv. Václava v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. 

Pojem “ eské nebe” jist  nemá znamenat, že by v nebi bylo n co jako 
eská sekce”, podobn  jako ji má t eba vatikánský rozhlas. Jednou z úžasných 

vlastností nebe (nakolik se ubohý smrtelník m že domýšlet, jaké to v nebi je) je 
jist  skute nost, že tam už práv  žádné sekce a žádná rozd lení nebudou. 
Inspirováni sv. Pavlem v íme, že v nebi už nebude lidstvo rozd leno ani na Židy 
a eky, ani na echy a N mce, ale všichni budou jedno v Kristu. Z lidského 
pohledu ovšem (a zde se nejedná již pouze o n jaký názor, nýbrž pravdu víry) je 
na nebi p itažlivé práv  nad je, že jsou v n m naši p átelé, kte í nás na v nost 

edešli. Ty, kte í již došli napln ní svého povolání a pln  se stali takovými, 
jakými je toužil mít B h, nazýváme svatými. Ti, kdo m li rádi lidi a modlili se za n  
již na zemi, jist  v této pomoci neustávají ani v nebi. Pro nás žijící na tomto sv  
je velkou pomocí, obracet se s prosbou o p ímluvu ke konkrétním lidem, z nichž 

které jsme i osobn  poznali, nebo si dokonce na n  s úctou uchováváme 
jakou hmotnou památku. 

V tomto smyslu nás jist  m že t šit, že jako jediný národ máme ve 
svatopetrské bazilice ve Vatikánu oltá  našeho národního patrona sv. Václava, a 
to již od dob císa e Karla IV. Mozaika Il Re boemo ( eský král), kterou na oltá i 
lze vid t dnes, pochází z roku 1740 a vznikla podle obrazu namalovaného roce 
1632. Jeho autorem je ímský malí  Angelo Caroselli, Caravaggi v žák. 
 Oficiální pr vodce svatopetrskou bazilikou poznamenává, že ve srovnání 
se sousedními obrazy mu edník  od Poussina i Valentina vypadá sv. Václav 
“krotce”. Mne nicmén  velmi zaujal. Štíhlá a vysoká postava Václavova ve zbroji 
a s královskou korunou (nikoliv vévodskou apkou) tvo í diagonálu z levého 
spodního do pravého horního rohu obrazu. Jedná se o známou zásadu, která 
dodává um leckým díl m dynamiku. Kníže Václav je tvá í obrácen šikmo vzh ru, 
odkud se na n j velice p átelsky usmívá and l. Svatý Václav k n mu výmluvn  
obrací své o i. T žišt  jeho t la spo ívá na levé noze. Potud je sv. Václav 
obvyklým zp sobem zobrazený sv tec, který je pln  pono en do kontaktu s 
Božím poslem. 

Zajímavá je ale jeho levá noha. Jí se dotýká zem  pouze zlehka, jenom 
špi kou. Nabyl jsem dojmu, že je úmyslem malí e zobrazit, jak je kníže Václav 
rozkro en mezi dv ma sv ty. Jakkoli již pevn  zakotven v nebi, jednou nohou je 
ješt  na zemi. Na té zemi, na niž ml ky ukazuje and lovi, a jeho prost ednictvím 
poutá pozornost samotného Nebe k tomu konkrétnímu kousku zem . Nohama na 
zemi a hlavou v nebi. Výmluvné gesto jeho pravice chápu jako: ”Vždy  se na n  
podívej, Pane Bože, a pomoz jim.” 

Divák z obrazu nabývá p esv ení, že práv  touto inností tráví sv. 
Václav v nost, pokud je možno v bec pro v nost použít jakékoli sloveso 



vyjad ující b h asu. Nevím, zda Caroselli znal naši modlitbu “Nedej zahynouti 
nám ni budoucím”, ale báje  ji zde vystihl. Dokonce se mu poda ilo vystihnout i 
odpov  svatého patrona, jak mu ji vkládá do úst autor hry eské nebe, Jára 
Cimrman: “Nedám, ekl jsem, že nedám.” 

Tvou p ímluvu u Boha, svatý kníže Václave, stále pot ebujeme! 
 

Se svolením p evzato z webu eské sekce Radio Vaticana 
Redak  upraveno. www.vira.cz 

 
27.09. 2015 (ned le) BASILIKA SV. VÁCLAVA 

  
18.00  MŠE SV. Z VIGILIE SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA V KRYPT  

   
 

MODLITBA ZA NÁROD 
Modlíme se ji v ase p evozu Relikvie sv. Václava do Staré Boleslavi 

 
Bože, Ot e nás všech, d kujeme Ti 

za echy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. 
kujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit 
proti nep átel m vn jším i šk dc m vnit ním. 

Prosíme T , dej i nám dnes pot ebné v í osobnosti všude, kde chybí. 
Dej všem d tem otce, matku a spo ádaný domov a ve  nás, abychom žili ve 

vzájemném porozum ní a každý na svém míst  po  
vzoru sv. knížete Václava zodpov dn  konali sv j úkol.  

Sta  se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

19.45 ivítání relikvie sv. Václava v pr vodu s litaniemi 
Spolu s J.Em. Dominikem kardinálem Dukou, zde budou Jeho Blaženost 

Svjatoslav Šev uk, vyšší archieparcha kyjevsko-haly ský, a Jeho Excelence 
Tadeusz Kondrusiewicz,  arcibiskup z Minsku-Mohylevu 

 
V basilice sv. Václava -  po skon ení litanií a p ed koncertem zazní tení jmen 

katolických duchovních zahynuvších i v zn ných  
v dob  2. sv tové války – z pražské arcidiecéze. 

 
20.00 Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory 

( ve spolupráci s Maticí staroboleslavskou ) 
Program: svatováclavská tení p ednese Josef Somr 

Jan Jirásek : Missa propria 
Staro eský triptych, premiérové uvedení 

Chlapecký p vecký sbor Bonifantes, Pardubice - sbormistr Jan Míšek 
 

Po skon ení koncertu – obvykle navazují nešpory – jejichž místo letos 
zaujme v provedení Mužského sboru eckokatolického chrámu Nejsv jší Trojice 
v Praze Ve er a ke cti sv. Václava -  je ve erní modlitbou církve byzantského 
ob adu. Z liturgického hlediska se den za íná ve er a tedy ve erní modlitbou. 



Prvotním motivem je za átek sv ta a lov ka. Je chválou na Boží stvo ení. 
Za íná 103. žalmem, který oslavuje Boha Stvo itele. 

 
 

28.09. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MU EDNÍKA, 
HLAVNÍHO PATRONA ESKÉHO NÁRODA 

  
  
BASILIKA SV. VÁCLAVA  
    6.30  AND L PÁN , MODLITBA SE TENÍM  
    7.00 LATINSKÁ MŠE SV. V KRYPT   
    8.30 MŠE SV. V KRYPT   
  13.00 a 15.00  Prohlídka basiliky s výkladem  
  16.50  ROZLOU ENÍ S RELIKVIÍ SV. VÁCLAVA  
  17.00  MŠE SV.    
  
 
MARIÁNSKÉ NÁM STÍ  

10.00 SLAVNOSTNÍ KONCELEBROVANÁ  POUTNÍ BOHOSLUŽBA  
Celebrant: Mons. František Radkovský 

Kazatel: kardinál Dominik Duka OP 
 

POUTNÍ CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  
  14:00 Modlitba za národ u Palladia zem eské 

 
17:00 Svatováclavský chrámový koncert 

  
Program: 

Felix Mendelssohn- Bartholdy: Hör mein Bitten, žalm pro soprán, smíšený sbor a 
orchestr, op. 69; Antonín Dvo ák: Biblické písn . 1 - 5 pro nižší hlas a orchestr, 

p. 99 Ludwig van Beethoven: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 61 
Eva Kolková – soprán; Alžb ta Vomá ková – mezzosoprán; 

en k Pavlík - housle 
Smíšený p vecký sbor Bojan, sbormistr Vojt ch Van ura 

Chrámový sbor Václav, sbormistr Marie Nohynková 
Komorní orchestr Far Musica, dirigent Zden k Klauda 

 
 

DALŠÍ INFORMACE V ETN  UZAVÍREK A DOPRAVY NALEZNETE NA NAŠICH 
FARNÍCH STRÁNKÁCH WWW.STARABOLESLAV.COM nebo na stránkách m sta 

http://brandysko.cz/narodni-svatovaclavska-pout-2015/d-31273 
- s programem dalších akcí. 

Liturgický kalendá  
01.10. Památka sv. Terezie od Dít te Ježíše, panny a u itelky církve 



02.10. Památka sv. And  strážných 
04.10. 27. NED LE V MEZIDOBÍ 
 
 

Milé d ti! 
Oznamujeme Vám, že p íští setkání bude v ned li 04.10. 2015. 

Setkáme se po mši sv. na Farní zahrádce. T ší se na vás sestry Vincentky  

 
 
07.10. Památka Panny Marie R žencové 
11.10. 28. NED LE V MEZIDOBÍ 
15.10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a u itelky církve 
17.10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mu edníka 
18.10. 29. NED LE V MEZIDOBÍ – DEN MODLITEB ZA MISIE – SBÍRKA 
21.10. Památka bl. Karla Rakouského 
22.10. Památka sv. Jana Pavla II., papeže 
25.10. 30. NED LE V MEZIDOBÍ 
 

„Na základ  dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8.10. 2012 mohou 
ící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v o istci už v týdnu 

ed Vzpomínkou na všechny v rné zem elé (tedy od 25.10.), pokud z vážných 
vod  nemohou navštívit h bitovy v obvyklém dob  od 2. do 8. listopadu. Toto 

dovolení platí po dobu sedmi let.“  
 
28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštol  

 
Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2015 

 
Nebeský Ot e, kladu p ed tebe celý dnešní den. P ináším ti v n m své modlitby, 

práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále 
zp ítom uje ob  sebe samého za záchranu sv ta. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
pr vodcem a vyzbrojí m  silou pro sv dectví o tvé lásce. To vše p ináším jako svou 
nepatrnou ob , spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvlášt  na 
úmysly, které nám p edkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento m síc: 

 
1. Aby bylo vyko en no obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví. 
2. Za k es anská spole enství na asijském kontinent , aby s misijním duchem 

ohlašovala evangelium t m, kdo na n  ješt ekají. 
3. Za zodpov dné a poctivé k es any, kte í budou v církvi dobrými hospodá i 

duchovního i hmotného bohatství. 
 

PROHLÁŠENÍ P EDSEDY A MÍSTOP EDSEDY BK  
K SOU ASNÉ SITUACI MIGRANT  

 
V reakci na ned lní výzvu papeže Františka, kterou pln  podporujeme, znovu 

potvrzujeme naši p ipravenost podílet se na pomoci lidem, kte í jsou nuceni utíkat ze 
svých domov , a zapojit se do procesu integrace uprchlických rodin do eské spole nosti. 



V oblasti akutní pomoci jsme již jako církev zapojeni a na déle trvající proces integrace 
cizinc  do eské spole nosti se p ipravujeme v rámci expertní skupiny ministerstva vnitra. 

kujeme za modlitební semknutí všech k es an  i lidí dobré v le a za prosby o 
út chu t m, kterým sami nedokážeme pomoct. Zárove  vyjad ujeme radost  z aktivního 

ístupu v ících, z jejich odvahy a ochoty pomoci lidem v krizi. Nelze totiž z stat jen u 
pasivních debat, je t eba jednat. 

Morálním garantem BK pro uprchlíky z krizových oblastí byl jmenován p edseda 
rady pro lidská práva Iustitia et Pax biskup Václav Malý. V rámci našich p íprav aktivní 
pomoci jsme dnes pov ili Charitu R, aby byl nejpozd ji ke dni 24. zá í 2015 spušt n 
registra ní web, kde budou shromaž ovány nabídky pomoci. 

Charita R v sou asnosti hledá cesty, jak pomoci lidem v oblastech vzniku 
migra ní vlny a spolu s Caritas Internationalis se zde podílí na finan ní i materiální 
pomoci. D ležitá je také její pomoc uprchlík m, kte í se již dostali do Evropy a R. 

Pln  respektujeme roli státu, který má v procesu p ijímání a integrace uprchlík  
primární roli a jsme si v domi toho, že nelze ignorovat migra ní legislativu a bezpe nostní 
hlediska. V souladu s prohlášením BK a p edsednictva ERC ze dne 4. ervence 2015 
jsme však v rámci našich kapacit stále p ipraveni nabídnout maximální pomoc. 
  Znovu apelujeme na p íslušné mezinárodní a státní autority (p edevším OSN, 
EU), aby nez stávaly u snahy ešit pouze aktuáln  viditelné d sledky, ale zam ili se na 
koncept dlouhodobé a komplexní pomoci v etn  odstran ní p in migra ní vlny. Klademe 
také d raz na nezbytnou podporu postižených v jejich domovských zemích a vyzýváme k 
podniknutí dalších krok  zabra ujících nuceným út m. Jsme p ipraveni p isp t k diskusi 

i hledání nejlepšího ešení. 
Žádáme farnosti a ády, aby cestou p ipravovaného registra ního formulá e 

nabídly svou pomoc, kterou p edem projednají  i na úrovni místních samospráv a charit. 
Záv rem chceme všechny vyzvat: prov ujme pravdivost informací a ši me pouze 

informace pravdivé a ov ené. Vyvarujme se p íklonu k iracionálním projev m ze strany 
extrémist  a nenechme se opanovat strachem. Hledejme cesty pomoci uprchlík m, ve 
kterých uvidíme konkrétního lov ka s jeho životním p íb hem. Zodpov dn  zvažme 
dobrou v li pomoci pot ebným s p ihlédnutím k dlouhodobosti a náro nosti závazku. 

Také prosíme všechny k es any, aby neustávali v modlitbách za všechny lidi, 
kte í v zoufalství z r zných p in opustili své domovy. 
 
Informace bude pr žn  podávat Charita R   www.pomocuprchlikum.charita.cz 
 
V Praze 10. zá í 2015 - kardinál Dominik Duka, OP / p edseda BK -  Mons. Jan Graubner / místop edseda BK 

 
 

Oznámení 
 

* Náboženství (dopl ující) – Stará Boleslav: první setkání by bylo  29. 
zá í 2015 o 15.00 hod. v prostorech charitního domova ve Staré Boleslavi. Sr. 
Jana Pavla, DKL – kontakt: 773 672 937 

* Vikariátní konference ve Staroboleslavské farnosti se koná v úterý 
20.10. 2015 – mše sv. bude v basilice sv. Václava od 900 hod. 

*Pozn. Vážení, pokud n komu p estal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho 
elektronické zasílání zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com   D kuji o. Michal 

 
 
* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA ÍJEN 2015  
- Zveme na poutní mši sv. v kostele sv. Michaela v Mratín  3.10. v 16 



hod - Po této mši sv. Bude zm na asu bohoslužeb na 1.sobotu v m síci v 16 
hod. 

- na koncert 17.10.2015 v 17 hod Vokálního souboru Kakofon v kostele 
Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem. Spirituály a lidové písn . 

- Výuka náboženství ve farnosti Brandýs nad Labem ve st edu:  Výuka 
náboženství pro 1.-2.t ídu a 3.-5.t ídu v tomto školním roce probíhá 
synchronizovan  ve stejném ase (a dvou odd lených místnostech) ve st edu od 
16 do 17h. --- 1.-2. t ídu vede Klára Pirklová (tel. 605 734 985). --- 3.-5.t ídu vede 
Marta Kupková (tel. 777 027 040). --- 6-9. t ídu vede Pavel Jireš – od 17h (tel. 
73414401). 

- Zveme na setkání mládeže st edoškolské, vysokoškolské a pracují ve 
st edu v 18.30 jednou za 14 dní (30.9., 14.10., 28.10) --- V 18.00 mše sv. pro 
mládež p ed setkáním (jednou za 14 dní) 

- V pond lí nebudou bývat mše sv. v kostele Obrácení sv. Pavla v 
Brandýse nad Labem.  
 
 
 
 

Uprchlíci:  
diskutované a nesnadné téma 

Mons. Aleš Opatrný 
 

Chybí nám informace i zkušenost 
Uprchlíci, migranti: téma dnes aktuální a hojn  diskutované, ale je to téma 

nesnadné. Jako nesnadné se mi jeví zejména proto, že nám chybí dv  v ci: jak 
dostate né informace, tak i zkušenost a mentalita svobodného sv ta, tedy zejména t ch 
ástí Evropy, které nežily v komunistické totalit . 

 
Všichni uprchlíci nejsou jen zlo inci a násilníci, ale ani and lé 

Chybí nám relevantní informace o tom, kdo jsou ti, kte í se valí do Evropy, tedy 
jaká ást z nich jsou skute ní uprchlíci, kte í si v podstat  dút kem zachra ují život, a kdo 
jsou ti, kte í jen hledají lepší životní standard. Chybí nám rovn ž seriózní informace o 
jejich náboženství (nejsou to všichni ani muslimové, ani všichni k es ané), vzd lání a 
životním stylu oblastí, ze kterých p icházejí. A p edstava, že všichni jsou „teroristé, 

evle ení za uprchlíky“ je stejn  nesmyslná, jako touha i požadavek, aby všichni byli 
and lé, p estrojení za lov ka. Nejpravd podobn jší je, že jsou r zní – jako jsme r zní 
my, obyvatelé Evropy a tedy i ech - ani samí tunelá i, zlo inci a násilníci, ani samí 
and lé.   
 

Oprávn ný strach i fámy 
Když d ti n emu nerozum jí, tak se tomu asto vysmívají. A když o n em v dí 

málo i nic dosp lí, potom obdobn  propadají - fámám a strachu. A tento problém se nás 
týká. Vid t totiž v každém cizinci a zejména imigrantovi zakukleného lotra je irý 
primitivismus, který by lov k ne ekal u pr rn  inteligentního a spo ádaného ob ana. 
Ale kupodivu k n mu má blízko nejen on, ale i bývalá i nyn jší hlava státu, tedy lidé 
vzd laní (otázkou je, co si skute  myslí a co íkají proto, že se to lidem líbí – morální 
pochybení je ovšem oboje). 

Na druhé stran  je t eba brát vážn  hlasy, které upozor ují na to, že nejde o 
jednorázovou krizi, jako je t eba povode , která prost  p ejde, a  za sebou zanechá 
spouš , ale že jde o dlouhodobý problém, který vyžaduje víc, než jen krásnou a 



chvályhodnou ochotu te  hned pomoci s jídlem, ošacením p ípadn  ubytováním. A že tu 
bezpe nostní rizika jsou – ostatn  ta by byla, i kdyby žádný Islámský stát neexistoval. A 
tady je zatím celá Evropa slabá – mimo jiné proto, že každý stát si (v n em právem, 
v n em ne tak právem) hájí své zájmy. Tím se neubližuje jen migrant m, ale tím ubližují 
Evropané i sami sob . 
 

Pro  je u nás averze v tší než v Západní Evrop ? 
Stojí za to se zamyslet nad tím, pro  je zásadní averze proti migrant m 

v Rakousku, N mecku, Francii, Holandsku podobn  menšinovou záležitostí, jako je 
naopak v naší zemi (a v Polsku, Slovensku) menšinovou záležitostí otev ený a 

ív tivý postoj k migrant m. Tyto v podstat  opa né postoje z ejm  souvisí s rozdílnou 
historií jmenovaných zemí ve ty icetiletí po 2. sv tové válce. My jsme byli 
k izolacionalismu a k ned e systematicky vychovávání. ada západních zemí ud lala 
s povále nými migranty zkušenost, a to zdaleka ne jen špatnou.  
 

Co nás ohrožuje více než migranti 
Migranti nás ale neohrožují v tom smyslu, že by nás cht li zaplavit a u nás z stat. 

Zatím cht jí dál, do N mecka, které je p ijímá. Jestli nás n co ohrožuje, tak je to spíš 
Putinovo Rusko, které touží po návratu Sov tského svazu a jeho ovládání st ední Evropy. 
A t ch z nás, kte í mu v tom jdou vst íc a cht jí nás odd lovat od ostatní, tzv. západní 
Evropy, bych se bál víc než migrant . Od migrant  m žeme chtít zachovávání našich 
zákon  a p i jejich porušování je vyhostit. Co jsme ale mohli v roce 1968 ud lat se 
sov tskými tanky??? Sta í se podívat ne p íliš daleko, na Ukrajinu i na Krym. 
 

Vid t v migrantech lidi 
Myslím, že zatím p íležitost k rozsáhlejší pomoci migrant m v naší zemi 

prost ednictvím církve není. Silácké i z té i oné strany jakož i obvi ování biskup  (op t 
z obou stran) sotva komu pomohou. A p ehlížení pomoci, kterou Charita i n kte í 
jednotlivci poskytli, také není dobré. V rozsáhlejší pomoci jsme odkázáni na rozhodování a 
aktivity státních orgán . A také na rozhodnutí migrant  – ti necht jí být u nás, ale na 
západ od nás! Ovšem snaha poznat, pochopit a podle toho se snažit pomáhat je jist  na 
míst . V etn  pomoci nahrazovat p edsudky a výplody strachu spolehlivými informacemi a 
znalostmi – by  s tím u ady lidí nikdo neusp je. Zcela jednoduše eno: Snažit se, aby 
lidé (u nás doma) poznávali a vid li v migrantech také lidi. Protože je pravda, že jsou lidmi 
stejn  jako my. 

************************************* 
 

Svatá Maria, Matko Boží, tys darovala sv tu 
pravé sv tlo, Ježíše, svého Syna - Syna Božího. Ty ses 
bezvýhradn  odevzdala Božímu povolání, a tak ses 
stala zdrojem té dobroty, která prýští z N ho. Ukaž 

nám Ježíše, ve  nás k N mu. U  nás poznávat a 
milovat Ho, abychom byli schopni opravdové lásky a uprost ed žíznícího 

sv ta byli pramenem živé vody. Amen 

(záv re ná modlitba, z encykliky Benedikta XVI.  Deus Caritas est) 


