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     V měsíci listopadu zajíždíme již tradičně do Křtin. Naši 

                                                           pouť zahajujeme návštěvou místního hřbitova, abychom  

                                                           společnou modlitbou uctili památku zesnulých.  

                                                          Také další program se v podstatě nikterak neliší od jiných 

                                                          společných putování za Pannou Marií. Přesto bychom si 

                                                          měli vzpomenout na svátek Všech svatých. Vždyť svou 

                                                          spoluprací s Boží milostí jsou svatí znamením a  

                                                          svědectvím víry.  

                                                          První prokazatelné doklady u liturgické úcty svatých 

                                                          nacházíme v polovině 2. století. Úcta se zpočátku vztaho- 

                                                          vala pouze na mučedníky. Počátky mariánské liturgické  

                                                          úcty jsou prokazatelně až po úctě mučedníků a apoštolů. 

                                                          Nejstarší liturgický text obsahuje koptický papyrus ze 3. 

                                                          století: Utíkáme se k tvému milosrdenství, Boží Rodičko, 

                                                          nezamítej v nouzi naše prosby, ale vysvoboď nás od 

                                                          nebezpečí, ty jediná čistá a požehnaná.  

                                                          Vraťme se však od historie k současnosti. Jak bychom my 

                                                          definovali svaté a náš vztah k nim? Nebudeme se trápit 

                                                          vymýšlením složitých vět a pokusíme si přiblížit svaté tím 

                                                          nejjednodušším způsobem – očima dítěte. 

                                                          Matka jde se svým synem kolem gotického kostela. Okna 

                                                          s barevnými vitrážemi působí zvenku nevýrazně a šedě. 

                                                          Teprve když oba vstoupí do chrámu, září okna ve sluneč- 

                                                          ním světle nádhernými barvami. Chlapec vnímá mnoho 

                                                          pestrých postav a ptá se: „Kdo jsou ti lidé?“ „To jsou 

svatí“, zní odpověď. Za krátký čas se při vyučování náboženství katechetka ptá : „Děti, kdo 

jsou svatí?“ V okamžiku letí ruka vzhůru a zní odpověď: „Svatí jsou lidé, přes které svítí 

slunce“. Jak prosté pro našeho chlapce a mnohdy nepochopitelné pro nás dospělé.  

Proto konáme naše farní poutě, abychom si více uvědomili, že i my dospělí stále zůstáváme 

Božími dětmi. Společenství vytvářené cestou v autobuse nám dává pocit sounáležitosti.  

Společná modlitba růžence a  mariánské písně nás pak nejlépe připraví na citlivější vnímání 

mše svaté a prostředí, v kterém mše probíhá. Cesta v autobuse lépe ubíhá, všímáme-li si svých 

sousedů. Najednou zjišťujeme kolik máme společných zájmů, ale také problémů doma i v 

zaměstnání.  

Navracíme se domů obohaceni o milosti, kterých se nám dostalo na generacemi 

promodlených místech. Dobíjíme svůj akumulátor o tolik potřebnou energii pro následující  

pracovní dny. 

                        Nevěříte? Zkuste jet s námi na pouť do Křtin.  

 
Božena a Stanislav Synkovi 

                                                


