U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje vyhlašujeme, v rámci Dnů lidí dobré vůle,
6. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. - 5. třída ZŠ).

Asiago rodné město

Autor: Petr Janšta
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Bassano - město kde Jana Maria Bonomo působila

Krajina provincie Veneto, kde světice vyrůstala

dyž dnes někdo někoho urazí na
veřejnosti a jeho nařčení či urážka
je shledána jako nepravdivá, musí
se obvykle veřejně omluvit a zaplatit vysoké peněžní odškodné postižené osobě. Na
svou důstojnost si člověk nenechá sáhnout.
Ale co takhle urážky samého Boha, církve
či křesťanů?
Setkáváme se s nimi denně v nejrůznější
formě: na internetu, v různých tiskovinách,
ale i při mnohých rozhovorech s lidmi, od
nichž bychom to třeba ani nečekali. Jsme
vystaveni tlaku a hlavně pocitu osamocení,
jako by celý svět byl proti nám, jako bychom
my křesťané nikdy nemohli jít s proudem,
ale naopak se vždy museli lišit. Bůh je urážen každodenně nejen slovně, ale především
skutky sobectví, nelásky, nenávisti. Blahoslavená Jana Maria Bonomo (1606-1670) byla
velmi citlivá na urážení Boha. Dokonce to
v ní vyvolávalo slzy bolesti. Lidé jí opovrhovali, uráželi ji i Boha. Když byla naváděna, aby
se bránila, odpovídala: „To jsou drahocenné
poklady; učte mne raději je pokládat ke kříži
než se jim bránit či dokonce se pro ně hněvat.“ Nenechme Boha urážet, ale hlavně se
modleme za ty, kteří takto činí.
Narodila se 15. srpna 1606 v Asiagu v severní Itálii. Matka jí brzy zemřela a otec neměl pochopení pro její touhu stát se řeholnicí. Chtěl ji za každou cenu provdat. Jednu
neděli byl však tak osloven kázáním místního
kapucínského mnicha, že po příchodu ze mše

oznámil Janě, pokud je to její přání, ať vstoupí do kláštera. Ta tak učinila ve svých patnácti letech – stala se benediktýnkou v klášteře
v Bassanu. Věčné sliby složila v šestnácti letech. Již v tomto raném mládí byla obdařena
viděními a posléze také stigmaty. Její vidění
trvala několik hodin a byla hojně navštěvována lidmi z celého okolí. Brzy se stala abatyší
kláštera v Bassanu a byla žádána o radu významnými osobnostmi i prostými lidmi. Její
duchovní život byl prostoupen mystickými
stavy, které zaznamenávala i písemně, těžkými útoky zlého ducha i sprostými nařčeními nepřejících lidí, ale především hlubokou
odevzdaností a vírou. Sama říkávala, že bez
víry je všechno zbytečné a marné. Víra je
lék proti všemu zlu a těžkostem. Bez víry se
nic nepodaří. Její modlitby nakonec přivedly k hluboké víře také jejího otce. Prožívala
také po tři léta trapné kožní onemocnění,
vydávající nepříjemný zápach, a při tom pociťovala úzkost, že se Bohu znelíbí. Vše ale nakonec snášela s odevzdaností do Boží vůle.
Umírajíc, poprosila sestry za odpuštění,
pokud jim dala pohoršení či jim byla na obtíž, a zemřela v nedožitých 64 letech 1. března 1670. V roce 1736, při vyzdvižení jejího
těla, byli náhle uzdraveni tři nemocní a spolu
s dalšími zázraky to byl důvod k blahořečení
Piem VI.
9. června 1783 byly ostatky Jany Marie
Bonomo přeneseny do farního kostela.

Zdroj: www.catholica.cz/Butler. A. Butler´s lives of the Saints. In: http://books.google.cz/ S. 7 - 11

je vše možné

Foto: wikipedia.org

S vírou

Co je tvým úkolem?

Mons. Jan Vokál při setkání
s papežem Benediktem XVI.

vyber
řech kategoriích, tak sii
Soutěží se ve čtyř
nakresli obrázek!
tu svou a podle ní nám
I. Kategorie (1. – 3. třída) + Kategorie MŠ
• Cyril (Konstantin) měl skvělé učitele, kteří ho vedli k tomu,
aby se dokázal věnovat pořádně jedné věci, kterou si vybral,
i když ho to pokaždé nebavilo.
Nakresli kroužek, který pravidelně navštěvuješ.
• Metoděj byl také vzdělaný, vyznal se ve spravedlnosti - byl
právníkem. Urovnával hádky mezi lidmi.
Nakresli, s čím lidé asi chodili za Metodějem, aby urovnal jejich
spory.

II. Kategorie (4. – 5. třída) + Kategorie ZUŠ
• Bratrům nechyběla moudrost. Považovali za bohatší ty lidi, kteří
něčemu rozumí a dokážou dát druhým dobrou radu, než ty, co měli
hodně peněz.
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Vyhodnocení soutěže proběhne v rámci
Večera lidí dobré vůle, který zaštítili:

ový královehradecký biskup se narodil
roku 1958 v Hlinsku, vystudoval technickou kybernetiku na ČVUT v Praze, avšak
chtěl uposlechnout hlas volání po kněžství, ale
protože to u nás v té době nebylo možné, odešel studovat do Říma. Po studiích ve věčném

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• Formát kresby A3
• Autoři vítězných výtvarných prací musí zaslat kopii rodného listu
Nezapomeňte přiložit stručný popis námětu obrázku a na zadní stranu obrázku napište
svoji adresu, třídu, do které chodíte, věk, telefonický kontakt domů a e-mailovou
adresu.

Výtvarné práce zasílejte nejpozději do 31. 5. 2011 na adresu:
Výtvarná soutěž - Velehrad 2011, PO BOX 6, 771 11 Olomouc
(Výtvarné práce nevracíme, děkujeme za pochopení.)
Hodnotící komise: Adolf Born (předseda), Jan Jemelka, Vítězslav Koutník, Zdeňka
Krejčová, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Martina Špinková, Jan Zemánek
Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu na Velehradě v období letních
prázdnin.

25. biskup
královehradecký

N

• Císaře napadlo, že těmi nejlepšími a také nejodvážnějšími učiteli
pro Slovany budou bratři Cyril (Konstantin) a Metoděj.
Nakresli, jak se asi tvářili, když jim poslové oznámili úkol vydat
se na Velkou Moravu. Co se jim asi honilo hlavou, když se pustili
do příprav na odchod k obyvatelům Velké Moravy?

Neoznačené obrázky nebudou zařazeny do soutěže!

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Livia Klausová, manželka prezidenta České republiky
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Mons. Jan Vokál

Umíš také předat kamarádům a spolužákům něco ze svých znalostí
nebo dovedností, které jsi získal ve škole nebo v kroužcích?
Nakresli to.

Vyhlášení výsledků a vernisáž proběhne za přítomnosti
významných hostů 4. 7. 2011 na Velehradě.

Více informací o soutěži i o Dnech lidí dobré vůle najdete na

Foto: archiv TS ČBK
městě a jáhenské praxi v USA byl v roce 1989
vysvěcen samotným papežem Janem Pavlem II.
na kněze. Od roku 1991 pracuje na státním
sekretariátu. V letech 1992-2005 byl osobním
sekretářem kardinála Corrado Bafile. Je držitelem několika doktorátů a diplomů. A od

WWW.VELEHRAD.EU

letošního března je 25. sídelním biskupem
v Hradci Králové.
Podrobnější seznámení s novým pastýřem
bude v některém s dalších čísel po jeho biskupském svěcení a převzetí úřadu.
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