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ISTANBULSKÁ ÚMLUVA
O této smlouvě, která má
být vbrzku schválena českým parlamentem, zaznělo
prohlášení našich biskupů
při bohoslužbách před několika týdny. Přesto jde stále
o záležitost pro mnoho lidí
nesrozumitelnou. Mnozí jiní,
a to i křesťané, o ní nevědí
v podstatě nic. Proto se k tomuto tématu několika větami
vracím i zde.
Na pr vní pohled jde
o téma, proti kterému nelze nic namítat. Hlavním
cílem úmluv y má bý t boj
proti jakémukoliv násilí na
ženách. Je to cíl, který je
jistě chvályhodný z pohledu
křesťanského i z pohledu
docela přirozeně lidského.
Ovšem – tato úmluva a její
text (je k dohledání na internetu) potvrzuje více než co
jiného známé rčení, že ďábel
je skryt v detailu.
Jde o „detaily“, ve kterých
se mluví o tom, že je třeba
bojovat nejen proti zmíně-

nému násilí, ale také proti
všem společenským „stereotypům“, které ho dle tvůrců
smlouvy mají podporovat.
Ze zkušenosti, které mají
mnohé západní země, už
víme, o které „stereotypy“ se
jedná. Jde o potírání vůbec
veškerých, a to i těch nejpřirozenějších, rozdílů mezi
muži a ženami (ve Švédsku
už nejsou veřejná WC roz-

dělená na mužská a ženská,
aby se to někoho nedotklo).
Jde o zpochybnění toho, že
existují jen dvě „normální“
pohlaví (v Kanadě už v rodném listu zavedli kolonku
„jiné pohlaví“). Jde útok
proti rodině jako výsostnému
společenství muže, ženy
a jejich dětí. Jde o podsouvání myšlenky, že ženy jsou
odedávna muži neustále

Ilustrační foto

1

utlačovány a je nutné nastolit
zdravý „boj“ mezi oběma
pohlavími a tohoto útlaku
se definitivně zbavit… Jde
také o to, že tato genderová
ideologie (jak se celé hnutí
moderně nazývá) bude na
základě úmluvy vnucována
do školních osnov a děti
budou muset být poučovány
o „kráse“ a „užitečnosti“ různosti vztahů (homosexuálních sňatků atd.) i o různosti
pohlaví, a to i mimo rámec
mužství a ženství.
Kritici úmluvy zdůrazňují,
že veškeré právní nástroje
k ochraně žen už evropské země mají. A pokud
snad některý chybí, není
problém ho doplnit bez při-

jímání zmíněné smlouv y
(tak se k tomu chystají např.
Slováci). Země, kde je násilí
na ženách skutečným problémem, zvláště některé
islámské státy, tuto úmluvu
stejně nepřijmou.
Co my s tím vším máme
a můžeme dělat? Zdá se, že
ne mnoho. Ale přece něco
ano. A to „něco“ je vždycky
důležité. Můžeme se za celé
toto důležité téma modlit.
Máme též v praxi i při setkáních s lidmi dávat najevo
svoji úctu k rodinnému životu
i k celému přirozenému řádu.
Je důležité tato témata také
zohledňovat při volbách:
není problém si zjistit, jak se
k nim které strany stavějí…

JE CESTA DALEKÁ
Frater Iohannis

Je cesta daleká
a jeden cíl jen má.
Ten cíl je nás všech Pán,
Ježíš Kristus je zván.
Ta pouť je nelehká,
ale s ním lehčí je.
Každý je na ni zván
a z toho radost mám.
Před Kristem pokleká,
on jej rád přijímá každý z nás lidí sám.
V něm není žádný klam.
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Jde o téma, které mnozí –
například i nám známý otec
Daniel Ange, na Slovensku
např. otec Marián Kuf fa
a další – už léta zdůrazňují.
Ještě před časem mi to připadalo tak trochu nadbytečné a přehnané. Přestávám
si to myslet. Je to právě naopak. Snaha o prosazování
zdravých a na přirozeném
řádu postavených vztahů,
o ochranu klasické rodiny,
o zdravou výchovu dětí v takových rodinách je jedním
z prvořadých úkolů dneška.
I my v tom můžeme sehrát
svoji roli. Nepropásněme
příležitosti, které se nám
nabízejí.
o. Petr

Přejeme požehnaný
čas prázdnin
a Boží ochranu
na všech cestách,
ať se z nich vracíme
posílení na těle
i na duchu.
redakční rada

PROŽILI JSME

NAŠE CESTA DO FRANCIE
Psal se den 13. dubna
2018 – ano, pátek třináctého. Ale protože nejsme
pověrčiví, nepřipadalo nám
to vůbec důležité.
Důležitější bylo, že se před
naší farou sešla skupinka
8 lidí natěšených zažít nějaké dobrodružství z cesty do
komunity Jeunesse Lumiere
na jihu Francie.
Než jsme započali naši
cestu, rozloučili jsme se
s rodiči, dostali křížek na
čelo a společně jsme slavili
mši svatou v klubu maminek.
Pak už jsme se pohodlně
usadili do našeho farního
vozu a mohli jsme vyrazit.
Naše první zastávka byla
na benzínce u Velkého Meziříčí, kde jsme v yzvedli
posledního člena výpravy,
a tím byla v této době již
naše kamarádka Barča Fialová z Třebíče. Ihned mezi
nás zapadla.
V autě jsme se bavili hlavně zpěvem a povídáním, aby
nám cesta rychleji ubíhala. Přes Českou republiku
a Německo jsme projeli
zcela bez problémů. Pořádně jsme se zastavili až
ve Štrasburku, abychom
navštívili katedrálu Notre-Dame a prošli si město.

Komunita Malých sester Beránkových

Na věž katedrály vedlo nespočetné množství schodů
a po celodenní jízdě autem,
kdy jsme jenom seděli, nám
dalo celkem zabrat, než
jsme se nahoru vyškrábali.
Ale výhled z horního patra na
celé město byl tak nádherný,
že to za tu „rozcvičku“ stálo.
Naše další kroky vedly do
městečka Colmar, kam jsme
dorazili už se zapadajícím
sluníčkem, ale to vůbec
nevadilo. Celé městečko
bylo krásně osvícené, takže
jsme si ho prošli a zvládli
jsme i trochu zabloudit. To je
tak, když si před odchodem
z parkoviště nezjistíte, na
jakém parkovišti necháváte
svoje auto, a pak jen hádáte,
které by to mohlo být.- Poté
jsme se dali opět na cestu,

ať se ještě o něco málo
přiblížíme k cíli, než na nějakém odpočívadle ulehneme
k spánku.
Na odpočívadle jsme zastavili po dalších cca 4 hodinách cesty, abychom se
prospali, a někteří z nás se
natáhli na čerstvém vzduchu ve sv ých spacácích.
Pět z nás se radši zůstalo
krčit v autě na sedadle, než
abychom byli venku na zimě.
Ráno jsme usoudili, že
turecké záchody na odpočívadle nejsou nic pro nás
a vyrazili jsme najít nejbližší
benzínku, kde jsme provedli
ranní hygienu a posnídali
buchty a bábovky od našich
mamiček s kafíčkem.
Po vydatné snídani jsme
byli opět připraveni nased3

nout do auta a vyrazit do
dalšího města.
Po několika hodinách cesty jsme dorazili do města
Orange, kde jsme se vyšplhali na vyhlídku k římskému
divadlu pod širým nebem
a ještě o maličko výš, abychom měli výhled na celé
město. Jelikož jsme to brali
jako dobrodružnou výpravu,
nemohli jsme jít po mírně
stoupající pěšince, kterou
bychom si to hodně obcházeli. Radši jsme vyrazili strmě vzhůru, podél kusu drátu,
který měl značit zábradlí. Ale
nemusíte mít strach, rodičové. Všechno se odehrávalo
za pomoci a dozoru našeho
otce Petra, který nám podával pomocnou ruku.
Naše další kroky, nebo
spíš stopy po pneumatikách
auta, vedly do malebného
městečka Saint-Guilhem-le-Désert, kde jsme otce Petra
nechali na parkovišti, aby si
od nás trochu odpočinul,
a šli jsme prozkoumat zákoutí malebných uliček. První
dobrodružný okamžik v tomto městečku nastal tehdy,
když jsme šli kolem malého
potůčku a kochali se přírodou. Naší jedné nejmenované spolucestovatelce spadly
do onoho potůčku sluneční
brýle. Ale tak nešikovně, že
dostat se k nim bylo trochu
složité. Ovšem za povzbuzování celé zbylé posádky
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se ona nejmenovaná osoba
rozhodla, že si trošku omyje
nohy a brýle vyloví. Samozřejmě jako dobří kamarádi
jsme se všichni chopili svých
telefonních aparátů a za
značného smíchu natáčeli
onu dobrodružnou situaci.
Ani teď nemusíte mít strach,
hledíme především na naše
bezpečí, a tudíž i zde všechno dobře dopadlo.
Ovšem, aby toho v tomto
malebném městečku nebylo
málo, přihodila se nám další
nemilá situace. Hledali jsme
cestičku k místnímu kostelíčku, abychom se tam pomodlili za všechny naše blízké,
a už jsme byli skoro u něj, ale
žel ze špatné strany. U zadní
části kostela byla zahrádka
s vinnou révou a kolem ní
cestička ohraničená plotem a zavřená brankou. Ale
branka nebyla zamčená,
tudíž jsme si řekli, že si to

Venkovní bohoslužba

nebudeme sáhodlouze obcházet a střihneme to přes
chodníček kolem zahrádky.
Vkročili jsme nebojácně za
branku a už jsme měli za sebou půlku cesty, když jsme
zaslechli v dálce štěkat psa.
Nijak nás to neznepokojilo,
jelikož jsme ho neviděli.
Ovšem po dalších pár krocích na nás zpoza rohu vyběhl velký černý pes, který
se k nám přibližoval a nebyl
úplně nadšený, že nás vidí
na své zahradě. Vzali jsme
nohy na ramena a vrátili se
zpět k brance, kterou jsme
důkladně zavřeli, a stejně si
museli najít jinou, delší cestu
ke kostelu. V kostelíčku jsme
se pomodlili a pak šli pro
jistotu nejkratší cestou zpět
k autu. Otec se mohl smíchy
potrhat z našich dobrodružných zážitků.Naše cesta teď směřovala
na hrad Carcassonne. Je

to, jak by naše jedna členka
výpravy řekla, „taková malá
zřícenina“. Prošli jsme celé
nádvoří a hradby hradu.
Pak jsme znovu nasedli do
auta a konečně vyrazili do
cíle – do komunity Jeunesse
Lumiére.
Po zdolání nekonečných
serpent ýn jsme zastavili
v nádvoří bývalé katolické
školy. Ihned k nám z jejich
společenské místnosti vyběhli zdejší mladí lidé, kteří
se rozhodli strávit rok v této
komunitě, začali zpívat a tancovat a všechny nás objímat.
Nutno říct, že hned po příjezdu nás toto uvítání nabilo
novou energií a v tomto duchu se táhl celý následující
týden. Na uvítanou nám naši
noví kamarádi z JL připravili
na večeři pizzu a jiné dobroty. Po večeři jsme si odnesli
naše zavazadla do pokojů
a trošku si prošli komunitní
budovy, abychom věděli,
kam ráno jít na ranní chvály
a na snídani.
V neděli ráno jsme byli
probuzení kytarou a zpěvem,
abychom nezaspali na ranní
chvály do kaple. V průběhu
dne jsme pomáhali v kuchyni
při přípravě jídla, hráli basketbal s místními a užívali si
slunečného počasí. Navečer
následovala slavnostní mše,
při které jsme četli čtení
v českém jazyce.
Dalšího dne jsme si po

Kaple v komunitě Jeunesse-Lumiére

snídani udělali prohlídku
celé budovy, jelikož mladí
z komunity měli v tu dobu
přednášku. Během dne jsme
si vyšli na výlet do kopců
k nedalekému kostelíku a po
cestě ještě navštívili sestru
Chiaru, která má v blízkosti
komunity poustevnu s malebnou kapličkou, ve které
jsme se společně modlili za
nás a naše blízké.
V úterý nastal den, kdy
jsme připravovali na oběd
gulášovou polévku a pudink
jako dezert. Všem moc chutnalo a některým dokonce až
tak, že si byli 4x přidat.
Před obědem jsme ještě
pomáhali na zahrádce sestry
Ciary vytrhat plevel, ostřihat odkvetlé květy a uklidit
příjezdovou cestu. K večeři
jsme ten den připravovali
smažený sýr se šťouchanými
bramborami a tatarkou. Je to

již tradice, že si mezi místními mladými vybereme dva
jedince, kteří si to nějakým
způsobem „zaslouží“ a místo
smaženého sýra jim dáme
obalenou a usmaženou hubku. Ovšem nenecháme je to
sníst – alespoň ne celé.Hned po tom, co zjistí, že
mají nějaký divný kus, jim
vše vysvětlíme a vyměníme
hubku za sýr. Musím podotknout, že i večeře jim velmi
chutnala.
Ve středu jsme vstali dřív,
sami se nasnídali a jeli na
pouť do Lurd. Po cestě tam
jsme ještě navštívili sestry
a bratry Beránkovy – dominikány. Podívali jsme se na
jejich vesničky uprostřed
kopců a vyslechli si jejich
příběh o tom, jaké mají poslání, a jak se jim daří ho
plnit. Hodně nás všechny
překvapilo, že nejmladší
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členka, která se připravuje
ke slibům, má jenom devatenáct let.
Poděkovali jsme za milé
přijetí a pohoštění a jeli dál
směrem Lurdy.
Po příjezdu na místo jsme
si prošli celý areál a otec Petr
šel domluvit sloužení mše
v jedné z kaplí. Přidělili nám
krásnou velkou kapli, která
byla otevřená pro veřejnost,
takže během sloužení mše
se na nás přišly podívat různé skupinky turistů a někteří
se k nám dokonce i přidali.
Po mši jsme šli křížovou
cestu a modlili se za všechny naše blízké. Každý člen
výpravy vyfasoval minimálně
jedno zastavení, u kterého
musel vymyslet aspoň jednu
větu, která to dané zastavení
popisuje.
Tu dobu v Lurdech probíhalo setkání mládeže. Na
stanovištích s komunitami

Poutní místo Lurdy
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měli svůj stánek také naši
přátelé z Jeunesse Lumiére, takže jsme je šli alespoň pozdravit a pokračovali
jsme dál, abychom nakoupili
drobnosti do našich rodin.
Po krátkém rozchodu jsme
zamířili k autu a vydali se na
cestu zpět do komunity JL.
Každý čtvrtek se tady slaví
malý „Zelený čtvrtek“. Během dne se jako obyčejně
pomáhá v kuchyni, prádelně
a dělá se, co je potřeba.
Taky je tu dost volného času
určeného na společný sport
a pak osobní volno, ať už na
rozjímání nebo odpočinek.
My jsme vyšli na další vycházku po okolí a pak jsme
navštívili poustevnu otce
Daniela, kde jsme v kapličce
zazpívali píseň a pomodlili
se. Navečer se slaví slavnostní mše svatá a po ní
následuje společná večeře,
kde jsou mladí rozděleni do

svých skupinek. My jsme se
po dvojicích přidali k jednotlivým skupinkách, abychom
se „rozptýlili“ (jak by řekl o.
Petr) a bavili se s našimi hostiteli. Večer je společná adorace. Sešli jsme se v malé
kapli na společnou část, kde
se všichni modlili za ty, kteří
další den odjížděli, tudíž i za
nás. Sedli jsme si všichni
před monstranci – naše
skupinka dopředu a mladí
z JL za nás. Spojili jsme
se dotekem ruky a ramene
a vytvořili takového pavouka.
Kdo chtěl, pronesl své díky
a prosby za nás a následně
nám přečetli úryvek z Písma
svatého. Otec nám všechno
poctivě překládal, abychom
tomu rozuměli. Následovala
celonoční adorace, kdy jsme
mohli přijít a prosit a děkovat
Bohu v tichosti.
A pak už nastal den, kdy
jsme museli tuto komunitu
opustit. Po společné mši
svaté jsme se všichni rozloučili, zazpívali jim „S Pánem
Bohem, idem od vás“ a nasedli do auta. Na cestě na
nás ale čekaly zátarasy v podobě dřeva a větví – nechtěli
nás prostě pustit.- Když
jsme překonali nástrahy na
cestě, šli jsme se ještě rozloučit do poustevny za otcem
Danielem a vyprosit si od něj
požehnání.
Po cestě zpět jsme navštívili v yhlídková místa,

Poustevna o. Daniela

abychom viděli nádherné
a rozmanité okolí. Vždy jsme
zastavili jen na chvilku, abychom si udělali fotku, a jeli
zase dál. Naše další zastávka byla v předměstí městečka Saintes-Maries-de-la-Mer, kde jsme se šli projít na
pláž a posvačili. Pokračovali
jsme dál do města, abychom
navštívili romský kostel a podívali se na kryptu sv. Sáry,
za kterou sem každoročně

míří zástupy Romů, a také
vylezli na střechu kostela
a kochali se výhledem na
okolí a moře.
Pokračovali jsme k mostu
Pont-du-Gard, a protože ho
otec Petr už viděl nespočetněkrát, zůstal v autě a my si
ho šli prohlédnout sami. Prošli jsme se po celém mostě
a ještě měli čas se osvěžit
v řece pod ním.
Naším dalším cílem byl

kaňon Gorges de l'Ardéche,
kde se na jeho začátku nachází skalní most Pont d'Arc.
Zastavili jsme u něj, abychom si ho prohlédli a pak
ještě několikrát na vyhlídce
po celém kaňonu.
A pak už nezbývalo nic
jiného než jet celou noc jen
s občasnými zastávkami na
benzínkách, abychom byli
co nejdříve doma.
Ráno kolem 6 hodiny jsme
překročili české hranice
a byli tudíž již v naší krásné
domovině. Něco po poledni
jsme zaparkovali auto před
bojanovskou farou. Ještě
jsme se šli pomodlit - hlavně
poděkovat Bohu za bezpečný návrat, za nové přátele
a za vše, co jsme mohli prožít, a rozešli se spokojení do
svých domovů.
Jménem celé naší výpravy
chci poděkovat o. Petrovi za
tyto krásné dny.
Michaela Šupová

POCHOD PRO ŽIVOT
Musím se přiznat, že Národní pochod pro život a rodinu, který pořádá Hnutí pro
život ČR, jsem zaregistrovala
teprve před třemi lety skrze
drobný plakátek vyvěšený
v tramvaji během cestování
v Praze. Zaujal mě nejdříve
program pro děti a místo

konání. A to z toho důvodu,
že vzdálenost, kde se akce
konala, nebyla od našeho
bydliště daleká. O to více
mám hluboký obdiv ke všem,
kteří i se svými malými dětmi
přijíždějí několik set kilometrů od brzkých ranních hodin
do pražské katedrály a na

tváři jim zůstává úsměv i při
zpáteční cestě domů.
Letošní osmnáctý pochod
byl pro mě obohacující hned
z několika důvodů. Již v katedrále jsem byla mile překvapena, kolik známých lidí
jsme v jednom okamžiku potkali, což se nám snad za tu
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dobu, co jsme v Praze, ještě
nikdy nestalo.- Připadala
jsem si nejen jako v rodných
Dolních Bojanovicích, ale
skutečně na Moravě, protože známé tváře ze Starého
Poddvorova a Svatobořic –
Mistřína k tomu dodaly své.
Po dětském programu mě
nejvíce zaujala slova psycholožky, která pracuje na
telefonních linkách důvěry.
Apelovala zvláště na muže,
otce, aby přijali svoji roli
a nenechávali zodpovědnost
za rozhodnutí „ ponechání si
dítěte“ jenom na ženě. Právě
žena v tomto období potřebuje obvykle velkou podporu ze strany muže. Podle
statistik přicházejí na potrat
z velkého procenta ty ženy,
které očekávají své třetí dítě.
Posledním krásným impulzem byly bezprostřední

a radostné děti, které při
pochodu z Klárova na Václavské náměstí rozdávaly
perníčky ve tvaru srdíčka
těm, kteří přihlíželi okolo.
Příští Národní pochod pro
život a rodinu se koná 27.
dubna 2019. Pojeďte prožít a to i celé rodiny - sobotní den
do hlavního města a podpořit

tak dobrou věc. Bonusem
vám budou společně prožité
chvíle, velké společenství
během liturgie i po ní, unavené nohy nebo možná celé
tělo a zaručeně dobrý pocit,
že člověk dal veřejně najevo
svoji podporu rodinám i nenarozenému životu.
Michaela Esterková

PAVEL JANEČEK
významná osobnost obce Dolní Bojanovice
NEZAPOMÍNÁME
Třetí neděli velikonoční se
konalo v naší obci několik
významných akcí - vzpomínka
osvobození obce na konci
druhé světové války a také
v ysazení pamětní lípy na
památku 100. výročí vzniku
Československa. Svatováclavský sbor a orchestr si slavnostní mší svatou připomněl
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další výročí připadající na
letošní rok - nedožitých 95 let
pana učitele a sbormistra
Pavla JANEČKA.
Pan učitel se narodil dne
16. července 1923 v malorolnické rodině Josefa Janečka.
Celý svůj život zasvětil hudbě,
už ve svých 14 letech začal
hrát na housle v chrámovém

sboru. V roce 1941 dokonce
založil smyčcové kvar teto a obnovil mužský sbor.
Vystudoval pedagogickou
školu a v roce 1951 složil na
pražské konzervatoři Státní
zkoušku učitelské způsobilosti ze hry na housle. Až do
odchodu do důchodu působil
v Hodoníně na lidové škole

umění, kde zpočátku zastával
funkci ředitele. Za svou víru
byl úřady v době normalizace
různě šikanován.
My si jej připomínáme hlavně jako zakladatele a učitele
Hudebního kurzu a následně
Lidové školy umění u nás
v Dolních Bojanovicích, dechové kapely Bojané, cimbálov ých muzik. Je také
autorem několika publikací
– Hudební nauka pro žáky
kurzu hudební výchovy v kulturně výchovných zařízeních
Jihomoravského kraje; Přehled dějin evropské hudební
tvorby, dále směrnice pro
kvalifikace varhaníků aj.
Když se podíváme zpět, je
až neuvěřitelné, v jakých podmínkách se jeho zásluhou
dostalo hudebního vzdělání
mnoha významným bojanovským i přespolním muzikantům. Vyučovalo se v bývalé
zastávce autobusu, dokonce
svého času i na Slovácké
chalupě. A vše se i v těžkých
podmínkách zvládalo.
Od roku 1945 stál v čele
Svatováclavského sboru
a orchestru a za dirigentským
pultem stál celých 56 let.
Opisoval noty, zajišťoval a organizoval vše, dokonce i dříví na zkoušky, protože na
oratoři nebo u Herků, kde
se zkoušelo, se topilo v kamnech. Pečlivě zaznamenával
nejen kulturní akce, které se
u nás pořádaly, ale i docház-

ku jednotlivých členů a také
nám uměl pěkně „vybrblat“,
když jsme nechodili poctivě,
nebo se mu něco nelíbilo.
Dokázal, že za jeho působení
se sbor a orchestr rozrostl
(převážně z žáků kurzu) až
na 60 – 70tičlenné těleso, se
kterým nacvičil významná díla
našich či světových velikánů
(Smetana, Dvořák, Mozart,
Beethoven, Bach, Brixi…).
Za jeho učitelskou činnost
mu byla v roce 1992 udělena
medaile Ministerstva kultury
ČR Pro vzorného učitele za
činnost v Jihomoravském
kraji. V roce 2007 (při 5. výročí úmrtí) mu na poděkování
za jeho celoživotní práci byla
slavnostně odhalena pamětní
deska na budově Základní
umělecké školy.
Pan učitel Pavel Janeček
zemřel po krátké těžké nemoci dne 10. dubna 2002.
Na pohřbu zaznělo Mozartovo Requiem, které ještě se
sborem nacvičil, než svou
taktovku předal své žačce
a nástupkyni Lucii Škrhákové, která ji úspěšně nese dál.
A jak jinak by si ho jeho
sbor a orchestr připomněl
než zpěvem a hudbou z kúru
kostela svatého Václava.
A tak pod jejím vedením si
farníci i hosté a návštěvníci
vzpomínkové akce osvo bození (v uniformách) si při
desáté mši svaté vyslechli
následující skladby:

v úvodu zaznělo dílo J. S. BACH: JESUS BLEIBET
MEINE FREUDE
před evangeliem G. YOUNG: ALLELUIA
při obětování - W. A. MOZART: AVE VERUM
při přijímání - V. ŘÍHOVSKÝ:
MISSA LORETA - části BENEDIKTUS, AGNUS
závěr mše - G. F. HÄNDEL:
ALLELUJA
- Z ORATORIA MESIÁŠ
Nezapomínejme na někdy
až Sisyfovskou práci pana
učitele Pavla Janečka, která
se tak někdy jevila v té době
– dnes ale přináší přebohatou úrodu. Děkujeme Vám,
pane učiteli, – hudbou,
modlitbou, kytkou či zapálenou svící, kterou Vám
s úctou a láskou každoročně pokládáme na hřbitově
v místě Vašeho posledního
odpočinku.
A je třeba poděkovat i jeho
dětem a především dceři Heleně Novákové, která se při
svých návštěvách pravidelně
zapojuje a hraje na housle
s naším Svatováclavským
sborem a orchestrem – tatínkovi hrála i druhou neděli
velikonoční u příležitosti jeho
nedožitých 95. narozenin.
R. Kašíková
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Koncertní vystoupení Svatováclavského sboru a orchestru
při příležitosti „Noci kostelů“ 25. května 2018
V bohatém programu letošní Noci kostelů vystoupil
také Svatováclavský sbor
a orchestr. Skladby, které
zde zazněly, provází slavnostní bohoslužby po celý
rok.
V roce 1993 mně a mé
dceři Lucii bylo umožněno
nahlédnout do chrámového
hudebního archivu farního
kostela v Rokycanech u Plzně, který má bohatou sbírku
starých duchovních skladeb.
Byla to práce v montérkách,
skladby byly pečlivě uloženy

a očíslovány, ale mnohé
svazky starobylých rukopisů
pořádně zaprášeny, možná
už století neotevřeny. Některé z nich jsem si půjčil
a postupně je zpracoval do
současné hudební podoby.
Většina těchto skladeb je
již dnes neznámá a zapomenuta, jak jsem to tehdy
i konzultoval s pražským
muzeem hudby, takže jsme
asi jediní, kdo je provozuje.
V úvodu vystoupení zazněla jedna z nich. Jedná
se o Offertorium solemne

tedy Slavnostní offertorium,
jehož autorem je pražský –
strahovský premonstrát Jan
Lohelius Oehlschlägel (1724
– 1788).
Vy, kteří se účastníte poutních biskupských mší v Mikulčicích na Valech o svátku
svatých Cyrila a Metoděje,
máte příležitost vyslechnout
zpěvy liturgie východního
obřadu. Vyznačují se bohatými sborovými zpěvy, označenými jako á capella – tedy
bez doprovodu hudebních
nástrojů. Právě z této mše

zazněla úvodní část „Blagosloví dušé mojá Góspoda“.
Další skladbou koncertu
bylo „Ave Maria“ německého
hudebníka a skladatele 20.
století Franze Xavera Biebla
(1906 – 2001). Zajímavé je,
že skladbu Ave Maria zkomponoval na požádání města
Fürstenfeldbrucku k soutěži
hasičských pěveckých sborů. Skladba zazněla v úpravě
z roku 1964 pro trio sólistek,
dva sólové mužské hlasy
a smíšený sbor.
Jistě jste se již setkali
s názvem hudební formy spirituál. Spirituály jsou duchovní písně amerických černochů. Po objevení Ameriky
Kryštofem Kolumbem, byli
násilně převáženi černoši
z afrických kolonií, jako pracovní síla do objeveného nového světa. Náměty spirituálů čerpají ze starozákonních
i novozákonních příběhů,
v nichž tito lidé viděli odraz
své vlastní sociální situace.
Melodika je vyjádřena tesk-

notou a smutkem. V podání
našeho sboru jsme si vyslechli spirituál s názvem
„Every time I feel the Spirit“.
Můj vnuk mi to přeložil jako
„Pokaždé, když cítím Ducha
Svatého“.
Ve zbývající části našeho
večera, zazněla hudba Jiřího
Pavlici, který u nás i v okolí
již několikrát vystupoval se
sv ým Hradišťanem. Jako
první zazněl krátký, ale velmi
působivý „Velkomoravský
chorál“. Text nalezl autor
v archivu velehradského
kláštera a jeho autorství je
připisováno přímo svatým
Cyrilu a Metoději. Působivou
hudbu v duchu období 10.
století vytvořil Jiří Pavlica.
Tex t je dost náročný na
správnou výslovnost i pochopení obsahu. Začíná to
„Cjesarestvje našem(e) Gospody, milost(e) jon tvo jejon prizeri...“ atd., do naší
současné mluvy je to „Na
království naše, Pane, přihlédni svou milostí. Nevydej

našeho cizím a nás nedej
v zajetí národům pohanským. S pomocí Krista Pána
našeho s Otcem i Duchem
svatým“. Jak výstižné i po
deseti staletích. Vrcholem
koncertu byla Pavlicova Missa brevis z r. 1997. Tuto mši
hraje Svatováclavský sbor
a orchestr již dlouhou řadu
let. Latinské a české texty
se nenásilně prolínají mezi
sebou.
Sólové par t y zpívali
J. Ducháčková, V. Račický,
H. Sládková, H. Kuběnová,
D. Bílíková, J. Podešva. Sbor
a orchestr celého koncertu
řídila Lucie Škrháková.
Na závěr děkuji za hojnou
účast na koncertě. Připomínám také pozvání všem,
kteří byste se chtěli stát
členy sboru. Není potřeba
hudebního vzdělání, jenom
nadšení a ochota sloužit
Bohu.
K. Bohun

JAK JSME SE CHYSTALI NA BIŘMOVÁNÍ
Svátost biřmování neboli
svátost křesťanské dospělosti - jeden z důležitých
kroků ve víře, pro který se
rozhodujeme sami, nebo
aspoň bychom měli.
Naše cesta za biřmováním
započala v květnu minulého
10

roku, kde se nás sešlo poměrně dost. Na první schůzce nám otec Petr pověděl,
co je cílem biřmování, a jak
často se budeme setkávat.
Ne všichni z toho byli ze začátku nadšení. Většina z nás
to brala jako samozřejmost jít

k „biřmůvce“, ale myslím, že
teď už můžu říct za všechny,
že to byla obrovská zkušenost. Spoustu z nás to posunulo dopředu a taky jsme
si uvědomili věci, které nám
dříve nedocházely. Rozšířili
jsme si znalosti ohledně víry,
11

vědomostí o Bohu, lidské
etiky a někdy i dějepisu. :D
Další přípravy probíhaly
tak, že nám otec Petr přednášel o různých tématech:
Co je to víra? Jaký je náš
Bůh? Podstata křesťanství.
Jak číst Bibli. Jak se správně
modlit aj. Některá témata
byla zajímavá, jiná méně. Po
přednáškách následovaly
skupinky, kde jsme diskutovali o těchto tématech. Myslím, že skupinky jsou dobrá
věc, protože v dnešní době si
moc o víře ani o Bohu se svými rovníky nepovykládáme,
a tak tady nastala možnost
se o tom pobavit. Mohli jsme
říct své názory, nebo si jen
vyslechnout názory druhých.
Jelikož pocházíme většinou
ze stejné vesnice a známe
se, tak šel ostych stranou
a my si společně užili spoustu
srandy. Máme také společné
vzpomínky, na které budeme
rádi vzpomínat.
Jednou nás čekala speciální příprava. Bylo nám
řečeno, že se máme připravit
na celodenní setkání. Všichni
jsme z toho byli otrávení a vůbec se nám tam nechtělo jít.
To jsme ale ještě nevěděli,
jak to bude nádherné. Den
začal přednáškou, kterou
vedl skvělý „chlapík“ Radek
Voříšek. Pak nám otec Petr
s našimi vedoucími přichystali táborák a menší pohoštění. Vzpomínám si, že tam
12

Představení přípravy formou scének

panovala super atmosféra.
Po táboráku jsme se vrátili do
farní učebny, kde následovala další přednáška od Radka
na téma: Manželství. Byla
to dost zajímavá přednáška
a my sami byli také docela
aktivní. Dále následovaly
chvály v kostele a po nich
přímluvné modlitby. Většina
z nás to nikdy nezažila, a tak
to byl pro nás biřmovance
velmi silný emoční zážitek.
To už jsme se blížili k cíli.

Týden před naším velkým
dnem nám otec Petr s našimi
milými vedoucími oznámili,
že v pátek bude svatodušní
vigílie, na kterou bychom
měli každá skupinka připravit
nějaké divadlo na dané téma.
Byl to pro nás oříšek, ale
všichni jsme to s přehledem
zvládli a dost se nasmáli.
A pak tu byl náš den D sobota 19. května. Už ráno
jsme měli nácvik i se svými
kmotry, abychom nic nepo-

kazili. Slavnostní mše svatá
začala ve 14 hodin. Všichni
jsme pociťovali nervozitu,
ale zároveň se i těšili. Byla to
moc pěkná slavnost, při níž
jsme se přijetím biřmování
stali konečně dospělími ve
víře.Po biřmování následovala
společná večeře, na které
se sešli biřmovanci se svými
kmotry, otec Petr, vedoucí
skupinek a kněží, kteří byli
přítomni na naší velké slávě.
Večeře byla výborná a celá
atmosféra taky. Řekla bych,
že jsme si to všichni opravdu
užili. A jak říká náš otec Petr
„Když to zprůměrujeme, tak
to bylo docela dobrý.“
Samotné biřmování nakonec vnímáme pozitivně.
Víme, že ten rok přípravy stál
za to. Bylo dobré se nad vírou
takto zamyslet a přesvědčit

Udílení svátosti

se, že toto je to, co nám dává
sílu a smysl života. Dnes už
víme, že Bůh je tady vždy
s námi a my mu můžeme svěřit úplně všechno. Myslím, že
biřmování u nás všech bude
už navždy tvořit jednu z důležitých kapitol našeho života.
Za to patří díky především
našemu otcovi Petrovi, jak
se nás snažil připravit a měl

s námi trpělivost. Také velké
díky patří našim super vedoucím - Martinovi, Jožkovi,
Natálce, Míši, Lucce, Anet,
Jance, Vojtovi, Markétce,
Vaškovi, Leonce + 1 :D, kteří
se vždy snažili a dělali nám to
příjemnější.
za biřmovance
Klára Bílková

Vigílie před biřmováním
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NOC KOSTELŮ
V časopise Naše rodina
jsem se dočetla, že Noc kostelů se v naší republice těší
velké oblibě. Otevřené kostely letos navštívilo několik set
tisíc lití. Uskutečnila se v pátek 25. května a měla název
„Zůstávali přes noc v blízkosti
Božího domu“. Možná by bylo
možné k tomuto názvu dodat
„aby spolu poznávali život
v blízkosti Boží“.
Letos se opět po dvou letech otevřely i dveře našeho
farního kostela sv. Václava při
této akci. Program byl bohatý.
Začal mší svatou, kdy jsme se
při kázání zamýšleli nad tím,
že v Bibli jsou slova povzbudivá, plná lásky a odpuštění,
ale také slova varovná – vždyť
i lékař musí varovat pacienta,
aby se mohl uzdravit. Po mši
následovalo pro dospělé
setkání nad farním vínem.
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Současně probíhal na faře
program pro děti. Byla otevřena lezecká stěna a ve
farní učebně je čekaly různé
úkoly, např. poskládat text
z evangelia nebo rozstříhané obrázky, odpovídat na
otázky z Bible, ale i test ze
znalostí pohádek apod. Pak
následovalo divadlo „Eliščiny
pohádky“ v podání Víti Marčíka mladšího (viz foto). Myslím,
že dokázal zaujat jak děti, tak
i dospělé.
Po divadle jsme mohli vyslechnout nádherný koncert
Svatováclavského sboru
a orchestru s doprovodným
slovem MgA. Karla Bohuna.
Za všechny skladby jmenujme alespoň Missa Brevis
v úpravě Jiřího Pavlici. Tento
koncert byl zpestřen úvahou
o. Petra na téma „Umění
a duchovno“ - o tom, co ještě

umění je, a co už není. Že to,
co náš sbor a orchestr zpívá
a hraje, jsou věci krásné
a pravdivé a vedou k důstojnosti člověka.
Všichni si také mohli prohlédnou sakristii s předměty
používanými při mši a také
mešní ornáty. Na oratoři byla
opět možnost tiché meditace
před obrazem „Ježíš na klíně
své matky“ od Petra Paula
Rubense, který vychází ze
známé scény snětí Ježíšova
mrtvého těla z kříže. Scéna je plná bolesti, ale také
z ní vyzařuje hluboký vnitřní
pokoj. I přes velké utrpení
Ježíšovi nejbližší věří tomu,
co on sám předpověděl: že
nakonec porazí i smrt samotnou a vstane z mrtvých.
K meditaci nám mohl pomoci
nachystaný doprovodný text.
Celý večer byl zakončen
noční hudbou z věže.
Myslím, že se večer v našem kostele vydařil, protože
někteří účastníci říkali, že je
škoda, že už končí.
Za tento nádherný večer,
který jsme spolu mohli prožít, patří poděkování všem
organizátorům i účinkujícím,
kteří věnovali svůj čas pro to,
aby všichni, kdo přišli, byli
spokojení.
B. Bílíková

NEJ V ZÁ CNĚJ ŠÍ H O S T
V neděli 27. května přijalo 34 dětí poprvé
Ježíše v Eucharistii. Jsou to tyto děti:
Eliška Čapková, Monika Červenková, Izabela Hromková, Tomáš Ilčík, Lukáš Koubek,
Nela Podrazilová, Ondřej Polínek, Zuzana
Rebendová, Noemi Sládková, Markéta Staňová, Vojtěch Svoboda, Jáchym Šottl, Jiří
Tlach, Adam Zelinka, Tomáš Zelinka, Simona
Müllerová, Barbora Blahová, Sára Blažejová,
Jan Bohun, Elen Esterková, Jonáš Fatěna,
Marek Herka, Melánie Hradská, Sára Janáčková, Marian Komosný, Valentýna Konečná,
Iva Pospíšilová, Sára Račická, Tereza Řezáčová, Veronika Vlachová, Viktorie Vlašicová,
Mariána Kosová (z Lužic), Šimon Krša,
František Lukáč (ze Starého Poddvorova).
Vít Kašík, který byl nemocný, přijal poprvé
Eucharistii následující středu.

Je to velká radost i naděje, že v naší
farnosti máme tolik dětí u prvního svatého
přijímání. Moc jim přejeme, aby se z kostela
neztratily, ale naopak, aby Ježíš byl stále pro
ně tou nejdůležitější posilou.
redakční rada
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VZPOMÍNKA U HROBU OTCE JOSEFA DVOŘÁKA
Nedávno zemřel tatínek
o. Petra Karase, a tak z Dolních Bojanovic byl vypraven ve středu 16. května
autobus na jeho pohřeb.
Na zpáteční cestě jsme se
stavili ve Vladislavi na hrobě o. Josefa Dvořáka. Ten
u nás působil dlouhé roky
– v letech 1976 až 1990.
Zemřel 11. března 1996.
Vzpomínkovou řeč pronesl
pan Václav Salajka.
redakční rada

VERNISÁŽ VE STRAHOVSKÉM KLÁŠTEŘE
Paní Bedřiška Znojemská,
malířka známá svou tvorbou
s velkým duchovním podtextem i u nás, se v červnu
dožila významného životního
jubilea 90 let a to v plné ži-

16

votní síle a elánu jí vlastním.
Při této příležitosti byla
zahájena výstava jejích obrazů v Galerii Strahovského kláštera dne 5. června
2018 s názvem „To skryté

v nás“. Na slavnostní vernisáži vystoupil náš Ženský sbor
z Dolních Bojanovic, a tak
krásnými prostorami kláštera
zněly podlužácké písně na
přání paní Bedřišky, vlastním jménem Boženy Krejčí,
rozené Fritzové. Přítomné
hosty úvodním slovem přivítal
opat Strahovského kláštera
Michael Josef Pojezdný.
Paní Bedřiška pak obdržela
blahopřejný dopis od pana
kardinála Dominika Duky,
za Institut pro křesťanskou
kulturu popřála vše nejlepší
Ing. Eva Balíková a předala
blahopřání od paní arcivévodkyně Herty Margarete
Habsburg-Lothringen a její-

ho manžela arcivévody Sandora Habsburg-Lothringen,
od kter ých už v loňském
roce obdržela čestné uznání
Plamen míru. Mons Josef
Šupa, vojenský kaplan působící v USA, spolu s autorkou
představil a uvedl do života
novou knihu – „B. Znojemská“. Publikace vznikla u příležitosti jejího významného
životního jubilea. Po slavnostním zahájení sama autorka jednotlivá díla představila
a přítomné provedla celou výstavou. Ve svých devadesáti
letech tato úžasná žena plná
elánu, naděje a víry, ze které
čerpá sílu do dalšího života
a tvorby, nám připomněla,
jak je důležité zachovávat
tradice a duchovní hodnoty.

B. Znojemská - sv. Josef

Za svou tvorbu převezme na
Velehradě ocenění Cyrila
a Metoděje.
Paní Bedřiška vystavovala
několikrát také u nás. Poprvé
v dubnu roku 1989 u nás
na Slovácké chalupě ještě
i s manželem Bořivojem
Krejčím, řezbářem a restaurátorem oltářů a sakrálních
památek. Bylo to v době,
kdy měli mnoho akcí zakázáno, výstava se uskutečnila
pod hlavičkou Československé strany lidové. Následně v Dolních Bojanovicích
vystavovala v roce 1993 na
ZUŠ a 2009 v sále Obecního
domu. Ženský sbor jí zpíval
již několikrát při otevření
výstav ve Znojmě-Hradišti,
v Louckém klášteře, v Ga-

lerii v Jiřicích u Moravských
Budějovic. Zde se nachází
nejen galerie obrazů, ale
i krásná křížová cesta v sadu
za galerií končící dřevěnou
rozhlednou, která nám symbolicky ukazuje cestu vzhůru
k Bohu.
Paní Bedřišce Znojemské
jsme poděkovaly za pozvání
do Strahovského kláštera
a popřály jí hodně zdraví,
Božího požehnání a síly do
dalšího života. Bylo pro nás
velkou ctí a vyznamenáním,
že jsme jí i přítomným hostům mohly zazpívat. A to, že
mnozí neskrývali slzy dojetí
při závěrečné písni „S Pánem
Bohem, idem od vás“, bylo
tou největší odměnou.
RK

B. Znojemská Mateřská něha
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Pohoštění bylo dostatek

Vyrábění pro děti připravil Klub maminek

Namalujeme kytičku, nebo slůně?

Bude z ní Robin Hood?

Program mládeže z Orla

... i oblastní Charity

Plno bylo na stanovišti myslivců

... i u hasičů

Populární lanovka

Vzdělávací stanoviště
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Spojené bojanovské cimbálky
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SVĚDECTVÍ
Jsem moc ráda, že mám možnost se podělit o to, co stále nosím s velkou vděčností ve
svém srdci. A to je srdečné poděkování vám
všem za všechny modlitby a jakoukoli jinou
pomoc během mé nemoci. Vím, že bez vás
by bylo vše jinak. Pán Bůh zaplať!!
Je to 5 let, kdy mi lékaři vylíčili mou beznadějnou situaci. Rakovina ve velmi pokročilém
stádiu, rozšířená po celé dutině břišní. Bez
léčby naděje na přežití 2 měsíce, s léčbou
max. 2 roky. Byl to šok a než jsem se vzpamatovala, byla jsem po rozsáhlé operaci.
Toto se odehrálo v malé okresní nemocnici.
S nedůvěrou v možnosti tamních lékařů jsme
začali rychle zařizovat následnou léčbu na
vyhlášenějších pracovištích. Modlili jsme
se, prosili Pána o pomoc. Ale nedařilo se to
zařídit a času bylo málo. Musela jsem pokračovat v léčbě v tamní nemocnici. Primář,
který mě operoval, mě seznámil s operačním
nálezem a neradostnou budoucností a já
jsem se snažila sebrat trochu sil. Má víra
v uzdravení byla v první dny velmi slabá.
Dostávaly se ke mně dobře míněné rady co
jíst a pít, abych se uzdravila. Věděla jsem, že
není možné dodržovat vše, a trápila jsem se
pro správné rozhodnutí, co z toho je nejdůležitější. Ze všeho jsem byla velmi neklidná.
Po návratu z nemocnice se ke mně začaly
dostávat zprávy o množství modliteb za mé
uzdravení. Přiznávám, že ze začátku jsem
si jen s pokrčením ramen povzdechla. Bylo
pro mě obtížné se zklidnit. Měla jsem strach.
Při jedné ze mší svatých, na které jsem
začala denně chodit s prosbou o pomoc,
jsem najednou pocítila vnitřní klid. Tehdy
poprvé a poté ještě mnohokrát. Najednou
mi bylo jasné, že pro mou léčbu je nutná
chemoterapie a Eucharistie. Lékaři a Bůh.
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Nic víc. Bylo to pro mne velmi osvobozující
a přišel klid a odevzdání průběhu nemoci
Bohu. Vlna modliteb ve společenstvích,
v rodinách, modlitby malých dětí, mše sv.,
oběti, posty, poutě vás všech mě čím dál
víc naplňovaly klidem. Co se stane, má se
stát. Rostl ve mně klid a přijetí budoucnosti.
Byly dny, kdy jsem se s hrozbou smrti vnitřně prala, ale bylo jich málo a mnohem víc
převažovala radost z přítomnosti. Jistota, že
Bůh je se mnou, mě naplňovala opravdovou
spokojeností s daným stavem a pocitem, že
lepší to teď být nemůže. Naopak jsem často
říkala – vždycky může být hůř. - S vděkem
za vaši věrnost a vytrvalost v modlitbě jsem se
začala denně modlit za všechny své přímluvce. Tato modlitba se stala mou nejvěrnější
modlitbou během všech dnů, dnů odpočinku
i dnů náročného boje. Z našich vzájemných
modliteb jsem čerpala sílu ducha i těla a věřila, že poslední slovo má Bůh.
Navzdory lékařským prognózám a statistikám stále žiju. Bohu díky a jen On ví,
jak dlouho ještě. - Jsem Bohu vděčná za
každý nový den, a když se ohlédnu zpátky,
i za ty dny, které mám za sebou. I když to
občas byly dny příšerné a léčba dlouhá
a náročná, přesto vím, že mnohé z toho, co
jsem společně s mým manželem Rostislavem
(mou neskutečně obětavou oporou) a celou
rodinou prožívala, měnil v požehnání. U nás
v rodině i ve farnosti a na mnoha dalších
místech. Děkuji za vaše krásná svědectví
a o jedno radostné se s vámi podělím:
V průběhu mé léčby jsem měla možnost
o své víře a modlitbách farnosti často mluvit
s primářem, který mě operoval. Ačkoli byl
nevěřící, diskuze to byly dlouhé a zajímavé.
Po půl roce léčby chemoterapií jsem pod-

stoupila kontrolní laparoskopii, při které byla
bohužel opět nalezena další ložiska. Ačkoli
jsme doufali v zázrak uzdravení, nekonal se.
Já a primář jsme dále debatovali o Bohu,
nemocech, utrpení, přijetí, naději, zázracích
atd. Vaše modlitby vytrvale pokračovaly,
díky! Vymodlili jste mi ideální průběh chemoterapií, možnost chodit na mše sv. i přes
zákazy lékařů (z důvodu nízké imunity), sílu
těla i ducha. Za dalšího půl roku jsem šla opět
na laparoskopii. V plánu bylo odstranění očekávaných ložisek, avšak tentokrát se zázrak
stal! Primář nevěřil vlastním očím, břicho bylo
úplně čisté.… a běžel čas, uplynul rok, dva,
tři a já byla stále v pořádku. Rakovinou však
bohužel onemocněla primářova žena. Oba
dva projevili vděk za nabídnuté modlitby. Občas jsme si zavolali, její léčba probíhala dobře
a bez komplikací až k úplnému vyléčení.

Uplynul další rok a na mém kontrolním vyšetření se ukázalo, že rakovina opět udeřila
a začíná další boj. Tentokrát už na specializovaném pracovišti v Brně. Několik operací
a opět chemoterapie s nejistým výsledkem.
Zavolala jsem tehdy mému již skoro známému
primáři ohledně konzultace a on mě během
hovoru ujistil, že se budou se ženou za mě
modlit. Před pár lety nevěřící primář s manželkou uvěřili, chodí na mše svaté a modlí se.
Bohu díky! A já jsem s celou rodinou až po
letech pochopila, proč Bůh tehdy nevyslyšel
naše prosby o přesun do jiné nemocnice.Děkuji ještě jednou Bohu a přímluvcům
za dar zdraví a vyprošuji Boží požehnání
a Ducha sv. pro nás pro všechny.
Renáta Pazderková

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

Stanislav Bílík
Na stránkách Cesty rádi připomínáme osobnosti, které se zapojují nebo v minulosti
zapojovaly do dění naší farnosti. Tentokrát jsme zavzpomínali s panem Stanislavem
Bílíkem (1931), který byl dlouhou dobu nejen aktivně činný ve veřejném dění obce,
ale byl také jedním ze zakládajících členů redakční rady našeho farního časopisu
Cesta (od roku 1990 vycházel pod názvem Cestou domů).
Životní příběh pana Bílíka je velmi zajímavý, prověřený mnoha těžkými situacemi.
Když chodil na gymnázium v Hodoníně,
z politických důvodů se nemohl hlásit na
vysokou školu. „Půl roku před maturitou
mi umřela maminka a musel jsem doma
hodně pomáhat. Po maturitě na gymnáziu
jsem nemohl nastoupit na vysokou školu,
protože do papírů mi na radnici uvedli, že
jsem fanaticky věřící člověk. Náhodou jsem
dostal nabídku jít na brigádu do Cukrovaru.

Tam jsem si způsobil úraz. Pracoval jsem
u mlýnku, do kterého se napouštěl cukr,
odstředivkou odtékala voda a zůstával jen
cukr. Mlýnek mi sedřel celé rameno a špatně se to hojilo,“ vzpomíná pan profesor.
Další pracovní zkušenosti čerpal u komunálních služeb v Hodoníně. „Dělal jsem
vše, co bylo potřeba. Závozníka i popeláře.
Popelář měl těžkou práci. Já jako nejmenší
jsem byl určený k práci na horní části vozu.
Popel nebyl v popelnicích, ale v různých
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nádobách, já jsem ho na voze vysypával.
Během chvilky jsem měl oči, vlasy, pusu...
všechno od prachu,“ vysvětluje pan Bílík.
Díky tomu, že se v práci osvědčil, dostal
doporučení od podniku a mohl jít na studia.
V roce 1952 se dostal na Přírodovědeckou
fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kterou
v roce 1956 dokončil s červeným diplomem.
Následně několik let učil na středních
průmyslových školách v Brně a v Gottwaldově (dnes Zlín). „Chtěl jsem učit na vysoké
škole, ale nešlo to. Ve Zlíně jsem učil na
průmyslové škole. Děcka tam byly vybrané
a nebyl problém s učením ani s chováním.
Díky tamní kádrovačce, která se mi snažila všemožně pomáhat, jsem se nakonec
dostal do Svitu, do střediska výpočetní
techniky a to mě bavilo,“ hodnotí pan Bílík.
V Gottwaldově strávil několik let i se svou
manželkou. „Manželku jsem poznal už na
vysoké škole, pocházela z Bukoviny, z věřící rodiny. Když jsem se pak oženil, neměli
jsme ve Zlíně byt a bydleli jsme na mužské
svobodárce. Bydlení na ubytovně bylo ale
především pro manželku nedůstojné. Naštěstí si mě v podniku vyžádali pro práci
u Moravských naftových dolů v Hodoníně,
kam pořizovali výpočetní techniku. Nabídky jsem rád využil. Byla to možnost vrátit
se zpátky do Bojanovic,“ říká pan Bílík,
který pro MND pracoval od roku 1966 až
do důchodu.
Pan profesor byl až do nedávna aktivním
členem mnoha organizací v obci. Byl předsedou Fotokroužku, členem svazu zahrádkářů,
chovatelů, muzejníků, účastnil se organizace významných akcí, připravoval scénář
historických žní, byl členem redakční rady
Zpravodaje obce a farního časopisu Cesta.
„Nikdy jsem si nemyslel, že se budu zapojovat do bojanovského veřejného života.
Jako mladší jsem byl uzavřený, nechodil
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jsem na zábavy. Tak nějak jsem ale viděl,
co je potřeba udělat pro obec. Moc jsem
tomu fandil, tak jsem se zapojil,“ přiznává
pan Bílík.
Členem redakční rady Cesty byl mnoho
let. Spolupracoval s faráři Josefem Dvořákem, Josefem Čermákem, Josefem Požárem i Petrem Karasem. Zajímalo nás, jak
se jednotliví kněží na spolupráci podíleli:
„Vedoucí Cesty byl Jenda Blaha. Společně
jsme všichni vybírali témata, která pak odsouhlasil kněz. Moc jsme se nedohadovali.
Nebyli jsme zas takové osobnosti. Spíš
jsme se domluvili. Každý byl rád, že nemusí tolik psát. Zapojení kněží bylo různé.
Některý byl aktivnější a sám se zapojoval,
jiný to bral jen jako okrajovou věc. Nejvíc
se zapojil na začátku Josef Dvořák a teď
otec Karas, který píše pravidelně. Těžko
se to hodnotí, každý má jiný přínos,“ říká
pan Bílík.
Původně tvořili redakční radu samí muži.
Zakladatelem byl otec Josef Dvořák, vedoucí
Jan Blaha, dále Pavel Janeček, František
Ištvánek, profesor Stanislav Bílík a častým
přispívatelem byl také Fanyn Krša. Členem

ale dlouhou dobu nebyla žádná žena. „To
nás tehdy ani nenapadlo. Ono to vyplynulo
nějak ze situace, že jsme byli jen muži.
Ale sám jsem si kdysi udělal poznámku,
že ženy by zapojované být měly. Navíc
v Bojanovicích jsou ženy aktivní, činné
a chytré. Jsem rád, že teď ženy v Cestě
jsou,“ přiznává pan Bílík.
Teď už Cestu nepřipravuje, ale prozradil
nám, co rád čte, a dal nám několik tipů na
témata: Mám rád rozhovory a vzpomínání.
Pár nápadů bych měl. Například by bylo
možné zavzpomínat na Petra Hubáčka.
Byl svobodný a měl špatný sluch. Hodně
se věnoval dětem. Po požehnání v neděli
brnkal na kytaru a děcka šly v houfu za ním
do Lapoštorfa. On vzal síť, udělal jim tam
hřiště. Napekli doma bélešky a rozdával
jim. V zimě zase připravil pohyblivý betlém
a mladí se chodili dívat. Měl všechny moc
rád a uměl si je získat.

Další pozornost si zaslouží Pavel Janeček, který zde působil. Je jich určitě hodně,
je těžké jmenovat všechny a na nikoho
nezapomenout. Bojanovice jsou zvláštní
také svým dodržováním tradic a určitě je
pořád o čem psát.“
V letošním roce oslaví pan profesor už
87 let. Jak sám přiznává, díky dětem Božence a Staňovi se má dobře. Ačkoliv dlouho
odmítal rozhovor pro Cestu udělat, nakonec
jsme ho zastihli ve výborné kondici a optimistické náladě. A jak sám hodnotí: „Nemá
smysl ničeho litovat. V životě je dobré
usilovat o něco, co člověk chce. I když
se nedaří neztrácet víru, že se to podařit
může. Já můžu říct, že se mi to podařilo,“
dodává optimismus pan Bílík.
Děkujeme panu doktoru Bílíkovi za
příjemné setkání a ochotu podělit se
s námi o své vzpomínky.
připravila A. Červenková

SLOVO PRO DUŠI

ZMEŠKALI JSTE SPOJ?

Toto nebezpečí nehrozí jen cestujícím na dráze
Kdo cestuje vlakem, ten to zná. Všechno
si dopředu co nejlépe připraví. Nastuduje
si přesně jízdní řád, několik spojů si vypsal
na papír. Vlastně by se nemělo stát nic nepředpokládaného. Pak se ale stane něco,
co nikdo nenaplánoval. Vlak má zpoždění.
Na trati byly překážky. Celý program se
hroutí a samozřejmě i doba příjezdu do
cílové stanice. Samozřejmě se to může stát
i při přestupování, když při nedostatku času
nestihneme přejít z jednoho nástupiště na
jiné nebo běžíme na špatné nástupiště,
protože jsme správně nerozuměli mluvenému hlášení. Vidíme, jak vlak právě odjíždí.

Zmeškali jsme spojení! To je mrzutá věc.
Zmeškat spojení můžeme i jindy v životě.
Kdo zmeškal spojení na nádraží, musí se
zařídit na čekání a nastoupit do jiného vlaku.
Také kdo jinak ztratil spoj, se musí zařídit
jinak. Kdo ztratil spojení, musí ho hledat.
V náboženském životě se může také zmeškat spojení. Tu přichází dítě k první svaté zpovědi, k prvnímu svatému přijímání. Připravuje
se na ně. Přijde k první svaté zpovědi, přijme
první svaté přijímání. Svátek oslaví. Zážitek je
velký. Dárky překonávají všechna očekávání.
Ale pak je konec. Spojení bylo zmeškáno.
Nepochopili, že první svaté přijímání není
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konečný bod, nýbrž start. Je to start do
prohloubeného náboženského života. Každé přijímání je setkání s Kristem a naplňuje
duši neuvěřitelným množstvím milostí. Kdo
to jednou pochopil, ten bude přijímat Tělo
Kristovo tak často, jak jen to bude možné.
Neděle nebude pro něho jenom dnem,
kdy si může pospat, ale „dnem Páně“, kdy
bohoslužba bude vrcholem dne.
Není to vinou dětí, když zmeškají spojení
a musí zůstat bez všech těch milostí, které
Bůh pro ně připravil.

Nádražní úředník bude volán k zodpovědnosti. Mělo by tomu být v náboženském
životě jinak? Ale existují spolucestující,
kteří na to upozorní. Spolucestující, kteří
pomohou! Děti potřebují spolucestující také
v náboženském životě.
Když rodiče v tomto selžou a nerozpoznají
svoji zodpovědnost, pak jsou tu prarodiče
a kmotři, příbuzní nebo i sousedé vyzýváni,
aby se spojení nezmeškalo a bylo dosaženo
věčného cíle - nebe.
Z directorium spirituale 2/ 2011

Milí přátelé,
dnes volně navážeme na předchozí seriál
věnovaný křesťanským církvím a představíme si hlavní světová náboženství.

První den Bůh stvořil krávu a řekl: „Musíš jít na pole a po celý den budeš v úmorném
vedru pracovat, mít mladé a dávat mléko člověku. Dám ti na to 60 let života."
Kráva odpověděla: „Takový tvrdý život je moc dlouhý. Nech mě žít jen dvacet let, zbývajících čtyřicet ti vrátím."
A Bůh souhlasil.
Druhý den Bůh stvořil psa a řekl: „Budeš celý den sedět u dveří domu tvého pána
a štěkat na každého, kdo půjde kolem. Dám ti na to 20 let života."
Pes odvětil: „Štěkat na každého dvacet let je moc těžký úděl. Dej mi jen deset let
a těch zbývajících deset ti vrátím."
A Bůh souhlasil.
Třetí den Bůh stvořil opici a řekl: „Bav člověka, dělej hloupé věci a donuť lidi se smát.
Máš na to 20 let života."
Opice byla proti: „Dvacet let mám ze sebe dělat blázna? Ani náhodou. Pes ti vrátil
deset let, já ti je vrátím také.“
A Bůh souhlasil.
Čtvrtého dne Bůh stvořil člověka a řekl: „Spi, jez, hraj si, miluj a užívej si života. Nedělej
nic, jen se bav. Dám ti na to 20 let života.“
Člověk vykřikl: „Cože, jen dvacet let? Ne, ne, to nejde. Podívej, Bože, uděláme to
takhle. Kráva ti vrátila čtyřicet let, pes deset a opice taky deset. S mými dvaceti to dělá
osmdesát let. Souhlasíš?"
Bůh souhlasil. Od té doby člověk prvních dvacet let spí, jí, hraje si, miluje, užívá si života
a o nic se nestará.
Dalších čtyřicet let dře jako vůl, aby uživil svoji rodinu.
Pak deset let ze sebe dělá šaška pro pobavení svých vnoučat.
A posledních deset let je to starý mrzout, který štěká po všech lidech okolo.
Anebo to může být jinak?
převzato z internetu

Pojem „víra“
V dnešním světě se můžeme setkat
s velkým množstvím náboženských směrů
a vyznání, dokonce za „náboženství“ můžeme v některých ohledech považovat také
ateismus, tedy víru, že Bůh neexistuje.
Položme si tedy základní otázku – co to
je vlastně víra? Podle klasické definice je to
přesvědčení o věcech, které nevidíme,
tedy v tom náboženském smyslu.
Ze zkušeností i předchozích generací
našich předků můžeme říci, že člověk vždy
potřebuje v „něco“ věřit. Touha po Bohu je
vepsaná do lidského srdce, protože člověk
je stvořen Bohem a pro Boha; Bůh nepřestává člověka přitahovat k sobě a jen v Bohu
člověk nalezne pravdu a štěstí, jež neustále
hledá. (KKC 27)
Tato víra se už od počátku lidské civilizace
projevovala v různých náboženstvích, jako
bylo náboženství starověkých Egypťanů,
Sumerů, Řeků, Římanů, Aztéků a dalších
národů.
Náboženství můžeme rozdělit na dvě
základní skupiny - monoteistická a polyteistická - podle toho, v kolik bohů věří.
Monoteistická náboženství věří pouze v jednoho Boha, zatím co polyteistická uctívají
více bohů.

NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ
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VZDĚLÁVÁME SE

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ
Monoteistická náboženství
Mezi tři největší monoteistická náboženství
patří judaismus, křesťanství a islám, z nichž
nejstarší je judaismus, tedy náboženství
židovského národa. Jeho vznik sahá až
do 19. st. př. Kristem, kdy se Abrahám na
pokyn Boha vydává z Uru v Mezopotámii
do zaslíbené země Kanaan. Křesťanství
vychází z judaismu a myslím, že netřeba
ho dále představovat. A islám vznikl v roce
622 po Kristu v Arábii, jeho zakladatelem je
Muhammad (Mohamed). Všechna tato tři náboženství mají tedy původ v oblasti Blízkého
a Středního východu.
Posláním všech těchto náboženství je
snaha předat světu poznání jediného Boha,
který promlouvá ústy proroků, mudrců a někdy také andělů. Toto Boží slovo je zapsáno
ve svatých knihách u Židů v Bibli (TANAK
– tóra, proroci a spisy), u křesťanů v Bibli
doplněné o Nový zákon (evangelia, listy
a spisy) a u muslimů je to Korán.
Všechna tato náboženství mají nemálo
společného:
1) za prapředky lidstva uznávají Adama
a Evu
2) odvozují svůj původ od Abraháma
a jeho synů:
od Izáka – židé a křesťané
od Izmaela – muslimové
3) věří v jednoho Boha Abrahámova, byť
jej nazývají jinak:
židé - Jahve/Adonaj (z úcty k Božímu jménu
používají častěji jméno Adonaj=Pán)
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křesťané – Hospodin/Bůh/Otec, Syn
a Duch svatý (trojjedinost je asi největší
„oříšek“ u křesťanů)
muslimové – Alláh
Abrahámova zkouška
Pokud již hovoříme o Abrahámovi, pro
všechna tři náboženství je stěžejní jeho
zkouška víry: ochota obětovat syna Izáka na
hoře Mória. Na tomto místě (podle tradice
je hora Mória totožná s chrámovou horou
Sión) později král Šalamoun postavil Chrám
zasvěcený Hospodinu. Nyní tam stojí známá
mešita Al Aksá se zlatou kopulí.
Nutno podoktnout, že pro Abraháma tento
požadavek zřejmě nebyl úplně překvapivý,
protože ve všech tehdejších náboženstvích
Orientu byly lidské oběti docela běžné. Tento
známý příběh každé z monoteistických náboženství interpretuje jinak:
židé – obětování Izáka byla zkouška naprosté oddanosti Bohu, měl obětovat svou
budoucnost, kterou mu Hospodin slíbil

(potomstvo, které naplní Zaslíbenou zemi)
křesťané – obětování Izáka chápeme jako
předobraz Ježíšovy výkupné oběti
muslimové – obětován byl Izmael a narození Izáka bylo odměnou za tuto „oběť“
Rozdílné výklady nejen této události byly
v průběhu dějin příčinou prudkých náboženských sporů, jejichž důsledky můžeme
vidět až dodnes.
V následujících dílech si tato, ale i další
světová náboženství blíže představíme,
s výjimkou křesťanství, jemuž jsme se už
dostatečně věnovali.
Rád bych povzbudil čtenáře k dalšímu
prohloubení informací například ze zdrojů,
které uvádím pod článkem.
Petr Martínek
Prameny:
Náboženství světa – školní encyklopedie
pro mládež (Larousse)
Katechismus katolické církve - KKC

PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE
Antoine de Saint-Exupéry: „Když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého.
Budeš pro mě jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě.“
(z knihy Malý princ)
Pro dnešní manželskou rubriku jsme
vybrali problém jednoho skutečného anonymního páru, který se ocitl v krizi. Všichni,
kdo mají s manželstvím zkušenosti, se čas
od času v nějaké menší či větší krizi ocitli.
Najít řešení nemusí být vždy snadné. Zamyslet se nad příběhem jiných lidí může být
poučné i pro nás čtenáře. Co byste tomuto
páru poradili vy?
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S manželkou jsme spolu 15 let. Oba
jsme věřící. Nyní je manželka na mateřské
s ročním synem, starší chodí do školky.
Já pracuji. Navenek naše rodina vypadá
velmi spořádaně a pro někoho až idylicky.
Během posledních doby jsme ale v docela
komplikované manželské krizi. A já nevidím
řešení, jak se z toho dostat.
Vnímám manželství spíš jako instituci,

ve které je hlavním cílem zajistit a dobře
vychovat vlastní děti. Připadá mi, že manželka si žije svůj vlastní život. Veškerou
svou energii nasměrovala na děti a domácnost. Vaří, pere, uklízí, nakupuje oblečení
pro děti... Za ta léta na mateřské ztratila
potřebu jít do společnosti, jet někam na
výlet, zajímat se o dění ve světě.
Poslední dobou je hodně náladová. Stačí
drobnost, např. něco neudělám nebo mám
jiný názor, a naštvaná odchází a přestává
se se mnou bavit. Uzavře se do sebe. Většinu věcí, co řeknu, si vztahuje na sebe
a bere to jako výtku, reaguje "protiútokem".
Kolikrát si říkám, kde je to děvče, které
jsem si bral. Na fotkách byla vždy usměvavá, aktivní s mládeží…
Samozřejmě nechci říct, že chyba byla
vždy na její straně. Určitě je řada situací,
kdy jsem to opravdu pokazil já. V řadě
situací jsem se jí také omluvil. Několikrát
jsem se snažil, abychom si o problémech
promluvili. Vždy, když se o to pokusím,
manželka ale mlčí a je to spíše můj monolog. Chtěl jsem po ní, aby mi sdělila, co
jí vadí, ale o problémech nechce mluvit.
Opakovaně jsem jí také nabízel, že
bychom se měli za nás společně modlit.
Občas mou nabídku přijme, ale často
jen mlčí.
Vím, že můj mail vypadá, jako bych si
potřeboval postěžovat na to, co se u nás
děje. Ale spíš mě to hodně trápí a nevím
jak dál. Prosím o radu.
Petr
Odpověď pracovnice manželské poradny:
Milý Petře,
přijde mi velmi cenné a vzácné, že o té
situaci podáváte zprávu vy jako muž. Vnímám
váš pocit bezradnosti a trochu i hněvu, lítosti,
údivu, obav z budoucnosti. Vaše manželská

krize sice začala před nějakým časem, ale
ještě není u konce, ještě jste nenašli nový
model společného fungování.
K tomu, co jste napsal, mě napadá, že
toho vím o vaší krizi opravdu málo na to,
abych vám mohla dát nějakou zaručenou
radu, která zafunguje. To, co ale mohu
udělat, je dát vám pohled z většího odstupu.
Vaše žena už nějakou dobu není tím děvčetem, které jste si bral. Změnila se, protože
její život se změnil. Nepatří už mezi mládež,
je máma několika dětí. Je to dospělá žena.
A tak prosím neočekávejte, že bude stále
stejná. Mění se život, mění se jeho potřeby
a měníte se i vy. A je to tak dobře. I když je to
větší nálož, tak to má svou velkou hodnotu.
Když se změní životní situace – například
s narozením dětí, musí se změnit i věci kolem. Než se přijde na to, co je vlastně třeba,
chvíli to trvá. Řešení je právě ve vás dvou. Je
třeba jít a hledat. Vím, že jste zkusil vše, co
vás napadlo. Je třeba to ale nevzdat.
Když se pokusím vžít do mámy několika
dětí a z toho jednoho ročního, napadá mě,
že její situaci vlastně chápu. Není v tomto
období toho třeba víc. Ale to období je vlastně z perspektivy života krátké, i když v tuto
dobu velmi intenzivní. Ale neznamená to, že
to tak zůstane. Nejmenší dítě vyroste a tak
se změní nejen potřeby, ale otevřou se i nové
možnosti pro vaši ženu a pro vás dva dohromady také. Dejte tomu prosím čas a buďte
trpělivý. Zkuste svou ženu uvidět znovu.
Právě v té situaci, ve které je. Samozřejmě by
bylo fajn, až nejmenší dítě trochu poporoste,
aby zas pomalinku mezi lidi chodit začala.
Chápu, že vás bolí a možná to ve vás vzbuzuje
obavy, když se po vás občas jakoby sveze i to,
co vám nepatří. Ale zároveň – jste její nejbližší
člověk. Není to dobrý způsob komunikace,
ale je to nějaký důkaz blízkosti, i když s vámi
teď neumí být lépe. Chápu, že to ale není pro
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vás přijatelné. To jen pro lepší srozumitelnost.
Jak s tím vším ale naložit... Zkuste se podívat na to, co by vlastně vaše žena v této situaci potřebovala. Zkuste změnit něco – třeba
malého. Ona pak nemůže zůstat stejná, na
tu změnu musí zareagovat a také něco změnit. Zkuste nejprve ke své ženě najít znovu
vztah. Měl jste ho s tím děvčetem tehdy, je
třeba ho mít i k té ženě vedle vás. Zkuste v ní
uvidět – přes všechny výhrady, které vám
vaše situace bude vnucovat, vaši ženu jako
ženu skvělou. Neposuzujte ji z pohledu jejího
výkonu a selhání, ale z pohledu toho, kým
je. Zkuste ocenit to, jak zvládá péči o děti,
vyzdvihnout, jak se dokáže o ně postarat,
sehnat pro ně potřebné.
To, jak to popisujete, na mě dělá dojem,
že najednou díky dětem stojíte jaksi mimo.
To se stává. Zkuste se vrátit zpět do jejich
společnosti. Ne vytahováním manželky

ven, ale tím, že vy půjdete k nim. Zkuste se
postavit na stranu vaší ženy.
Vnímám, že vás trápí i její duchovní život.
I v něm krize přicházejí, ale neznamená to,
že to tak musí zůstat. V této době asi není
možné nutit partnera, aby se s vámi modlil,
natož aby šel na hloubku, když to právě teď
tak neprožívá. Společná modlitba je prostor,
kde by mohla uslyšet, že jste za ni, vaše
děti i její službu vaší rodině vděčný a že si jí
vážíte. Nutit ji ale k modlitbě nemůžete. Můžete se o to víc modlit vy sám, pronést vaši
ženu v modlitbách tímto nelehkým obdobím.
Nést ji s láskou v náručí k Bohu. Můžete jí
intenzivně žehnat. Uvidíte, že i to na potřebné
změny vliv mít bude. Nejste tedy bezmocný.
A věřte, že i když člověk z nějakých důvodů
ve víře ochabuje, Bůh ve své lásce nikoliv.
Opřete se tedy o něj. Nejste na to sám. převzato z www.vira.cz

OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY
Tomáš Špidlík: Jak očistit své srdce
Nakladatelství Refugium Velehrad-Roma, 92 stran
Žijeme v technické společnosti, jsme
zvyklí myslet, že všechno, co se děje, má
vnější příčinu. Člověk navykl poslouchat jen
druhé, nedává už pozor na vnuknutí v srdci,
která pocházejí od Ducha. Každý má být
v duchovním životě umělcem a skládat svůj
život pod vedením svrchovaného „Umělce“.
Kardinál Josef Beran
Karmelitánské nakladatelství,
30 stran
Krátký životopis arcibiskupa Josefa kardinála Berana. Jako úryvek přinášíme jeho
slova, která napsal v nuceném exilu.
Odkaz arcibiskupa Josefa Berana –
17. 5. 1969
Lide můj, co učinil jsem tobě, že do vyhnanství jsi mne odsoudil?
Mé srdce bylo plné lásky věrné a to jsem
ti dal bez výhrady celé,
chtěl jsem tě přivést v náruč Spasitele,
jenž dává sílu, těší malověrné,
přináší pokoj, který marně hledá neklidná
duše na pozemské pouti,
když vše, v co doufá, bezmocně se hroutí
a mrtvá hmota útěchu jí nedá.

ochotný vždycky každou bolest nést, jen
aby Bůh dal tobě požehnání.
To odmítl jsi, co jsem ti chtěl dát a to snad
nejvíc bolí srdce moje,
však přesto Bože, staň se vůle Tvoje, jen
zemi Tvůj pokoj ať se vrátí.
Touhu po vlasti obětuji Tobě, za drahý
národ, který jsi mi svěřil,
jen pomoz mu, aby zas v Tebe věřil a z bludných cest přiveď ho zas k sobě!
I když mé srdce v římském velechrámu
v prach rozpadne se v chladné zemi cizí,
má láska k vlasti nikdy nevymizí, za národ
svůj se modlit nepřestanu!
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Stanislav Rudolf: Myš dobré naděje
Nakladatelství Albatros, 206 stran
Kniha je příběhem čtrnáctiletého Petra
a jeho vrstevníků, kteří se rozhodují, trochu
bezradně a někdy ukvapeně, o své budoucí
životní cestě. Nejde však jen o tohle vážné
rozhodování, nejdůležitější je příběh, a ten je
plný překvapení, napětí a legrace. Kniha byla
oceněna v literární soutěži k Mezinárodnímu
roku dítěte. Pro čtenáře od 11 let.
M. Červenková

Jen pro lásku, národe můj drahý, léta jsem
žil za ostnatými dráty
a plnil dále odkaz Kristův svatý, byl číslem
mezi zločinci a vrahy.

V květnu byla provedena kompletní rekonstrukce střechy fary. Díky všem, kdo se na ní podíleli
zvláště p. inženýru Bohumíru Janečkovi
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I to jsem snášel rád a bez reptání, obětoval
za pokoj tvůj a štěstí,
29

Cestička

PODOBENSTVÍ O PAVOUKOVI
Jakýsi pavouček měl veliký hlad. Nemohl
ale najít žádnou potravu. Tu si vzpomněl na
umění, které ovládal jen on.
Ze svého těla nechal vytéci nit. Tu nahoře
pevně uvázal a spustil se po ní dolů a tam
postavil svou síť. Z posledních sil napnul
nití své dílo, které nasměroval do středu
a rozpletl do stran. Bylo nádherné dívat se
na jeho umělecké dílo a možná, že na něj
byl sám pyšný. Tak bylo mohutné. A když
se na síti ráno jemně usadila rosa, zářila na
vycházejícím slunci jako krystal.
Už nemusel mít hlad, protože se v síti zachytily mouchy, komáři a hmyz všeho druhu.
A měl potravu i do zásoby.
Jen jedna věc mu vadila, když se těšil ze
svého uměleckého díla: nit, která vedla shora
dolů. Bylo jí ještě třeba?
A tak ji prostě ukousl. Ale jaké zděšení! Síť
se zhroutila! Jeho dílo bylo zničeno. A to jen
proto, že zapomněl na jedno: na význam nitě
vedoucí vzhůru.

Také my máme jednu důležitou nit,
která vede vzhůru, a tou je modlitba.
Modlitba je totiž jako nit vedoucí nahoru. Jí se můžeš přidržet, když ti třeba
bude smutno, nebo když se ti nebude
dařit. Proto děti, nepřerušujte tuto nit
a nezapomínejte na modlitbu ani o prázdninách, ať budete kdekoliv.

Ahoj holky a kluci,
když se blíží dny volna, těšíme se, že budeme mít čas na to, co jsme nestihli během
školního roku. O prázdninách můžeme objevit hodně krásných věcí a získat nové zážitky
i kamarády. Neměli bychom přitom zapomenout na modlitbu, protože ………………. A je to
ta pomyslná důležitá nit, která drží pavoučí síť.
Pojmenujte správně obrázky. Číslo u obrázku udává, kolikáté písmeno máš vybrat, abys
získal tajenku, která se čte zleva doprava po řádcích. Když tak vám s tím můžou pomoct
rodiče.
30

TAJENKA:
Přejeme všem, aby ty prázdniny stály za to a abyste je neproleželi jen u mobilu nebo tabletu – to by byla velká škoda! 31

PRO ZASMÁNÍ

• V kostele se měla zpívat píseň „Přijď, ó Duchu přesvatý.“ Stalo se, že znavený varhaník
zadřímnul a nezačal hrát. Tu se kněz obrátil
od oltáře a zvolal: „Přijď, ó Duchu přesvatý!
Ale teď hned!“
• Ptá se farář dospívajícího chlapce, který
při přípravě na biřmování jeví evidentní nezájem o věc: „A proč chceš jít k biřmování?“
Odpověď: „Kdybych nešel, neměl bych
kredit na mobil.“

• Chlapec měl dostat výprask. Brání se:
„Tati, tělo je přece chrám Ducha svatého.“
Otec na to: „Však já to vezmu přes sakristii.“
•

Alenka dostala nové kolo. Objede dům
a volá: „Tati, podívej, podívej, bez držení!“
Objede podruhé a volá: „Tati, podívej, bez šlapání!“ Objede potřetí a volá: „Tati, bež žubů!“

• Malý kluk si doma prohlížel prastarou
obrázkovou Bibli. Najednou z ní vyklouzne
vylisovaný list a zvolna se snáší na zem. Hoch
ho opatrně zvedne a říká mámě: „Podívej,
co jsem našel! Není to zástěra, kterou měl
na sobě Adam?“
• Dva přátelé sedí venku u stolku a popíjejí
kávu. Projde kolem nich kněz. Jeden řekne
tomu druhému: „Ti kněží mají opravdu štěstí
na ženy!“ „Jak to myslíš, vždyť se ani nesmí
ženit.“ „No právě proto!“

• Manžel přišel domů a našel tam svoji ženu
v slzách. „Copak se stalo, miláčku?“ „Tvoje
matka mě hrozně urazila,“ postěžovala si.
„Jak tě, prosím, mohla urazit?“ vykulil muž
oči. „Je na dovolené na druhém konci světa.“
„Dnes ráno ti přišel dopis od matky. Ze zvědavosti jsem ho otevřela a na konci stálo. PS:
Drahá Evo, až ten dopis budeš mít přečtený,
nezapomeň ho dát mému synovi!“

• Řidič bezvěrec jede kolem kostela a u poblíž tekoucí řeky si povšimne, že na břehu
chytají ryby dva kněží. U silnice stojí cedule
s nápisem: Pozor, blíží se konec vaší cesty!
Řidič bezvěrec zpomalí, vytočí okénko
a zahuláká: „Starejte se o sebe, panáčci!“
Načež dupne na plyn a uhání dál. Po chvíli
se ozve mohutné žbluňknutí. Jeden z kněží
se otočí k druhému a praví: „Já jsem vám
říkal, otče, že tam bude lepší napsat: „Most
v rekonstrukci.“
• Miláčku, jak to, že za týden, co jsme svoji,
máme každý den k obědu guláš?“ „Nezlob
se, drahý, ale řeknu ti, že už si nevím rady.
Ať se snažím, jak chci, vždycky mi z toho
vyjde guláš.“
• Na stadiónu se chystá křesťanská akce.
K hlavnímu organizátorovi přijde vedoucí
kuchyně a ptá se: „Kolik máme zajistit jídla?“
„To budou charizmatici, takže jako obvykle pět chlebů a dvě ryby.“
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