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Kněží – teroristé?
Před časem jsem se probíral farním archivem. Narazil
jsem při tom na velmi zvláštní
dopis, který v červenci roku
1951 napsal svým kněžím
brněnský biskup Karel Skoupý. Zde je jeho část:
„Drazí spolubratří! Jsem
nesmírně zarmoucen a sklíčen smutným a strašným
případem, že dvěma kněžím
naší diecése byla soudním procesem prokázána
spoluúčast na terrotistické
činnosti a dokonce na vraždě veřejných funkcionářů…
Odsuzuji rozhodně – a se
mnou jistě vy všichni – tento
hrozný zločin a vyslovuji nad
tím hluboké politování. Při
této příležitosti znovu varuji
co nejrozhodněji a nejdůrazněji všechny kněze před jakoukoliv illegální činností…“
Co se jen mohlo stát? přemýšlel jsem nad dopisem.
Jací kněží se asi před sedmdesáti lety v naší diecézi
podíleli na vraždě? – Četl

Popravený kněz P. Jan Bula

jsem dál. A za chvíli mi bylo
jasno. Oněmi kněžími byli
František Pařil a Václav Drbola. Jejich jediným „proviněním“ bylo to, že se setkali
s provokatérem Ladislavem
Malým, který jim tvrdil, že
chce z domácího vězení
osvobodit a do Rakouska
převést komunisty vězněného kardinála Josefa Berana.
Ten se prý ještě touží vyzpovídat, a proto Malý kontaktoval zmíněné dva kněze (dále
také P. Jana Bulu a další).
Malý později ve škole v Ba-

bicích na Třebíčsku zastřelil
tři místní funkcionáře komunistické strany. Rozběhl se
obrovský proces, při kterém
bylo odsouzeno 107 osob
k celkem téměř 1400 letům
vězení (tedy průměr na jednoho odsouzeného byl nějakých 13 let!); 11 lidí včetně
tří kněží (P. Buly, P. Pařila
a P. Drboly) bylo odsouzeno
k smrti oběšením. Všechny popravy byly v průběhu
dalších měsíců vykonány ve
věznici v Jihlavě.
Dnes už se ví, že celá akce
byla zneužita – a dost možná
i připravena – komunistickou
Státní bezpečností (StB). Šlo
o to zastrašit sedláky a také
kněze a celou církev – tedy
skupiny, které se k totalitní
komunistické moci stavěly
oprávněně velmi kriticky.
Můžeme dnes kritizovat
citovaná slova biskupa Skoupého, ale netušíme, jakému
tlaku byl vystaven. Známé
jen to, že i on strávil mnoho
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let v domácím vězení pod
neustálým dohledem StB,
a že se podle svých omezených možností snažil kněžím
i ostatním věřícím v této
dramatické době pomáhat.
Proč tato vzpomínka na
události dávno minulé? Přijde mi, že z ní může vyplynout několik poučení.
Žijeme v době různých
omezení, která jsou nepříjemná a tíživá – společensky, ekonomicky, zdravotně
i jinak. Vzpomínka na doby
ne zas tak dávné nám může
připomenout, že přes všechna trápení stále žijeme v hojnosti a ve svobodě. Buďme
za to vděčni. Hledejme důvody k vděčnosti a k naději.
My, věřící, bychom je měli
nacházet snadněji než ti, kdo
víru nemají.
Ruku v ruce s tím: važme
si svobody. Myslím tím teď

hlavně svobodu vnitřní. Slavíme Velikonoce. Ježíš přišel
právě proto, aby nám otevřel
cestu ke svobodě. Nikdy
na tomto světě nebudeme
zcela svobodnými. Můžeme
ale o větší svobodu prosit
i usilovat. A také se vyhýbat všemu, co sice vypadá
lákavě, ale nakonec vede
k vnitřnímu zotročení.
Važme si i svobody vnější.
Nebojme se projevit svůj
názor. Choďme k volbám.
Ke všem. Nenechme se
ovlivňovat různými konspiračními teoriemi a poplašnými zprávami. A budu i trochu
konkrétnější: vyhýbejme se
stranám, které hrají na strunu populismu a kupují si své
voliče. Politikům, kteří chtějí
rušit Senát (v očích mnohých
zbytečný; jde ale zároveň
o pojistku proti přílišnému
ovládnutí země jednou stra-

Vzkříšený Ježíši,
díky své oběti jsi zár kou i našeho vítězst í.
Dej nám svého Ducha,
abychom více porozuměli t ému slovu,
abychom více chápali že jsi
nám stále nablízku.
Vždy t jsi přišel, abys byl s námi.
Dej, abychom vírou v tebe
posilovali své bližní.

Požehnané Velikonoce přeje redakční rada
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nou), politikům, kteří nás
chtějí posouvat do většího
vlivu Číny či Ruska; na druhé
straně ale i politikům a stranám, kteří pod záminkou
bezmezné svobody zpo chybňují jedinečnost rodiny,
manželství, roli muže a ženy
v rodině a ve společnosti.
Někteří křesťané zastávají názor, že víra a politika
k sobě nepatří. Patří. Víra má
prorůstat celý náš život, tedy
i politické a společenské
postoje. Proto i moje výše
napsaná slova. Je už na
každém z vás, zda se s nimi
ztotožníte, či ne.
Přeji vám požehnané Velikonoce prožité v radosti
z darů přirozených i duchovních. V radosti nad tím, že
patříme vzkříšenému Kristu,
a že nás z jeho rukou nic
nemůže vytrhnout.
o. Petr

PROŽILI JSME

Boží slovo na rok 2021
Na tento rok jsme si při internetem přenášené adoraci v pátek 8. ledna vyprosili toto Boží
slovo pro farnost:

Tak i vy: když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se,
abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve.
(1 Kor 14,12)
Toto slovo, stejně jako mnoho dalších užitečných informací, naleznete také na našich farních
internetových stránkách: www.farnostdolnibojanovice.cz
P. Martínek

Tříkrálová sbírka tentokrát jinak
Letošní 21. ročník Tříkrálové sbírky nemohl proběhnout tradičním způsobem. A tak se
hledaly jiné cesty – pokladničky byly umístěny v kostele, v obchodech a na Obecním úřadě
od 6. do 24. ledna. Přispět bylo možné i přes sbírkový účet. Organizace se tentokrát ujal
Michael Purmenský. I ve ztíženým podmínkách byla nakonec vybraná částka velmi pěkná obnos v pokladničkách činil 144 648 Kč a někteří jste ještě také přispěli na konto sbírky. Velké
díky všem organizátorům i dárcům, vždyť „každá koruna pomáhá“. (heslo letošní sbírky )
Mnohaletou výbornou organizátorkou sbírky je VOJTĚŠKA KRŠOVÁ. Položili jsme jí
několik otázek:
1. Už dvacet let jste organizátorkou Tříkrálové sbírky – jak to vlastně začalo?
Tříkrálová sbírka začala v roce 2001.
Protože jsem pracovala od r. 1991 na
Obecním úřadě jako tajemnice, znala jsem
celou naši obec podle mapy. Proto jsme
vytvořili 20 skupinek a děti – koledníky
pomohly zajistit p. učitelky ze ZŠ. Vybraná
částka tehdy činila 71 557 Kč.
2. Jak sbírka probíhá?
Sbírka probíhá od samého začátku
stejně – v 8 hodin mše sv. v kostele a pak
odchod na OÚ, kde vedoucí skupinek z řad
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stvením. Děti si přinášejí hodně sladkostí,
kterými bývají odměňovány, a vypadají
velmi spokojeně. Mezitím probíhá sčítání
obsahu pokladniček – peníze stále počítá
rodina Purmenských. Vše musí být zaprotokolováno a kolem jedné hodiny bývá
vyhlášen konečný výtěžek.

mládeže dostane přesně přidělený úsek
podle mapy. Mezitím jsou malí králové koledníci rozděleni do trojic a přiřazeni
k vedoucím. Než skupinky vyrazí do ulic,
všem poděkuji a popřeju jim, aby byli všude
vlídně přijati a za každý dar aby poděkovali
našim křesťanským způsobem „Pán Bůh
zaplať“. Koledníky obvykle také pozdraví
paní starostka a o. Petr. Pak už z rozhlasu
zní píseň My tři králové a skupinky se
rozejdou po celé naší obci. Mezi 12. a 13.
hodinou se postupně vracejí na OÚ, kde
jsou přivítáni teplým čajem a malým občer-

3. Kolik se za tu dobu podařilo vybrat?
Každým rokem se vybraná částka zvyšuje,
první ročník vynesl 71 557 Kč, vloni to bylo
167 624 Kč. Letos v netradiční podobě
sbírky se podařilo vybrat 144 648 Kč. Za
celou dobu konání (za 21 ročníků) se vybralo 2 417 381 Kč. Všem Pán Bůh zaplať.
4. Sbírka probíhá ve spolupráci s Obecním úřadem – jaká je to spolupráce?
Spolupráce s OÚ je velmi dobrá, máme
tu veškeré zázemí a ochotnou pomoc,
které si vážíme a děkujeme za ni.
Za tuto nelehkou a věrnou službu patří
Vojtěšce Kršové a celému týmu velké poděkování.

Cesta Exodus 90
Většina farníků z naší obce měla kolem
Nového roku příležitost vyslechnout informaci o duchovní obnově EXODUS 90. Někteří
tuto výzvu pouze zaznamenali, jiní po prostudování podrobností své zapojení vzdali,
našli se ale i ti, kteří se aktivně zapojili. Na
první pohled se zdají být podmínky Exodu
náročně. Přesto se do této duchovní obnovy v Dolních Bojanovicích zapojilo zhruba
30 mužů a 20 žen.
Exodus 90 je prvotně určen mužům,
přidat se však mohou i ženy. Byl vytvořen
pro seminaristy ve Spojených státech. Jde
o devadesátidenní cvičení, které si klade za
cíl prohloubit a upevnit vztah k Bohu i k lidem
kolem sebe. Přináší hlubší poznání sebe
sama, svých darů a možností. Člověku pomáhá zbavit se nesvobod a závislostí. Název
obnovy vychází z cesty Izraelitů z egyptského otroctví do zaslíbené země; je to také
označení 2. knihy Mojžíšovy.
Exodus má 3 části:
- duchovní: každodenní rozjímání nad Písmem,
- společenskou: pravidelná týdenní setkání
s dalšími účastníky Exodu 90,
- asketickou.
Jak jednotliví účastníci prožívají tuto obnovu a s jakými nástrahami se potýkají, je
různé. Exodus 90 končí na Velikonoce a my
věříme, že se s námi jeho účastníci podělí
o svou zkušenost v příštím vydání Cesty.

Všechny fotky jsou z roku 2015
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foto: J. Skočík

v prvních deseti dnech opravdovou radostí
z něčeho nového a osvěžujícího: Mlčení.
Reflexe. Nové bratrství s klukama v mé
skupině. Dvacátý den jsem celé snažení
pociťoval jako nesnesitelné a nereálné. Měl
jsem v sobě velké pochybnosti a uvažoval
jsem, že skončím. Toužil jsem po rozptýlení
a po svém starém pohodlí. V 39. dni cítil
celý náš tým břemeno sebezapření a beznaděje. Dokončili jsme téměř 40 dní půstu
a ještě nejsme ani v půlce! 50 dalších dní
nám připadalo jako příliš dlouho.
Avšak kolem 50. - 60. dne si náš tým
stále více přirozeně přivykal na celou disciplínu. Člověk to může pochopit jen tím,
že to zažije. Odhodlání a pokoj vstoupily
do mého života.
V 90. dni jsem si přál, aby to nekončilo.
Vnímal jsem, že jsem se posunul o hodně
dál. Teď mám pocit, že existuje tajný svatostánek v mém nitru, do kterého mohu
vstoupit a mlčet s Ježíšem Kristem. Tušil
jsem to nějak už dříve, ale během Exodu
90 jsem toto vnitřní jádro našel a naučil se
tam vstoupit. Rytmus modlitby a askeze
Exodu 90 mi pomohl najít tento vnitřní pokoj a já jsem za to vděčný. I po 90 dnech,
které skončily, to stále to zůstává.”
připravila K. Košutková

A jak tuto zkušenost hodnotí jeden z prvních účastníků výzvy, Dr. Taylor Marshall,
prezident Nového institutu sv. Tomáše?
„Moje cesta přes Exodus 90 začala
5

Farní devadesátidenní štafeta
za duchovní a fyzické uzdravení naší země
Na konci prosince minulého roku se objevila ve farních listech a na farním webu výzva
k „Farní devadesátidenní štafetě za duchovní
a fyzické uzdravení naší země“. Byla to výzva
k modlitbě a půstu za uvedený úmysl.
Kdo měl zájem, mohl se přihlásit na farních
internetových stránkách, kde byla tabulka
na devadesát dní – od 4. ledna do 3. dubna
– a zapsat se do jednoho políčka s tím, že
se bude toho dne modlit a postit na dané
úmysly. Mohl to být jednotlivec, manželský
pár, rodina či společenství.

- za duchovní uzdravení naší země a za
návrat ke křesťanským kořenům,
- za ochranu před pandemií koronaviru
i před ostatním zlem.
O tom, že šlo o dobrý počin, svědčí i fakt,
že na každý z těchto devadesáti dní muselo
být přidáno ještě další políčko, aby se mohli
zúčastnit všichni, kdo měli zájem. Věřme
tomu, že naše společné duchovní snažení
přináší a ještě přinese své ovoce.
připravila B. Bílíková

-

-

-

-
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Podmínky pro daný den byly:
Celodenní půst o chlebu a vodě s tím, že
pokud byl někdo zapsán na neděli, mohl
půst přesunout na jiný den v týdnu a v neděli si uložil jen malý sebezápor.
Půlhodinová modlitba, mohl být růženec,
rozjímání nad Písmem, modlitba v kostele.
Odřeknutí si televize, zpráv na internetu,
mobilu atd. (kromě pracovních či studijních
záležitostí).
Odřeknutí si sociálních sítí (kromě nutných
domluv).
V modlitbě „připomínat“ sobě i Pánu, za
jakým účelem to vše konáme.
Při naší duchovní štafetě jsme prosili za
tyto úmysly:
za víru a dobrou životní cestu našich dětí
a mladých lidí,
za naše rodiny i za rodinu naší farnosti,
za dar víry pro konkrétního nevěřícího
člověka (podle vlastní volby každého
účastníka štafety),
za naše vlastní obrácení a uzdravení, za
vnímavost pro Boží vedení,

OZVĚNY VELIKONOČNÍ
Josef Veselý

Pomalu den co den
do skály našeho života všedního
hloubíme tunel věčnosti
výbuchy smutku i radosti.
Nenápadné odklízení špíny,
neustálé zaměřování k cíli...
A zatím z druhé strany
s příkladným úsilím
dobrého pastýře
ty sám se k nám dobýváš
křížem své milosti
přes kalvarskou horu.

Postní duchovní obnova
Letošní postní obnova se konala v pátek
19. března. Vedl ji náš rodák o. Jiří Kaňa
a byla přenášena online.
O. Jiří se ve svých promluvách zamýšlel
nad postavami křížové cesty – nejdříve
nad plačícími ženami, které projevují soucit
s trpícím Ježíšem. Ježíš je vyzývá, aby svůj
soucit a svoji lásku projevovaly ve svých
rodinách – vždy se máme dívat kolem sebe,
komu můžeme pomoci, koho povzbudit,
potěšit – to je cesta ze smutku. Neuzavírat
se do sebe, ale napřímit se a dívat se kolem.
Tak to dělá i Ježíš.
Další postavou, o které o. Jiří mluvil, je
Šimon z Cyreny. Tady jsme přemýšleli nad
tématem nedorozumění – Šimon spěchal
domů z pole, rodina na něj čekala, a on
měl pomoci nějakému trestanci. Zpočátku
nechtěl, ale když se podíval Ježíši do očí,
pomohl mu. Doma pak možná musel složitě
vysvětlovat, proč se tak zdržel. Nedorozumění vznikají často a rychle. Jaký je na to
lék? Učit se druhého dobře vnímat, v klidu

mu naslouchat, snažit se druhé pochopit.
Kolik trápení a předsudků bychom si ušetřili.
Pilát, apoštol Jan, Veronika a Panna Maria
– to jsou další postavy, o kterých o. Jiří přinášel zajímavé postřehy. Obnovu je možné
si pustit ze záznamu. Děkujeme o. Jiřímu za
jeho čas a povzbuzení.
red. rada

SVĚDECTVÍ

Náhody a náhodičky
Když věci vypadají špatně, zjisti, jestli se nedíváš špatným směrem.
Jestli to nevypadá dobře kolem tebe, zkus se podívat nahoru – tam to vypadá dobře vždycky.
Zig Ziglar
„Je všechno zlé pro něco dobré? Existují
náhody nebo je všechno dílem Boží prozřetelnosti? A v jakém smyslu? Anketa v jednom
českém časopise v roce 1995 odhalila, že
na náhodu věří přibližně 40 procent jeho
čtenářů, zatímco 60 procent na ni nevěří.

Výsledek mě mile překvapil, čekala bych, že
to dopadne hůř,“ píše paní doktorka Marie
Svatošová v knížce „Náhody a náhodičky“.
Paní doktorku Svatošovou jsem měla vždy
za trochu suchopárnou zakladatelku hospicového hnutí u nás. Ona je však bytostně
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přesvědčena o tom, že svět i každý z nás je
v Božích rukou a umí o tom s jemnou nadsázkou i humorem vyprávět. Povzbuzuje při tom
všechny, kteří si Boží péčí o náš svět nejsou
jistí, aby se nebáli uvěřit v Boží vedení.
Na jednu „náhodu“ jsem si vzpomněla,
když jsem se v době „koronavirové“ začetla
do její knížky, kterou daroval před několika
lety na poděkování za službu ve farnosti
o. Petr.
Na přelomu let 2006 a 2007 jsem absolvovala Kurz obnovy v Duchu svatém, chcete-li Charizmatickou obnovu. Při modlitbě za
uzdravení jsem dostala od manželů Augustina a Violy Svobodových na obrázku napsaný
úryvek Iz 43, 18-19. Nevzpomínejte na
věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.
Hle, činím něco docela nového a už to
raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští
cestu, pustou krajinou řeky.
Velmi mě tento úryvek oslovil, jako by
mluvil přímo ke mně. Pak jsem v období
prázdnin byla u svátosti smíření u o. Pavla
Pacnera a k mému překvapení mi za pokání
bylo uděleno přečíst si úryvek z Písma:
Izajáš, kapitola 43, verš 18-19. Zarazilo mě

to sice, ale řekla jsem si, že je to asi celkem
hojně užívaný verš, když jsem se s ním už
podruhé setkala. O. Pavel mi kdysi říkal:
„Charizmatickou obnovu jsem sice nikdy
neabsolvoval, ale vřele vám ji doporučuji.“
Měl pravdu.
Jaké však bylo pro mě překvapení, když
počátkem roku 2008, jak je v naší farnosti
zvykem, si o. Petr za nás všechny vyprosil
slovo pro farnost a byl to opět Iz 43, 18-19.
A pak věřte na náhodu. Zůstala jsem zkoprnělá stát, až mi i farnice vedle mě připomenula, ať zavřu pusu. Až v horizontu let někdy
zjistíme, proč nám určité slovo bylo sděleno.
Při Obnově v Duchu svatém pro mě svátost
biřmování – svátost křesťanské dospělosti dostala hmatatelný a praktický význam. Svátosti jsou nám dány pro posvěcení a posilu
do života a vnímám, že Duch svatý si opravdu
vane, kam chce, a koná velké věci. Přestože
se mi to moc nedaří, myslím si, že veškeré
naše žití a konání má směřovat „k větší cti
a slávě Boží“, jak svědčí sv. Jan Zlatoústý
a Ignác z Loyoly. A právě Duch svatý nám
v tom může být velkým pomocníkem.
M. Bohunská

Svědectví života Františky Salajkové
Při vzpomínce na paní Františku Salajkovou se můžeme zamyslet nad tím, jak asi naši
předkové prožívali svoji víru. V současnosti
máme k dispozici Bibli, breviář, rozmanité
mobilní aplikace, přenosy bohoslužeb,
spoustu knih… Naše prastařenky a prastařečci takové možnosti neměli. Jak asi
rozuměli Bibli? Mše byly slouženy v latině.
Měli spoustu práce na poli a starost o domácí
zvířata. Přesto se živá víra v Bojanovicích
8

zachovala až dodnes. Jedním z důvodů
může být právě zbožnost, modlitby a víra
našich předků.
Možná si Františku ještě někteří pamatujete. Byla to drobná tetička se silnými
brýlemi. Byla dcerou pana Josefa Salajky
(1890 – 1963) a Josefy rozené Pospíšilové
(1894 – 1945). Měla šest sourozenců: Marii,
Ludmilu, Josefa, Eduarda, Františka a Anežku. Bydleli na Hlavní ulici. Když bylo Františ-

ce 17 let, zemřela jí maminka. Františku si
osvojila teta z matčiny strany, paní Maryša
Pospíšilová. Bydlely spolu v Zelnicích a obě
byly svobodné.
Do školy chodila v Bojanovicích a vzpomíná na ni spolužačka Hedvika Vymyslická:
„Seděly jsme v lavici tři: Františka, Marie
Nováková a já. Františka byla chytrá
a hodná. Nikdy nepokazila žádnou srandu.
Učitelé ji měli také rádi, zvlášť paní učitelka
Růžena Filipovičová.“
O domácnost tehdejšího bojanovského
pana faráře Miloslava Humpolce pečovala
farní hospodyně Anežka Hunčová, říkalo
se jí „farská“. Na faře bylo hospodářství,
proto tam chodili farníci pomáhat, včetně
Maryše a Františky. Spolu s paní Hedvikou
Hubáčkovou, které všichni říkali tetička Hedula, uklízela Františka v kostele. Pamětníci
vzpomínají: „Františka uklúzala v kostele
pořád. Vepředu, na oratorce a na kúru byly
dřevěné podlahy a ona to drhla kartáčem.“
Františka a Hedula také praly mešní
roucha a staraly se o květinovou výzdobu.
Žádné kytky se neprodávaly, musely je
pěstovat doma. Květiny pro kostel často
darovali i ostatní farníci: „K Františce sa
nosily nevěsty.“ (Pozn.: Nevěsta je rostlina
vhodná pro aranžování). Františka pomáhala
i knězi, například s vybíráním mešních úmyslů. Pravděpodobně byla zaměstnancem
Farního úřadu.
V minulosti byli někteří muži i ženy v Bojanovicích zapojeni do třetího řádu sv. Františka (jde o Sekulární františkánský řád). Třetí
řád (terciáři) byl založen roku 1221 sv. Františkem z Assisi. Zahrnuje ty, kdo nemohou
vstoupit do prvního řádu (františkáni), ani
do druhého řádu (klarisky). Více informací
o terciářích najdete ve článku Petra Martínka
v rubrice Vzděláváme se.
Podle pamětníků byly do třetího řádu za-

Františka (s brýlemi) a Hedvika u kostela

pojeny tyto ženy: Anděla Kuběnová, Anna
Lekavá, Lucie Lekavá, Maryša Turková,
Kateřina Turková, Anna Skoumalová, Josefa
Salajková (maminka Františky) a Maryša
Pospíšilová (pěstounka Františky). Podle pamětníků je velmi pravděpodobné, že i Františka byla členkou třetího řádu, ale nemáme
o tom žádné dokumenty ani svědectví.
Počet členů nebo činnost řádu v naší
farnosti jsou dostupné jen ze vzpomínek pamětníků. V dobách komunismu byly všechny
řády zakázané, tudíž podrobné informace
o jejich činnosti chybí.
Členové řádu v Bojanovicích měli pravidelná modlitební setkání, která vedl kněz.
Jezdili na měsíční setkání například na
Velehrad, do Hodonína nebo Břeclavi, které organizovali řeholníci. Nevíme, jaký byl
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program těchto setkání, ale pravděpodobně
šlo o vzdělávání ve víře. Členové třetího
řádu žili normálním rodinným životem, ale
měli předepsané modlitby, posty, účast na
bohoslužbách a svátostech. Půst drželi ve
středu, pátek a v sobotu. Pamětnice vzpomíná na svoji stařenku, které se smál řezník,
když přišel dělat zabíjačku: „Stařenko, proč
pořád zabíjáte, když furt držíte ten váš kvatenbr?“ (pozn. kvatembr = půst). Ženy nosily
škapulíř a doma měly řeholní hábit, ve kterém
nechodily, ale mohly v něm být pohřbené.
V kostele měly místo v předních lavicích, ale
jestli této výsady využívaly, nevíme.
Ke konci života se Františka odstěhovala
do domova důchodců ve Strážnici. I tady
chodila uklízet do kostela Nanebevzetí
Panny Marie a pomáhala s péčí o staré lidi.
Ve Strážnici zemřela a pohřbena je v Bojanovicích. „Ve Strážnici sa o tych starých
staraly sestřičky, proto tam Františka šla,“
říká pamětnice. Byly to Milosrdné sestry
řádu svatého Vincenta.
Vzpomínka Svatavy Tomanové: „Když mi
bylo asi 18 let, začala jsem pomáhat v kos-

tele. Setkávala jsem se s tetičků Františků
a Hedulů, které se staraly o úklid a výzdobu
kostela. Nikdy jsme nesměly mluvit v kostele, Františka říkala: „Svati, poďme si to řéct
ven!“ Slušné oblečení bylo nezbytné i při
úklidu. Nosily jsme sukni, ale stalo se, že
mě Františka „opásala“ do slovácké sukně,
aby mi nebyly vidět nohy a kolena. Dala
mně do ruky „perútku“, a teprve potom
jsem mohla vylézt na žebřík, abych „ométla
pavučiny“. Nedovolily jsme si protestovat.
Když Františka a Hedula uklízely oltář,
musel být kostel prázdný. Nikdo nesměl
vidět, že se člověk dotýká místa, kde přebývá Bůh. Tuto práci dělaly samy a velmi
pokorně. S odstupem času mám velkou
úctu k těmto zbožným ženám, které svůj
život obětovaly Bohu, a měly velkou úctu
k Pánu Ježíši v Eucharistii.“
Františka Salajková byla velmi skromná
a zbožná žena a její víra nám může být
příkladem.
Děkuji všem, kteří mi pomohli s přípravou
tohoto článku.
připravila K. Košutková

vané právě přečteným textem. Modlitbu zakončujeme desátkem růžence. Kdo zrovna
vede toto setkání, připraví si krátký program,
kdy se podělí např. o článek s duchovním
tématem, který ho zaujal, či poznatky z nějaké přednášky. Poté následuje společenská část, kdy si většinou povídáme, občas
otevřeme láhev něčeho dobrého a v tu chvíli
zpravidla přijde o. Petr se slovy: „A zase
tady pijú.“

Do společenství chodíme, abychom se
setkali s Pánem i mezi sebou navzájem, podělili se o své zážitky, pomodlili se za naše
úmysly, např. za zkoušky ve škole, rodiny,
pohovory v práci apod. Scházíme se i na
akcích mimo společenství, letos jsme poprvé
uspořádali společnou dovolenou, kdy část
z nás jela do Krkonoš.
účastníci spolča

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

Charizmatické společenství mládeže
Naše společenství vzniklo po charizmatické duchovní obnově, která se konala v roce
2013. Právě v tomto roce se nás tam sešlo
hodně mladých. Několik z nás se scházelo
již dříve v rámci společenství mládeže, které
vedl o. Petr. Další účastníky jsme znali také
z děkanátního společenství mládeže. Po
skončení obnovy jsme se jako parta kamarádů rozhodli scházet právě jako charismatické
společenství. Oficiální název nemáme, ozna10

čili jsme se jako Charizmatické společenství
mládeže a zatím nám to zůstalo.
Scházíme se každý druhý pátek v měsíci
ve farní učebně. Počet členů se pohybuje
kolem deseti. Někteří už nechodí, protože
se odstěhovali, ale přišli zase jiní, kteří absolvovali charizmatickou duchovní obnovu
v pozdějších letech.
Naše setkání zahajujeme četbou Božího
slova, následují chvály, díky a prosby inspiro-

Vedoucí biřmovanců –

část druhá

V minulém čísle Cesty jsme vás seznámili s částí vedoucích skupinek biřmovanců. V tomto
čísle představíme další čtyři z nich.
SESTRY KLÁRA A KATEŘINA
BÍLKOVY
Katce je 21 let a je studentkou Univerzity
T. Bati ve Zlíně, obor porodní asistence.
Vedoucí skupinky biřmovanců je poprvé. Ve
volném čase ráda čte a maluje.
Klárka slaví 20 let, je studentkou gymnázia

v Břeclavi a vedoucí je také poprvé. Jejími
koníčky jsou rodina a kamarádi.
Jak jsi se dostala k vedení biřmovanců a co
byl hlavní důvod, že jsi tuto službu přijala?
Klára: Moc se mi líbila naše příprava
na biřmování, a tak jsem si řekla, že bych
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faře v kuchyni, kde nám otec sdělí téma
přípravy a nachystá nám pracovní listy.
Chvíli o tom společně debatujeme, pak
se krátce modlíme a následuje samotná
příprava. Otec do vedení skupinek moc
nezasahuje. Vždy máme téma a úkoly, co
musíme splnit. Myslím, že se velmi snaží,
aby byly přípravy co nejzajímavější. Jinak
je to dál v naší režii. Spolupráce s otcem
Petrem je bezproblémová.

to chtěla zažít ještě jednou, ale tentokrát
z pohledu vedoucího. Domluvila jsem se
s mojí spoluvedoucí Kristínkou Podešvovou a pak to navrhla ještě dalším přátelům,
kteří výzvu taky přijali. Dle mého názoru je
super mít dobrý kolektiv, který se zná, a to
si myslím, že se nám povedlo.
Kateřina: Z počátku jsem nad tím vůbec
nepřemýšlela a rozmyslela jsem se až na
poslední chvíli, když mi to navrhla Klárka.
Řekla mi, kdo se už přihlásil, a tak jsem
si řekla, proč ne, může to být dobrá zkušenost a dobře prožitý čas s bezva lidmi.
Co ti tato služba dává?
Klára: Já osobně jsem velmi prožívala
i naši přípravu na biřmování a samotnou
svátost biřmování. Řekla bych, že mi dala
hodně a mou víru ještě více prohloubila.
A proto mě velmi mrzelo, když jsem v roli
vedoucího od některých biřmovanců slyšela, že se přihlásili vlastně jenom kvůli
rodičům nebo prarodičům. Myslím si, že
je to velká škoda, protože pak tam chodí
z donucení, ne z vlastní vůle. A přeci jen
je to svátost dospělosti a nikdo by nás do
toho neměl nutit. Víra je pro každého tak
intimní záležitost, že by si o svých dalších
krocích v ní měl rozhodovat sám.
Kateřina: Z pohledu vedoucí si myslím, že
současní/budoucí biřmovanci jsou ochuzeni o zážitky a poutavé přednášky otce
Petra a jiných zajímavých hostů, o které
byly naše přípravy bohatší. Také si myslím,
že pro samotné biřmovance to musí být
velmi náročné, protože jejich příprava trvá
už téměř dva roky, ale věřím, že je dlouhá
čekací doba neodradí. :)
Čím tě inspiroval tvůj vedoucí skupinky?
Klára: Já jsem měla perfektní vedoucí.
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Stalo se během příprav něco, co tě překvapilo?
Klára: Jelikož kvůli covidové situaci se
doba přípravy protáhla na téměř dva roky,
tak abych pravdu řekla, už si ani žádnou
historku nevybavuji. :D
Kateřina: Mile mě překvapilo, když jsem
na prvním setkání zjistila, že otec přípravy
upgradoval a vytvořil pro biřmovance
k daným přednáškám i prezentace, které
pomáhají lépe udržet jejich pozornost.

Tři holky, které se navzájem doplňovaly,
a naši skupinku vedly skvěle. Inspirovaly
mě k tomu, abych to o rok později taky
zkusila a stala se vedoucím.
Kateřina: Neinspiroval mě ani tak vedoucí
sám, jako spíš celá skupinka jako kolektiv.
Byli jsme dobrá parta a možná i díky tomu
jsem do toho šla znova, již jako vedoucí. :)
Jak spolupracujete s otcem Petrem?
Zasahuje nějak do vašeho vedení skupinek?
Klára: Vždycky chvíli před přípravou se
scházíme (vedoucí skupinek a otec Petr) na

MARTIN REBENDA
Je mu 22 let, pracuje v oblasti stavebnictví,
připravuje návrhy a zajišťuje projekční práce
rodinných domů. Jeho koníčkem je jeho
práce a sport. Skupinky biřmovanců vede
už podruhé.
Jak jsi se dostal k vedení biřmovanců
a co byl hlavní důvod, že jsi tuto službu
přijal?
Do první přípravy jsme se rozhodli spolu
s kamarádem jít jako spoluvedoucí skupiny. S vedením jsme tehdy neměli žádné
zkušenosti, proto jsme si říkali, že se budeme moct navzájem doplňovat a pomáhat si.
Nakonec jsme k sobě dostali ještě třetího
vedoucího, který měl s vedením biřmovanců zkušenosti z předešlých roků. To nás
ujistilo, že vše dobře dopadne.
A dopadlo. Takže jsem si podruhé věřil
trochu víc a měl načerpané nějaké informace, jak na to. Podruhé jsme se rozhodli jít
jako parta přátel a tím odstranit nedosta-

Doporučila bys tuto službu ostatním?
Klára: Za mě určitě anoo!! Myslím si,
že mi vedení skupinky dalo další životní
zkušenost. Také jsem si uvědomila, že my
jako vedoucí, můžeme ovlivnit budoucí
biřmovance a inspirovat je k dalším krokům
v jejich víře.
Kateřina: Já taky určitě ano. S děckama
jsme si to v rámci možností užili. Je to
dobrá zkušenost jak pro vedoucího, tak
pro biřmovance. Když se ve skupince sejde
dobrá parta, která si sedne, tak to může být
nejen sranda, ale člověk se může ostatním
otevřít a nemusí se bát říct věci tak, jak je
opravdu cítí. A může říct i věci, které by
jinak před ostatními neřekl.
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tečný počet vedoucích pro další rok, po
kterých se otec Petr sháněl.
Co ti tato služba dává?
Tato služba mě obohacuje o více věcí.
První je vědomí, že pomáhám budoucím
biřmovancům v prohloubení jejich víry a poznání Boha. Současně od nich dostávám
při každém setkání ve skupinkách nové
pohledy, myšlenky a názory na “věc”. Další
věcí je opakování pro mě samotného. To,
co otec Petr přednáší budoucím biřmovancům, říká i nám, protože tam sedíme
taky. A tak informace, které jsou podstatné
a zajímavé, ale možná se k nim sám tak
často nedostanu, nasávám z přednášky.
A v neposlední řadě je část ve skupinkách
jako kamarádský pokec, (snad i pro ostatní
) kde si můžeme říct otevřeně i intimnější
věci, které by pro některé nemusely být
lehko vyslovitelné někde jinde.
Inspiroval tě tvůj vedoucí skupinky v něčem?
Rozhodně ano. Na skupinkovou část
jsem se vždy těšil. Jsem rád za to, že naše
vedoucí byla velmi klidná a přívětivá a že
nás brala jako kamarády. To mně pomáhalo
rozvíjet se a nebát se ve skupince otevřeně
mluvit. Myslím, že tu pohodovost, s jakou
k nám přistupovala, jsem převzal do mého
vedení v dalším roce.
Jak spolupracujete s otcem Petrem?
Zasahuje nějak do vašeho vedení skupinky?
Tohle by se asi dalo přirovnat k Ježíši
a jeho apoštolům. Otec Petr nás vedoucí
skupinek vede, učí a spolu s ním se před
každým setkáním připravujeme na to,
jak ve skupinové části předat informace
mládežníkům.
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Jak spolupracujete s o. Petrem? Zasahuje nějak do vašeho vedení skupinek?
Spolupráce s otcem jde jako po másle.
Naprosto nám věří, a proto není v ničem
žádný problém. Nijak nám nezasahuje do
skupinek, maximálně na konci každého
setkání se zeptá, jak to probíhalo.

Stalo se během příprav něco, co tě překvapilo?
Možná jen to, že i když jsem otcovými přednáškami prošel už dvakrát a ze
spousty věcí, co nám tehdy říkal, jsem
byl v úžasu, jak je to zajímavé, tak jsem je
v tomto přípravném období slyšel znova
a zase mě dostaly. Už jsem si některé
zkrátka nepamatoval. A možná mám na
některé i trochu srozumitelnější názor,
díky postupnému dospívání. Tím se vlastně
ukázalo, jak je důležité si podstatné věci
obnovovat v paměti, aby nás povzbuzovaly
na naší cestě.
Doporučil bys tuto službu ostatním?
Pokud někdo váhá, jestli jít nebo ne, určitě to zkuste. Nemáte co ztratit. Pouze čas,
ale doufám, že čas strávený na přednáškách a s lidmi ve skupinkách vám přinese
obohacení a kvalitu do života.

LUKÁŠ ZÁVORKA
studuje grafickou školu v Brně, je mu
21 let. Vedoucím je poprvé. Ve volném čase
sportuje, má rád hudbu a tanec, ale především rád tráví čas s kamarády.
Jak jsi se dostal k vedení biřmovanců?
Otec Petr nám mladým neustále připomínal, že bychom měli být pro mladé
dobrým příkladem, jak v osobním životě,
tak i v duchovním. A když pak potřeboval
vedoucí pro biřmovance, ozval jsem se mu.
Co ti tato služba dává?
Tato služba mi dává hodně. Smysluplně
využívám své osobní volno a trávím čas
s fajn lidmi. Jsem dost stydlivý člověk,
mám problém s vyjádřením vlastního názoru nebo s vedením party lidí. Ale moje

skupinka je vůči mým nedostatkům v této
oblasti velmi tolerantní. Díky nim se stávám
sebevědomějším člověkem.
Vedení biřmovanců mně pomáhá prohlubovat vztah k Bohu. Díky tomu vím, že mě
má někdo opravdu rád.
Jaký byl tvůj vedoucí skupinky? Inspiroval tě v něčem?
Mou vedoucí skupinky byla Markéta Krkošková (teď už je Holinková). Inspirovala
mě především v oblasti života mladého
člověka hledajícího partnera. Pověděla mi
své zkušenosti a dala mi rady, které mě vedou do dnešního dne. Za to jí velmi děkuji.

Máš nějakou historku, o kterou by ses
rád podělil?
Zlomovým bodem pro můj duchovní
život bylo celosvětové setkání v Krakově.
Pamatuji si doteď ten pocit beznaděje,
který jsem tehdy cítil. Byl jsem s kamarády v českém centru, kde se odehrával
společný večer pro mladé lidi z České
republiky. Modlili jsme se tam křížovou
cestu, při které hodně lidí nedokázalo
udržet ten obrovský smutek v sobě. Tehdy
ani já. Všechno se mi míchalo, moje pocity,
strach, úzkost, deprese. Nikdy jsem necítil
Boží přítomnost jako právě tehdy. Po odehrání křížové cesty začala brněnská schóla
SBMka hrát píseň Blahoslavení. Během ní
jsem cítil něčí ruku, která se držela mého
ramene. Oči jsem měl neustále zavřené.
Po konci písně mě nepřestala ta cizí ruka
držet. Naopak zesílila svůj stisk. Rozhodl
jsem se poděkovat té osobě, co mě drží.
Jenomže když jsem se otočil, stisk náhle
polevil a nikdo za mnou nestál. A tak věřím,
že jsem se živě setkal s Bohem a že mi byl
nablízku.
Doporučil bys tuto službu ostatním?
Ano, rozhodně. Nejenom že upevníte
svůj vztah k Bohu, ale ještě ho můžete
více rozvinout.
připravila A. Červenková
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Redakční rada
V novém seriálu, který tímto startujeme, bychom vám rádi postupně představili osoby, které
se starají o farní časopis. Začínáme současně služebně nejstarší členkou rady, se kterou
společně zavzpomínáme na zakladatele Cesty a probereme průběh přípravy každého vydání.
ALENA TLACHOVÁ
Je učitelkou českého jazyka a náboženství na základní
škole.
Je jí 45 let a s manželem
vychovává čtyři děti. Mezi
její záliby patří mimo rodinu,
redakční práce a její žáky
také četba, tanec a jízda na
kole…
Jak dlouho jsi členkou
redakční rady Cesty?
Dlouho, je to už dvacet
let.
Jak jsi se k této pozici
dostala?
Oslovil mě profesor Bílík
a pan Jenda Blaha, abych
se přidala do redakční rady,
že by ji chtěli omladit.
Rozmýšlela ses, zda jít pro
radu pracovat?
Nečekala jsem to. Bylo
mně tehdy pětadvacet, byla
jsem na mateřské s ročním
dítětem a přiznám se, že
jsem to hodně zvažovala.
Bylo to něco neznámého.
Neměla jsem s tím žádnou
zkušenost. Pak jsem ale
uznala, že kdo jiný by měl
pracovat pro farní časopis,
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když ne učitelka češtiny
a náboženství a výzvu jsem
přijala.
S kým vším jsi během svého působení pracovala?
Chvilku přede mnou byla
tehdy oslovena Hanka Maděryčová, takže jsme posílily do té doby výhradně mužský tým ve složení pan Bílík,
Blaha, pan učitel Janeček
a otec Petr. V té době byla
redakční práce úplně jiná
než dnes. Příspěvky jsme
psali rukou a pan Blaha je
pečlivě přepisoval na stroji. Těžko se sháněly fotky

i různé informace. Chci jim
znovu poděkovat za to, že
Cesta vůbec vznikla a že
této službě věnovali spoustu úsilí. My už jsme pak jen
navazovali.
Nejdříve jsi byla redaktorkou. Ve funkci odpovědného redaktora jsi vystřídala
pana Blahu, kdy to bylo?
Od ledna 2003. Zdravotní stav pana Blahy už mu
nedovoloval sloužit naplno
a také profesor Bílík ukončil
po mnoha letech svoji práci
pro Cestu. Do redakční
rady se v tomto roce za-

pojil skvělý pomocník Petr
Martínek, který je nejen
technicky nadaný - což je
pro nás velká pomoc - ale
i ochotný být mezi samými
ženami – „jak rúža v trní“.
Sice je členem redakční
rady nadále i otec Petr,
ale ten pro velkou vytíženost nemůže být na všech
setkáních. Postupně tým
Cesty ještě doplnily velmi
šikovné redaktorky Mirka
Červenková, Boženka Bílíková, Kamila Košutková
a v neposlední řadě Andrea
Červenková.
Je jasné, že i náš tým
potřebuje omladit. Kdyby
někdo z mladých našel
chuť se přidat – uvítáme ho
s otevřenou náručí.
Co je tvým úkolem v redakční radě?
Snažím se rozdat práci
těm okolo, abych nemusela
dělat nic.
A daří se ti to?
Ono to úplně tak nejde.
Zajišťuji setkání rady asi
šest týdnů před vydáním
dalšího čísla. Celkově se
scházíme většinou jen dvakrát nebo třikrát. Domlouváme obsah čísla, probíráme,
co se ve farnosti událo, jaká
jsou výročí, koho oslovit na
rozhovor, kde sehnat nějaké svědectví… A pak jsou tu
stálé rubriky – už je máme

rozdělené, takže víme, co
kdo má dělat. Hlavním setkáním je „čtecí Cesta“,
tedy seskládání celého
čísla. Pročítáme jednotlivé
příspěvky a dolaďujeme
jejich podobu. Taky vybíráme vhodné obrázky a fotky.
Toto setkání je samozřejmě
časově náročnější. Trvá
běžně tři až čtyři hodiny. Výsledkem je objemná složka
na flešce. Tu pak zavezu do
tiskárny, kde ji předám Hance Horákové, která má na
starosti grafické zpracování
Cesty a dělá to fakt skvěle.
Předposledním úkolem je
korektura textu před finálním tiskem. Snažím se najít
a opravit všechny gramatické i stylistické nedostatky,
ale vždycky tam nějaká
chyba zůstane. Někdy je to
fakt na pokoru. Posledním
úkolem je vyzvednout hotová čísla a dopravit je na faru.
Vzpomeneš si na svůj první příspěvek do Cesty?
Myslím, že to byl krátký
článek o drogách, který
měl poukázat na to, že se
bohužel začaly objevovat
mezi bojanovskou mládeží.
Spíš vzpomínám na to
první číslo roku 2003, které jsem měla na starosti.
Bylo to spojeno s velkými
obavami a rozechvěním, ale
dopadlo to dobře.

Vzpomeneš na zajíma vou příhodu v souvislosti
s Cestou?
Příhodu asi úplně nemám, ale malé svědectví
ano. Asi dvakrát, když naše
děti byly malé, ještě miminka, jsem s tím chtěla
seknout. Byla jsem hodně
unavená , neměla jsem
žádné nápady ani čas.
Vzpomínám si, že jsem
jednou měla jet do tiskárny s korekturami a neměl
kdo mi pohlídat spícího
syna. Ale bylo nutné do
tiskárny jet, aby se číslo
stihlo vytisknout. Nezbylo
než spolehnout se na Boží
moc. Řekla jsem Bohu, že
to musí zařídit on, aby Jiřík
teď klidně aspoň hodinu
spal - nebyl to žádný velký
spáč. Přijela jsem asi po
hodině a on se právě v tu
chvíli vzbudil. Tak mi Bůh
potvrdil, že mám důvěřovat.
Ale i teď někdy prožívám
dramatické situace – když
třeba Hanka volá z tiskárny,
že budou asi dvě stránky
chybět – Cesta se totiž tiskne po čtyřstranách, jinak
to technicky nejde. Nebo
že jedna strana přebývá
– to je ta lepší varianta. 
Pak musíme zmenšit nebo
vypustit nějakou fotku, případně zkrátit článek, za což
se některým dodatečně
omlouvám.
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Je někdo, kdo tě v této
práci výrazně inspiroval?
Určitě naši předchůdci,
hlavně strýček Jenda Blaha, svojí vytrvalostí a věrností.
Co ti práce pro redakční
radu dává?
Dává mně možnost poznat nové věci, a hlavně
blíž poznat lidi ve farnosti,
se kterými třeba dělám
rozhovor nebo chystáme
nějaký článek. Jsem taky
vděčná za lidi v redakční
radě. Jsme dobrá parta,
někdy se i dost nasmějeme.
A jak už jsem řekla, učí mě
to důvěřovat Bohu. Práci
na každém čísle začínáme
modlitbou za to, aby Cesta
byla povzbuzením pro lidi
ve farnosti, aby byla k větší
cti a chvále Boží.
Jaké jsou tvé současné
plány, případně přání?
V této těžké době si ještě
víc přeju, aby Cesta přinášela povzbuzení a ukazovala, že Bůh je činný v našich
životech, že o tom každý
můžeme svědčit. Aby také
ukazovala bohatství života
naší farnosti. Snažíme se,
aby obsah čísla byl pestrý,
aby si tu každý našel něco
zajímavého.
Chtěla bys čtenářům něco
vzkázat?
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Chci poděkovat všem,
kteří napsali článek, ať
už sami, nebo když byli
požádáni. Díky taky panu
Skočíkovi, Pardíkovi, Laďovi Herkovi a dalším, kteří
zpestřují Cestu fotkami.
A kdyby se opravdu našel
někdo z mladých a přidal
se k nám, bylo by to super.
Zkoušela jsem agitovat
i u nás doma, ale zatím nic.

MČ: „Na Alči se mi líbí, že
je svědomitá, zodpovědná
a že má vždycky dobrou
náladu.“
AČ: „Já na Alči obdivuju,
jak nás umí povzbudit a ocenit naše nápady. A i když
jako češtinářka musí občas‚
pěkně trpět, když po nás
opravuje chyby, nikdy to
nedá najevo.“

Cesta je časopisem farnosti, takže kdokoliv by
se chtěl podělit s nějakým
zážitkem, svědectvím či
jiným příspěvkem, může
jej poslat na email cesta.
db@seznam.cz. Nebo se
obrátit na mě či na někoho
z redaktorů.

Děkujeme Aleně za její
obětavou práci a čas, který redakční radě věnuje.
Děkujeme jí také za čokolády a buchty, které nám
nosí na „čtecí Cestu“.
Přejeme jí hodně nápadů při přípravě témat do
dalších čísel Cesty a dostatek energie k realizaci
všech plánů.

A jak vidí Alenu její kolegové z redakční rady?

připravila
A. Červenková

PM: „Na Alči obdivuji její
houževnatost a „nezlomnost“ zvláště u věci, které
bych já už asi dávno vzdal...“
KK: „Alča má s každým
vydáním Cesty moc práce
a starostí, ale nestěžuje si
a neříká: ,nemám čas.‘ Často
si na to vzpomenu...“
BB: „Alča na mě vždycky
působí dojmem, že ji nic
nerozháže.“

SLOVO PRO DUŠI

Modlitba o sílu a odvahu
Vzkříšený Pane, Ježíši Kriste, ty jsi zlomil
moc smrti. Vstal jsi z mrtvých a jsi se mnou.
Dej mi skrze své vzkříšení odvahu, abych
i já vstal z hrobu svého strachu, smutku,
své sebelítosti a své deprese.
Někdy bych totož chtěl raději zůstat
ležet v hrobě, i když je tam chlad a temno.
Připadá mi to snazší, než se vystavit životu
a být zranitelný. A přece, když se podívám
na tebe, cítím i v sobě puzení vstát, setřást
okovy, které mě drží v zajetí. Sešli mi
anděla vzkříšení, aby také ode mě odvalil
kámen, který mi brání v životě a blokuje
mě, že nemohu vyjít sám ze sebe.
Máří Magdaléna se s tebou setkala a ty
jsi ji oslovil jménem. Prožila, že tvé slovo
lásky, které během tvého života od tebe
slýchala, trvá také po smrti. Zažila, že
nemůže vypadnout z tvé lásky. Daruj také
mně jistotu, že nikdy nevypadnu ze tvé
lásky, že mě stejně jako Máří Magdalénu
přijímáš s otevřenou náručí.
O těchto velikonočních svátcích myslím
na všechny lidi, kteří mají strach ze smrti.
Osvoboď je od jejich strachu. A myslím
také na ty, v nichž se Velikonoce neuskutečnily, kteří stále ještě leží v hrobě svých
depresí a bezútěšnosti. Dej ať světlo velikonoční svíce pronikne také jejich temnotu
a prozáří je. Ať je síla tvého vzkříšení posílí,
aby nalezli odvahu vstát a prožít velikost
a svobodu tvého vzkříšení na vlastním těle.
Ať všichni společně povstaneme k životu.
Amen.

OBNOVENÁ SÍLA
JOSEF VESELÝ
TA OBNOVENÁ SÍLA TĚLA VZKŘÍŠENÉHO
I KÁMEN TVRDÝ LÁME.
AŤ PO SLZÁCH A PRACHU VIN
NAPLNO OCHUTNÁME
OVOCE RADOSTI
ŽE JSI TO

TY

KDO MOCÍ KŘÍŽE
NEJTĚŽŠÍ KAMENY ZAHÁNÍŠ
V JITRU NEDĚLNÍM.

AŤ NEVIDOMÝ
MAGDALENOU

V TOUZE S

PŘED SVATOSTÁNKEM
PROCITNE NA KOLENOU
DOTEKEM SLOVA

modlitba Anselma Grüna

TVÉHO

LASKAVÉHO.
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NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

VZDĚLÁVÁME SE

Poselství o naději
Když uplynula sobota, Marie z Magdaly,
Marie, matka Jakubova a Salome nakoupily
vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno
prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce,
šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám
odvalí kámen od vchodu ke hrobu?“ Ale když
vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen. Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl
po pravé straně a měl na sobě bílé roucho.
I zděsily se. Řekl jim: „Neděste se! Hledáte
Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle místo, kam ho
položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům,
zvláště Petrovi: Jde před vámi do Galileje,
tam ho spatříte.“ (Mk 16,1-7)
Neděle je dnem odpočinku. Jak má ale
odpočívat ten, který nemá tělo ve své moci?
Jak se má radovat ze vzkříšení ten, na němž
spíše „pracuje smrt“?
Ke křesťanské víře patří, že se radujeme
i z věcí, které dosud nevidíme. Vzkříšení i odpočinek jsou věci, na které se můžeme těšit
v budoucnu. Patří k naší naději. Navíc je tato
naděje už částečně přítomná. První člověk byl
vzkříšen před dvěma tisíci roky. Je to Ježíš,
stále duchovně přítomný mezi námi. A jeho milost, jeho radost, jeho pokoj nám dávají už teď
zakusit něco ze slávy vzkříšení, která nás čeká.
Naše nemohoucí údy, naše trpící tělo,
náš unavený a ztrápený duch se mají dočkat
proměny, která je naplní slávou a Boží přítomností. Můžeme se už nyní těšit na to, že totéž
tělo, které nám nyní vypovídá službu, nám
bude zdrojem radosti a síly. Budeme oslavovat Pána svým novým tělem, proniknutým
Duchem svatým.
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Řeholní život v České republice
ŘÁD MENŠÍCH BRATŘÍ - FRANTIŠKÁNI
Milí přátelé,
v tomto díle mimořádně přerušíme sérii o kontemplativních řádech a budeme se
věnovat řádu františkánů. Důvodem je článek v rubrice Svědectví o tetičce Františce
Salajkové, která byla členkou třetího řádu sv. Františka. Ten si také v závěru článku
trochu přiblížíme.

Ježíšovo vzkříšení je zpráva, která se má
šířit. Nemá to být jen lék, kterým utěšujeme
sami sebe, ale poselství, které předáváme
lidem kolem sebe. Jestliže zachytíme něco
z této velikonoční radosti, nechme ji zazářit
i na své tváři. Ať skrze naši bolest, únavu
a často i znechucení projde paprsek této
podivuhodné naděje. Jsem sice trápený
nemocí, ale je ve mně semínko života, které
nepřemůže ani smrt.
Leo Zerhau

Pane Ježíši Kriste,
jsi naší jistotou a pokojem.
Svou láskou zhoj naše rány
a posiluj naše srdce,
ať nepochybujeme o tvé lásce
a tvé blízkosti.
Pomáhej nám žít poctivě,
aby naše svědectví o tobě pronikalo
k srdcím všech,
abys i skrze nás mohl měnit
tento svět k lepšímu.
Amen.

ŽEBRAVÉ ŘÁDY
Františkány řadíme do další velké skupiny řeholních
řádů – mezi žebravé řády,
nazývané také mendikanti.
Jsou to řády, které se zřekly
vlastnictví nejen na úrovni
jednotlivců, ale i společenství
jako celku (řádu). Na rozdíl od
nežebravých řádů nedisponují pozemkovým ani jiným
majetkem k zabezpečení
provozu svých klášterů a jsou
závislé na vlastní práci a darech dobrodinců. Kláštery
žebravých řádů vznikají od
počátku 13. století.
Vznik a rozvoj
Řád menších bratří má
svůj počátek ve společenství bratří spontánně shromážděných kolem svatého
Františka z Assisi (asi 11811226), které dostalo první
ústní schválení od papeže
Inocence III. pravděpodobně roku 1209. Z nevelké
skupiny se během deseti

let vyvinulo velké společenství, jehož členové měli být
druhým „bratr y", a navíc
těmi „menšími". Zvláště na
přelomu 20. let 13. století
probíhal náročný proces
formování řádu, který vyústil
roku 1223 do papežského
schválení textu Potvrzené
řehole. Řád se rychle šířil po
celém známém světě a díky
misiím brzy i do neprobádaných končin.
Dnešní františkáni (zkratka
OFM) jsou plodem poměrně
složitého procesu řádových
reforem. V podstatě od počátků provázelo řád určité
napětí spojené s uskutečňováním Františkovy formy
vitae, tedy „způsobu života".
Už během 13. století se
v řádu začaly profilovat rozdílné názory na jeho směřování, priority i na otázku
pojímání chudoby. Poprvé se to výrazně projevilo
v posledních desetiletích
13. a na počátku 14. sto-

letí v napětí mezi horlivci,
nazý vanými spirituálové,
a bratry komunity. Vyhrocení složitých otázek a sporů
vedlo nakonec papeže Jana
XXII. k potlačení spirituálů.
V polovině 14. století vzniklo v prostředí pousteven
ve střední Itálii, často na
územích spojených s působením spirituálů, přísné
hnutí observantů snažící se
o návrat k původním ideám
svatého Františka. Od Kostnického koncilu (1415) si
observanti mohli volit vlastní
provinční vikáře, kteří byli nadále podřízeni generálnímu
ministru řádu. Pro přetrvávající napětí roku 1517 papež
Lev X. definitivně rozdělil řád
na dvě samostatné řádové
větve: observanty (františkány) a konventuály (minority).
Observantskou větev přivedl do českých zemí už
roku 1451 svatý Jan Kapistrán (1386 -1456), kter ý
patřil k velkým osobnostem
21

druhé vlny observantů, která
se už neomezovala na život
v poustevnách, ale přejala
i studium a kazatelskou činnost. Je počítán mezi tzv.
„čtyři sloupy observance“.
Kapistrán prošel v letech
1451-1452 a 1454 Moravu a hraniční oblasti Čech
a díky jeho působení bylo
založeno v pohusitské době
během 2. poloviny 15. století
na našem území 16 konventů. Vznikl velmi vitální vikariát
(od roku 1517 provincie),
kter ý roku 1489 čítal již
700 bratří.
V 16. století s postupem
reformace i následkem válek a moru provincie rychle
zeslábla a neměla daleko
k zániku. Počátek 17. století znamenal nový impuls,
zvláště založením konventu
u Panny Marie Sněžné v Praze, roku 1611 vyvražděného
a krátce neobsazeného.
Čtrnáct bratří zde zabitých
bylo v roce 2012 blaho řečeno a jejich těla jsou
uložena v boční kapli sv.
Michaela v pražském klášteře františkánů. Během
následujících desetiletí provincie přejala novou reformu,
takže se bratři nenazývali už
observanty, ale reformáty.
V 2. polovině 17. století nastal velký rozkvět provincie,
která dokonce v určitém období měla více než tisíc členů. Roku 1897 za působení
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generálního ministra Bernardina z Portogruaro bylo
sloučeno několik reformních
větví vzniklých v předchozích
staletích (observanti, reformáti, rekolekti, diskalceáti)
do jediného řádu, který dnes
nese název Řád menších
bratří se zkratkou OFM
- Ordo fratrum minorum.
Organizační struktura
Řád má centrální řízení
v čele s generálním ministrem sídlícím v Římě, který
má poradní orgán (generální
definitorium), tvořený generálními definitory zastupujícími jednotlivé jazykové či
regionální oblasti. Řád je
rozdělen do provincií s provinčním ministrem v čele
a s provinčním definitorem
jako poradním orgánem.
Českomoravská provincie
sv. Václava má sídlo v Praze.
Místní jednotkou v provincii
je „dům“ nebo také „konvent“ v čele s kvardiánem.
Charakteristika
Svatý František napsal:
„A když mi pak dal Pán na
starost bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale
sám Nejvyšší mi zjevil, že
mám žít podle svatého evangelia.“ Proto „řehole a život
menších bratří je zachovávat
svaté evangelium našeho
Pána Ježíše Krista životem
v poslušnosti, bez vlastnictví

a v čistotě“, jak stojí v řeholi
svatého Františka. Řád tedy
nemá specializované zaměření na určitou činnost.
Vznikl jako laický řád, ale
brzy v něm převážili kněží
a kněžská činnost. Kněží
a bratři laici jsou si však
rovni. Činnost řád upravuje
podle aktuálních místních
potřeb.
Činnost
Z 25 domů, které měl řád
v naší zemi v roce 1950,
františkáni po pádu komunismu opět obsadili domy v Praze (provincialát a juniorát),
Uherském Hradišti, Moravské Třebové, Brně (postulát),
Plzni a Liberci (upravuje se
na „dům přijetí“). Studium filozofie a teologie probíhá na
pražské teologické fakultě,
další studium pak v cizině,
zejména na řádové univerzitě
Antonianum v Římě. Františkáni jsou činní v pastoraci,
a to farní i specializované,
vedou duchovní cvičení,
poskytují svátost smíření
a duchovní vedení pro různé
stavy, navštěvují nemocnice
a věznice. Každý rok organizují také misie v některém
větším městě, zaměřené
především na oslovení nevěřících a hledajících. Spolupořádají též obnovy pro
mládež. Věnují se i pomoci
sociálně potřebným.

Řeholní oděv
Řeholním oděvem je tmavohnědý hábit s volnou kapucí (znamení kříže), přepásaný bílým provazem (znamení
chudoby) s třemi uzly (znamení trojího slibu chudoby,
čistoty a poslušnosti). Další
odznaky (sandály, růženec,
plášť atd.) dnes již nejsou
povinné.

Přijímání nových členů
a formace
U kandidátů se klade
důraz na dobré rozlišení
povolání a jejich motivů,
v yžaduje se odpovídající
lidská zralost, schopnost života ve společenství i ochota
k prostému křesťanskému
životu podle evangelia. Je-li
kandidát přijat, absolvuje
dvouletou zkoušku spo lečného života v postulátu.
Postulanti pracují v civilním

zaměstnání a jinak se podílí
plně na životě společenství.
Poté následuje rok noviciátu,
který probíhá společně se
slovenskou provincií v Trnavě. Po jeho ukončení novic
složí první, dočasné sliby.
Období dočasných slibů je
stanoveno na šest let (s rozpětím tři až šest, event. až
devět let). Kdo cítí povolání
ke kněžské službě, může
požádat o souhlas se studiem teologie, jež absolvuje
v Praze. V této době je možné se připravovat i na další
specifická povolání, jeden
rok slouží také k prohloubení františkánské spirituality
a zkušeností se službou potřebným. Definitivně je bratr
přijat slavnými doživotními
sliby, tím však nekončí jeho
formace - život ve společenství vyžaduje stálé obrácení
a ochotu nechat se vést Božím hlasem i společenstvím.
Kláštery u nás
Praha, Brno, Hájek u Prahy, Liberec, Moravská Třebová, Plzeň a Uherské Hradiště
Jak jsem slíbil, přidám
ještě něco k tzv. třetímu řádu
sv. Františka, který nyní nově
nazývá sekulární františkánský řád:
Sekulární františkánský
řád (SFŘ)

SFŘ je řádem kajícím, což
je spojeno se stejnojmenným hnutím, které se zrodilo
v církvi jako důsledek kající
praxe církve. Už od počátku
církve se vytvářela kající
nauka a praxe, kterou lze
shrnout do těchto termínů:
pokřtěný, který se dopustil
hříchu, může dostat odpuštění, pokud „vykoná pokání“,
pokud „se obrátí“. Hříšník,
který se chtěl obrátit, změnit
svůj život, zanechat hříchu,
vstoupil do kajícího stavu
nebo do stavu kajícníků
a tam zůstal až do vypršení
doby, kterou stanovilo církevní společenství v čele
se svým biskupem. Vedle
kajícníků „z povinnosti“ se
časem objevili i kajícníci
„dobrovolní“, kteří toužili po
dokonalejším životě.
Původ založení františkánských kajícníků
Je velmi obtížné přesně
stanovit jeho datum, i když
tradice se přiklání k roku
1221. Za prvé proto, že to
není skutečné „založení“,
ale je to spíše připojení se
a animování již existujícího
hnutí kajícníků. Ze sku tečnosti, že o něm jednal
i IV. lateránský koncil (1215),
vyplývá, že hnutí zažívalo
obrodu, na které měli jistě
účast i menší bratři. František nabídl kajícníkům životní
program, který se velmi blížil
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způsobu života samotných
bratří.
Spiritualita
Spiritualitu tohoto kajícnického hnutí, jež se řídí způsobem života, který vytvořil sv.
František, můžeme shrnout
takto:

- kající život: posty, sebezápory, skutky milosrdenství
- život modlitby
- život ve společenství: žít
všeobecně lidské hodnoty
s citlivostí vůči jednotlivým
osobám; vnášet do společenství a zvláště do rodiny
pokoj, dobro a odpuštění.

Více o této větvi františkánů je možné zjistit na webu:
sfr.cz.
zpracováno na základě
knihy Řeholní život v českých zemích
Petr Martínek

PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

Chraňme svoje děti
aneb Jak předejít závislosti na
počítačových hrách a pornografii
Toto téma trápí (a právem)
mnoho rodičů. Nebezpečí
stát se závislým je silné
zvláště v dnešní době, kdy
jsou děti skoro pořád doma
a tráví mnoho hodin na počítači.
Děti nám tvrdí, že hraní her
je neškodné a poučné, že
je to baví a že stejně nemůžou
nic jiného dělat. Závislost
se samozřejmě neprojeví
hned, ale časem se stane,
že hraní je pro hráče nejdůležitější činností, proto se
jím i v myšlenkách neustále
zaobírá. Když právě nehraje,
má nepřekonatelné nutkání
hrát a podřizuje tomu své každodenní činnosti. Škola, kamarádi, dřívější zájmy ztrácejí
význam ve srovnání se hrou.
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To působí samozřejmě spory
s okolím a psychické potíže.
Závislost na pornografii je
také velký a častý problém,
kterému se ale nevěnuje
příliš pozornosti. Dokonce
se z pornografie stala dnes
již společensky přijatelná
alternativa tělesné intimity
a lze na ni narazit velice
snadno. Obrázky a videa
otevřeně vybízející k intimitě
dnes běžně potkáte téměř
v jakémkoli filmu, venku na
reklamách a různě na internetu – aby se k tomuto
obsahu dostaly i děti, stačí
pár kliknutí na počítači…
Přitom ze studií vyplývá, jak
neblahé důsledky sledování
pornografie má – pokřivený obraz intimního soužití,

důraz na vlastní uspokojení
atd. Smutnou skutečností
je, že se stále snižuje věková
hranice prvního kontaktu
s pornem (v současné době
11 až 12 let).
Jak tomu zabránit?
Bohužel neblahému vlivu počítačových her, sociálních sítí a pornografie
dokonale zabránit NELZE
– to je třeba vzít jako fakt…
Je to podobné jako
s ochranou počítače před
viry a trojskými koni - lze je
dokonale ochránit jedině
tak, že je nebudeme připojovat k internetu, nebudeme
používat jakákoliv přenosná
média (flashky, CD, diskety…) nebo ho raději nebude-

me vůbec zapínat - a hlavně
nesmíme mít rýmu.
To je samozřejmě nadsázka, nicméně to krásně ilustruje realitu – obě krajnosti:
1) Naprostý zákaz používání - našim dětem to přinejmenším nijak neulehčí
pozici v kolektivu – budou
za „exoty“.
2) Postoj „neřeším to, protože to stejně neovlivním“
– může způsobit nenapravitelné škody, jak už bylo
řečeno výše.
Je velmi důležité s dětmi
o těchto věcech mluvit, jakmile začínají počítač nebo
mobil používat, vysvětlit, co
a proč je špatné. Stejně jako
děti poučujeme, když jdou
ven s kamarády. Samotné
zákazy bez objasnění důvodu
– jejich bezpečí v kybersvětě
– se setkají spíše s nepochopením a „nenávistí“ například
s krásnou hláškou „Mám na
to právo… používat mobil/
počítač…“!
Dále pak samozřejmě
nastavit pravidla (např. jak
dlouho mohou být na mobilu) a ta důsledně dodržovat,
určitě alespoň OBA DVA (!)
rodiče – u prarodičů je to
někdy složitější –, ale to je ve
všech výchovných aspektech
asi stejné.
Pomoci nám k tomu mohou
různé programy, které umí
omezit používání počítače/
mobilu na určitou dobu (např.

3 hod. v rozmezí 10,00 –
17,00 hod.), případně omezují i konkrétní programy
nebo aplikace. Dále mnohé
z nich umí vyhodnocovat
délku používání těchto programů – kolik času dítě tráví
na YouTube nebo sociálních
sítích apod. Ale hlavně umí
zabránit přímému otevření
nechtěné stránky (sázky,
porno apod.) pro daný věk.
U starších dětí (od nějakých 12 či 13 let) se, zvláště
těch zdatnějších, může objevit schopnost/způsob, jak
zmíněná omezení „hravě“
obejít. Pokud to nastane, dá
se to poznat právě z velmi
častého a nezvykle dlouhého
používání jiných aplikací, na
které se limity až tolik nevztahují – jednoduše: pokud
víme, že vyčerpalo časový limit pro YouTube, a přesto stále sleduje nějaká videa, pak si
můžete „blahopřát“, protože
máte zdatného potomka.
V těchto případech je dobré
se spíše zaměřit právě na tu
statistiku používání (kdy a jak
používalo dané zařízení),
než na krácení limitu. A tuto
„nepřiměřenou“ délku používání s ním proto probrat…
samozřejmě s láskou, i když
je to těžké!
Jsou to programy/aplikace
z rodiny tzv. parental control
(rodičovská kontrola). Je jich
docela dost a není účelem
tohoto článku je vyjmenovat,

spíš na ně upozornit. Je to
podobné, jako když dítěti
kupujete sedačku do auta
nebo přilbu na kolo – můžete
si také vybírat.
Pro rodiče, kteří přece
jen nejsou zběhlí v technice,
doporučujeme zeptat se
někoho zkušenějšího nebo
se prostě podívat na recenze
na internetu…
Ano, bude to vyžadovat nějaký čas, ale ruku na srdce:
kolik zbytečného času trávíme prohlížením zábavných
videí nebo seriálů na netu
nebo v televizi a této oblasti
(ochraně dětí v kybersvětě)
nepřikládáme dostatečnou
důležitost a nevěnujeme jí
dostatek času.
Chceme vás, milí rodiče,
ujistit, že tyto problémy pálí
každého z nás. Naštěstí jsou
způsoby, jak provést děti
nástrahami internetu – proto
„nestrkejme“ hlavu do písku,
že je to pro nás příliš složité
a snažme se naše děti chránit
a zvažujme, zda netráví příliš
mnoho času s těmito v zásadě užitečnými pomocníky.
Samozřejmě si uvědomujeme, že v této době on-line
výuky je celá věc o dost
složitější, ale přesto jsme
přesvědčeni, že přiměřená
rodičovská kontrola je zde
možná a že by měla tvořit nedílnou součást výchovy dětí.
připravili A. Tlachová
a P. Martínek
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OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY
P. René Luc - Patnáct podobenství
Nakl. Doron, 138 stran
P. Luc prožil dramatické dětství a mládí.
Svůj život vydal Kristu jako teenager na
evangelizaci Nickyhoo Cruze, bývalého
vůdce newyorského gangu. Založil a vede
diecézní školu evangelizace CapMissio, působící především mezi studenty. Právě z jeho
oblíbených katechezí se zrodila tato kniha.
Podobenství o vteřinovém lepidle
aneb Proč žádat Boha o odpuštění prostřednictvím kněze?
Na úvod tohoto podobenství bych se
chtěl vrátit k jednomu neuvěřitelnému setkání, které se odehrálo na ulici a o němž
jsem už vyprávěl ve své předchozí knize
Vychoval mě gangster. Chci na něm ukázat, jakou důležitost Bůh zjevně přikládá
svátosti smíření, která nás k němu navrací.
V květnu roku 2003 jsem se účastnil
evangelizace v Sanary. Mons. Rey, toulonský biskup, nám dal své požehnání
a vyslal nás po dvou, abychom se ve městě
setkávali s lidmi a nabízeli jim, ať se k nám
připojí na večerní modlitbu nešpor. Setkání
probíhají velmi příznivě. Lidé jsou otevření
a vstřícní. Už se vracíme zpátky, když na
nás nějaký chlapík začne hulákat: „Heeej,
ty farářskej! Pocem na chvilu!“
Otočím se. Je mu tak kolem padesáti,
dlouhé vlasy až na ramena, možná umělec.
Vedle něj nějaký o dost mladší parťák. „Jo,
ty, panáčku, pocem na chvilu!“
Mám dojem, že ten člověk už trochu
přebral, ale třeba dobrá příležitost pobavit
se s ním o Pánu. Přicházím k němu a vidím,
že pokud jde o alkoholové opojení, můj
odhad byl správný. Vytasí se s několika
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dost pokleslými farářskými fóry. Skousnu
to. To je zkrátka můj job. Současně se ale
pokouším trochu pozvednout úroveň konverzace. Pomalu nastolujeme atmosféru
důvěry a cítím, že brzy možná přijde obrat
– velká porce trpělivosti není nikdy od věci.
Jmenuje se Leopold, a právě toho rána
přišel o někoho velmi blízkého. Je smutný.
Nabízím mu, že se pomodlíme. Tváří se,
jako by neslyšel. Zkouším to znovu. Vždyť
mě oslovil právě kvůli tomu, že jsem kněz.
„Víš jistě, že nechceš, abychom se za
tebe pomodlili?“
„Jo,“ povídá najednou, „ale já se pomodlím za vás!“ K mému překvapení si
Leopold stoupne mezi nás dva, položí nám
každému ruku na rameno a modlí se: „Pane
Ježíši, ty víš, že jsem ubožák. Ale prosím
tě za tyhle dva chlápky, mají odvahu jít
na ulici, aby o tobě mluvili s lidma, sou to
dobrý týpci, tak na ně mysli. Amen.“
Tak to mě vážně dostal! Musel kdysi
chodit do nějakého modlitebního společenství, když se umí takto modlit. Plný
dojetí ho vřele stisknu v objetí a z celého
srdce mu děkuji. To nečekal, teď je zas on
plný emocí. Ustoupí o krok vzad a položí
mi natažené ruce na ramena.
„Seš kněz?“ „Ano.“ „Takže bys mě moh
vyzpovídat?“ „Ano, samozřejmě.“ „Tak mě
teda vyzpovídej hned!“
Jdeme jen trochu stranou a on si kleká
přímo uprostřed parkoviště. Pokleknu
vedle něj. Napravo nalevo kolem nás projíždějí auta.
„Seš si jistej, že mně Bůh může odpustit?“ „Jo, tím jsem si naprosto jist. Já jako
člověk nemám žádnou moc, ale jako kněz
ti mohu dát Ježíšovo odpuštění. Vždyť on

v evangeliu řekl: „Cokoliv rozvážete na
zemi, bude rozvázáno i na nebi.“
Leopold se tedy vyzpovídá. Toho dne
jsem neulovil rybu, ale velrybu. Když mu
udělím rozhřešení, vypadá, že se mu ulevilo, je uvolněný. On by rád, abychom ještě
chvíli zůstali na místě a jen tak si povídali,
ale musím se vrátit za ostatními misionáři.
S dojetím ho opouštím.
Domníval jsem se, že tím náš příběh
skončil, ale dočkám se ještě nečekaného
pokračování…

Louis de Wohl: Nepokojný plamen
Karmelitánské nakladatelství,
253 stran
Kniha sleduje Augustinovo složité hledání
a nalézání, jiskří napětím, čímž přesně vystihuje Augustinovu vášnivou povahu i jeho
dramatcké životní osudy. Autor do knihy
zakomponoval i jiné osobnosti, které měly na
něj velký vliv. Jeho statečnou matku Moniku,
moudrého milánského biskupa Ambrože
a mnoho dalších.
připravila M. Červenková

K zamyšlení...
Sokratova moudrost
Jednoho dne potkal Sokrata známý a povídá: „Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna
dozvěděl o tvém příteli?“

síto se jmenuje DOBRO. Chceš mi o mém
příteli říct něco dobrého?“
„Ne, naopak ...“

„Počkej chvilku,“ odpověděl Sokrates.
„Než mi cokoli řekneš, rád bych tě podrobil
zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít.“
„Tří sít?“
„Přesně tak,“ pokračoval Sokrates. „Než
mi začneš vyprávět o mém příteli, možná
bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co
mi řekneš. První síto se jmenuje PRAVDA.
Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš
říct, je pravda?“
„Ne,“ odpověděl ten člověk, „vlastně jsem
to jenom slyšel a…“
„Dobře,“ řekl Sokrates. „Takže ty opravdu
nevíš, jestli je to pravda, nebo není. Druhé

„Takže,“ pokračoval Sokrates, „chceš mi
o něm říct něco špatného a nejsi si jistý, jestli
je to pravda. Ale pořád ještě můžeš zkouškou
projít, protože zbývá ještě jedno síto. Třetí
síto se jmenuje UŽITEČNOST. Je mi to, co
mi chceš říct o mém příteli, užitečné?“
„Ne, moc ne.“
„Dobrá,“ uzavřel Sokrates, „to, co mi
chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré, ba
dokonce ani užitečné, tak proč bys mi to
měl vyprávět?“
Sokrates byl velký filosof a všichni si ho
pro jeho moudrost vážili.
převzato z internetu
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Cestička
MOST - příběh o usmíření
Martin a Petr chodili do druhé třídy a bydleli ve stejné ulici, dokonce naproti sobě.
Dříve byli kamarádi na život a na smrt, jeden
bez druhého neudělal krok.
Pak se ale z jakéhosi důvodu pohádali
a začali se nenávidět jako největší nepřátelé.
Martin třeba proběhl po ulici kolem Petra,
zezadu do něj strčil a křikl: „Co koukáš,
pitomče!“ A vyplázl na Petra jazyk. A Petr se
nedal zahanbit: „Řekni, kolik je takových tupců, jako ty, do tuctu?!“ A poklepal si na čelo.
Spolužáci už se několikrát pokoušeli Martina a Petra usmířit, ale marně. Ti dva byli
tvrdohlaví jako berani. Žádný z nich nechtěl
udělat první krok. Zašlo to až tak daleko, že
začali jeden druhého pomlouvat.
Jednou se spustil prudký déšť. Pak se
najednou mraky rozestoupily a za nimi se
ukázalo slunce. Ulice ovšem byla pod vodou;
když se ji někdo pokoušel přejít, opatrně
našlapoval v kalužích a hledal mělká místa,
kam by šlápl.
Martin vyšel z průjezdu, zůstal stát ve
vratech a spokojeně se díval kolem sebe.
Vzduch voněl po dešti, všechno bylo čisté,
tráva se leskla. Najednou se zamračil - uviděl
svého nepřítele Petra, jak stojí také mezi
vraty svého domu. A všiml si také, že drží
v ruce velký kámen. 'No počkej,' pomyslel
si Martin, 'ty po mně chceš hodit kámen?
No dobře, tak něco uvidíš!' Vběhl do dvora
a v koutě našel kus cihly. Popadl ho a běžel
zpátky k vratům, připraven na boj.
Ale Petr po něm ten kámen nehodil. Přiloudal se k okraji chodníku a kámen položil
opatrně do kaluže na silnici. Pak nohou
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vyzkoušel, jestli leží pevně, a zmizel v domě.
Kámen, který položil do silnice, vypadal jako
malý ostrov. 'Aha', řekl si Martin. 'To bych
taky mohl udělat.' A položil cihlu do kaluže
na své straně silnice. Petr se mezitím vrátil
a položil na silnici druhý kámen. Opatrně
si stoupl na ten první a zkoušel, jestli i ten
druhý je pevný. Martin také odešel do domu
a přinesl hned tři kameny. Všechny je položil
do kaluže na silnici, tak, aby směřovaly přímo
k Petrovi. Tak oba, Martin i Petr, začali každý
ze svého místa stavět z kamenů přechod
přes silnici, takový most k tomu druhému.
Mezitím se lidé na obou stranách ulice začali
zastavovat a dívali se na chlapce. Nakonec
jim zbyl poslední krok, poslední kámen
k tomu druhému. Martin a Petr se ocitli tváří
v tvář uprostřed zatopené silnice. Dlouho se
na sebe dívali, vždyť už si do očí nepohlédli
několik měsíců! Po chvíli Martin řekl: „Mám
želvu. Žije na našem dvoře. Chceš ji vidět?“
Petr a Martin se stali opět dobrými kamarády.

JEŽÍŠ SESÍLÁ DUCHA SVATÉHO
3DGHViWGQtSR-HåtãRYČ]PUWYêFKYVWiQtVHY-HUX]DOpPČVHãORPQRKROLGt
]UĤ]QêFKQiURGĤ3ĜLãOLRVODYLWVYiWHN/HWQLF$SRãWRORYp-HåtãRYLSĜtEX]ní, Maria a další ženy –WLYãLFKQLE\OLYMHGQRPGRPČDPRGOLOLVH2þHNivali Pomocníka, kterého jim Ježíš slíbil. Najednou se ozval z nebe veliký
KXNRW 8Ni]DO\ VH MD]\N\ MDNR ] RKQČ D QDGH YãHPL VH UR]GČOLO\ 'XFK
VYDWê YãHFKQ\ QDSOQLO 8þHGQtFL Y\ãOL YHQ D FKYiOLOL %RKD D -HåtãH .ULVWD
-HKR6\QD3HWUVHXMDOVORYDDSURPOXYLONOLGHPNWHĜtVHVHEČKOL0QRKR
OLGtPXXYČĜLORDGDORVHSRNĜWtW9WHQGHQVHYLGLWHOQČXNi]DODFtUNHY
Událost seslání Ducha svatého není pouze historií. Kristus totiž dává
církvi … NRQHFYČW\QDMGHãYWDMHQFH .

Ahoj kluci a děvčata,
slavíme Velikonoce, svátky, kdy Ježíš
za nás zemřel na kříži a vstal z mrtvých.
Naplnil tak slova: „Největší lásku má ten,
kdo za druhého položí život.“ My nemusíme za druhé položit život, ale je důležité
těm, kdo nám ublížili odpustit, tak jak to
nakonec dokázali Martin a Petr v našem
příběhu. Protože i odpustit je někdy velmi
těžké. Když ale dokážeme odpouštět tak
je to moc dobré pro náš život. 

= GYRMLFH SRMPHQRYiQt REUi]NĤ Y\SLã YåG\ StVPHQR NWHUp MH VSROHþQp
PísmeQDSDNGRVDćSRGOHþtVHOGRWpWRWDEXON\DY\OXãWtãWDMHQNX
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Rekonstrukce farní učebny
Po projednání farní radou
proběhla v lednu a únoru
kompletní rekonstrukce farní
učebny.
Původním záměrem bylo
hlavně vyměnit podlahu, která
už byla značně poškozená.
No, a asi víte, jak to v podobných situacích chodí: Když
už se mění podlaha, bylo by
dobré vyměnit i staré skříně.
Také osvětlení je zčásti nefunkční. A při tom bude potřeba vyměnit i stařičké elektrické
rozvody. Následně se musí
i vymalovat…  Nakonec tedy
byla učebna zrekonstruována
kompletně celá. Už si to jistě
zasloužila. A také si to zasloužilo velké množství farníků, kteří
učebnu používají.
Jak už zaznělo v ohláškách,
po domluvě s farní radou se
postupně budou rekonstruovat
i další místnosti na faře – nyní
se pracuje v prvním patře. Důvodů je několik: - v posledních
dvou desetiletích jsme společně postupně opravili kostel
i celý farní areál, jen na tu
faru se zatím nějak nedostalo
(kromě výměny oken a topení) – rekonstrukce už je tedy
velmi potřebná; - téměř celá
fara (kromě jednoho pokoje o.
Petra ) je využívána farníky
při setkáních, společenstvích,
přípravách biřmovanců, charismatických obnovách, nocích
dětí na faře, klubech maminek
atd., atd.; farníci si už jistě
zaslouží útulnější a funkčnější
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PRO ZASMÁNÍ
Papež Jan Pavel II. cestuje letadlem, letuška nabízí
občerstvení: „Nedáte si skleničku whisky?“
„A jak jsme vysoko?“ zjišťuje papež.
„Deset tisíc metrů.“
„Tak to mi dejte minerálku.
Jsem moc blízko svému
šéfovi.“
Stařenka chodí zmateně
po hřbitově a když už je
celá schvácená, zastaví
se u hrobníka a ptá se ho:
„Synku, prosím tě, nevíš,
kde je hrob č. 129?“ Hrobník Luďa odpoví: „Babi,
proč chodíte ven, když pak
netrefíte zpátky?“

prostředí; - nyní se ze známých
důvodů fara používá podstatně
méně; opravy tedy tolik nenarušují běžné farní akce.
Velmi děkuji všem firmám,
které doposud při opravách
sponzorsky přispěly a které
se na pracích podílely. Díky
také množství pomocníků a bri-

gádníků. Díky i všem farníkům
za štědré dary, které slouží
k běžnému chodu farnosti, ale
i k uhrazení těchto oprav.
Věřím, že výsledné dílo bude
k prospěchu a radosti nám
všem.
o. Petr

„Roubíček, natočej mi
jedno pivo!“
„Tady ho maj, Kohn, a tady
maj účtenku EET.“
„Co to má bejt, EET, Roubíček?"
„To neznaj, Kohn? To je
novej zákon.“
„Roubíček, a co je nám
dvěma do Novýho zákona
?!“

Jeden zastupující mladý
kněz začne kázání slovy:
„Napřed zásadní poznámka.
Mým úkolem je kázat a vaším
úkolem je naslouchat. Dejte
mi prosím znamení, kdybyste
s tím přestali dřív než já.“
Vesnický farář navštíví kvůli hlasivkám lékaře:
„Pane faráři,“ naléhá lékař,
„i když se vám to nezdá,
budete muset mít mno hem kratší kázání, abyste
si hlasivky šetřil.“ „Ale pane
doktore, to asi nebude možné. Moji farníci trvají na své
půlhodince spánku.“
Jeden kněz měl jednou
kázat ve věznici. Když před
sebou viděl dav vězňů, začal
jako obvykle: „Jsem rád,

moji milí, že vás zde vidím
v tak hojném počtu!“
Po požehnání řidičům
řekne farář: Moje požehnání máte. Ale musím vás upozornit, že Boží požehnání
má rychlostní omezení sto
třicet kilometrů!“
Učitel zastaví malého Patrika: „Proč jsi včera nebyl
ve škole?“ Pan farář nám doporučil, abychom si v postní
době občas něco odřekli.“
Rodina vychází v neděli
z kostela. Cestou otec hubuje na zpěv i kázání. „Tati,
co chceš,“ řekne malý Ondra, „za těch deset korun,
které jsi dal do sbírky, to
byl docela dobrý program.“

Farář potká svého farníka
a ptá se: „Jak se vám daří?“
„Dobře.“ „Ale slyšel jsem,
že vaše žena je prý nemocná.“ „Ano, ale vy jste se ptal,
jak se mám já.“
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Z FARNÍ MATRIKY - ROK 2020
KŘTEM SE BOŽÍMI DĚTMI STALI:
Barbora Bílíková, Lilien Marie Červená, Jan Lekavý, Šimon Zlomek, Matyáš Pavel Bravenec,
Sára Krátká, Tereza Hesková, Tobiáš Filípek, Zuzana Jančárová, Roman Jahoda, Kryštof Pospíšil, Ema Jana Hromková, Dominik Novysedlák, Patrik Novysedlák, Veronika Makuderová,
Viktória Veronika Sejáková, Zoe Šagátová, Viktor Josef Zvonek, Veronika Burešová, Eliška
Půlkrábková, Jáchym Vojtěch Koliba, Martin Stokláska, Celestýna Lucie Peťková, Matěj
Mečl, Jakub Jurák, Jan Mihalík, Štěpán Bakala, Šimon Rajchman, Tereza Jansová, Eliška
Kateřina Pospíšilová, Eliška Průšová, Tereza Gajošová, Viktorie Gabriela Špačková, Matouš
Topenčík, Samuel Damborský a Kryštof Chromeček.
V Josefově: Valerie Hasilová, Jakub Netopilík a Matouš Esterka
Celkem bylo pokřtěno 39 lidí.

VĚRNOST PŘED BOHEM SI SLÍBILI:
Tomáš Musil
Petr Jančár
Lukáš Najvárek
Rudolf Vojtíšek
Martin Pospíšil
Michal Uhýrek
V Josefově:

&
&
&
&
&
&

Tereza Konečná
Zuzana Jančárová
Jana Bohuslavová
Lenka Blahová
Petra Mužíková
Antonie Bábíková

Jakub Chranček
Martin Šamaj
Ondřej Dvořák
Tomáš Valena
Petr Salajka

&
&
&
&
&

Kateřina Zigáčková
Kristina Kudličková
Olga Vašková
Hana Herková
Barbora Uzlová

Jan Redek & Simona Přikrylová

Celkem přijalo svátost manželství 12 párů.

NA VĚČNOST NÁS PŘEDEŠLI:
Matěj Komosný, Stanislav Kučera, Jan Račický, František Bílík, Stanislav Bílek, Růžena
Komosná, Jaroslav Topenčík, Františka Sládková, Josef Kadlčík, Josefa Mráková, Vojtěch
Buchta, Květoslav Bravenec, Štěpán Šindar, Stanislav Hubáček, Anežka Kučerová, František
Sládek, Anna Sládková a Jana Tomečková.
V Josefově: P. Stanislav Lekavý, Marie Marčíková a Josefa Šagátová
Celkem bylo pochováno 13 mužů a 8 žen.
CESTA  vydává Farní úřad - Farní rada Dolní Bojanovice.
Registrováno Okresním úřadem Hodonín pod značkou R 370600593.
Redakční rada si vyhrazuje právo na úpravu a krácení článků
Odpovědný pracovník Mgr. Alena Tlachová  Náklad 700 kusů
Tisk LELKA, Dolní Bojanovice
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