
Několik důvodů pro pouť do Hlubokých Mašůvek: 

 
1. První soboty jsou zasvěceny smíru a úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny 

Marie a k jejich slavení se vážou velké Boží přísliby. Církev opakovaně v 

dějinách nabízela plnomocné odpustky a milosti věřícím, kteří na první 

sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Srdci Panny Marie. Navíc 

podle vlastních slov Panny Marie se na první sobotu brány pekel zavírají. 

2.Je to obrovská příležitost k setkání s Bohem. I když síla naší modlitby 

závisí především na našem vnitřním postoji a čistotě srdce, má velký 

význam využít místo, které je k tomu mimořádným způsobem posvěcené, 

obdařené zvláštní Boží milostí. Před Bohem má též obrovskou hodnotu 

vynaložené úsilí, které jsme ochotní obětovat, abychom si od Pána Boha 

vyprosili potřebné milosti. 

3. Máte-li pocit, že jste příliš zaměstnáni, že nemáte čas jet do Mašůvek, 

nenechte se tím zmýlit. Věřte, že Pán vám váš čas nezůstane dlužen. Místo 

bezvýsledné námahy vás zahrne svým požehnáním. Možná budete přímo 

žasnout, kolik vašich problémů Bůh vyřeší obdivuhodným způsobem. 

4. Zdá se vám, že nejde o váš styl nebo spiritualitu, že máte radši jinou 

hudbu, atd.? Možná jsme si příliš zvykli rozhodovat se pouze podle toho, 

co nás baví nebo jestli se nám do něčeho chce nebo nechce. Takový přístup 

není v duchovním životě ten nejmoudřejší. Dejme si také pozor na 

duchovní vybíravost a hledání povrchních zážitků. 

5. Jste mladí a máte dojem, že do Mašůvek jezdí pouze staré babičky? 

Spousta těch, kteří tam jezdili jako děti nebo mládež se svými rodiči, tam 

teď jezdí se svými dětmi. Zde bychom rádi povzbudili rodiče, aby do 

Mašůvek naučili jezdit také své děti. Dají jim tím do života velký vklad. 

Navíc děti a mládež mají autobus zdarma. 

6. Zdá se vám 150 – 200 Kč za cestu moc peněz? I zde platí, že Pán Bůh vám 

nic nezůstane dlužen, když podpoříte dobrou věc. K tomu se nabízí otázka, 

kolik by to stálo, kdyby jel plný autobus. 

7. Do Mašůvek je samozřejmě možné se dopravit vlastním autem. Pokud 

však podpoříte autobus, pomůžete těm, kteří by se tam jinak nedostali. 

Jsou lidé, kteří by rádi jeli do Mašůvek, ale nemohou, protože přes jejich 

vesnici už žádný autobus nejezdí. 


