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N ASLOUCHAL
Tak se jmenuje kniha HenrihoNouwena, v níž autor
mluví o svém pobytu v jednom trapistickém klášteře
ve Francii.
Vzpomněl jsem si na ni
letos v srpnu, když jsem měl
možnost prožít asi deset dnů
u bratří trapistů v klášteře
Nový Dvůr v západních Čechách... Od té doby čas od
času přemýšlím: v čem může
být tak „zvláštní“ a dnešnímu
světu nesmírně vzdálený
život trapistických bratří (a od
nedávna ve středních Čechách i trapistických sester)
inspiraci i pro nás, „normální“
lidi? Nabízím několik bodů
k zamyšlení:
Mlčení, ticho, naslouchání. Leckdy to není snadné. Když zůstaneme delší
dobu potichu, nejde jen o to,
že máme chuť si s někým promluvit. Před tichem často utíkáme i proto, že se ve chvílích
mlčení začnou v našem nitru
ozývat věci, které se snažíme

JSEM TICHU

přehlušit, zapomenout, překrýt prací a zábavou: neklidy,
obavy, úzkosti, nepříjemné
otázky… Je dobré se tomu
všemu – aspoň jednou za
čas – postavit tváří v tvář,
přemýšlet i nad tím, co běžně
odsouváme, hledat to, co je
v našem životě podstatné, rozeznat to, co podstatné není
a při tom se za tím ženeme.
Zkusme odevzdat Pánu strachy a úzkosti, jež se v našem
nitru ve chvíli ticha vynořily,

uvědomme si, které vztahy
zanedbáváme či zanášíme
svým sobectvím... Pokud
nemáme možnost několikadenního duchovního cvičení
někde v klášteře, můžeme
tím vším alespoň „ve zkratce“ projít třeba při čtvrteční
večerní adoraci; najdou se
jistě i jiné příležitosti.
Důležitost řádu a kázně.
Jak často naříkáme na shon
a přebytek práce! Někdy
by možná pomohlo malé
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cvičení: najít si večer chvíli
času, vzít si tužku a (poctivě)
spočítat minuty uplynulého
dne. Pokud budeme upřímní, myslím, že tam najdeme
mnoho chvil, které nebyly
ani prací ani modlitbou ani
odpočinkem. Anebo chvil,
jež se jako některá z výše zmíněných činností tvářily, ale ve
skutečnosti jsme je „prolelkovali“… A další den to zkusme
otočit. Ještě večer si napišme plán na příští den. Co
stihnout musím, co stihnout
mám, co mohu „vypustit“?
Jistě – mnoho věcí a okolností nemůžeme ovlivnit (zvláště
rodiče, kteří se starají o malé
děti, to asi potvrdí ☺), ale
přece – může nám to pomoci
odstraňovat promarněný čas,
o němž byla řeč dříve. Bratři
trapisté nám i v tomto mohou
být příkladem: jejich časový
program je sice náročný; je
to pro ně ale velká pomoc,
aby vzácný čas svého života
nemarňovali.
Naplněný život. Život bez
počítačů, televize a internetu,

bez zábavy, oslav a výletů;
život bez výplat, bez vlastních
peněz a majetku – to má být
život naplněný? Vzhledem
k tomu, že si takový život volí
i dnes nemálo mladých lidí,
to zřejmě možné je. Jak to?
Připomíná nám to, že nejdůležitější není nic z toho výše
zmíněného – důležité je pouze to, zda se snažíme jít svou
životní cestou v souladu se
svým svědomím a s Boží vůlí.
A snad právě to, že bratři se
dokáží zříci mnoha zdánlivě
nezbytných zábav a rozptýlení, jim pomáhá jasněji vidět
a prožívat to, co je skutečně
důležité a podstatné… My
jejich životní styl dokonale
napodobit nemůžeme. Ale
jistě by se i v našem životě našlo nemálo zbytečné zátěže,
bez které by se nám kráčelo
lehčeji a svobodněji…
Važme si vzácného
času svého života. Ať se
nám stále lépe daří jít dobrou a požehnanou životní
cestou.
o. Petr

Milí přátelé,
přejeme všem požehnaný, nejen hodový, čas.
I když letošní suché počasí úrodě nepřálo,
mysleme na to, ať nevysychá pramen
Boží milosti v našich životech!
redakční rada
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PROŽILI JSME

Poutní zájezd Německo – Švýcarsko 21. – 25. 6. 2012
Tak jako každý rok podařilo se i letos paní Ireně
Janů s jejími pomocníky
(pan Vojtěch Bohůn a sestra
Jana z exercičního domu
v Leitershofenu) sestavit
velmi zdařilý poutní a poznávací zájezd do Německa
a Švýcarska. O duchovní doprovod se nám opět staral
o. Jiří Čekal z Ratíškovic.

SVATÉMU VÁCLAVU
MARIE HOLKOVÁ
PŘÍLIŠ BRZY SES NARODIL
O VÍC NEŽ TISÍC LET
TEN BÍLÝ SKVOSTNÝ KVĚTEN
TA TOUHA NECHAT ŽIVÉ ŽÍT
NEMOHL ZA TVÉ DOBY KVÉST
SVĚT UZNÁVAL JEN SILNÉ PĚSTI
TOBĚ VŠAK STAČIL VÍRY ŠTÍT
Ó, KNÍŽE POKOJE
TYS VĚDĚL TEHDY UŽ
ŽE PLUH JE VÍC NEŽ NŮŽ
ŽE ŽIVOT KRÁSNÝ JE
JEN BEZ BOJE

A UMĚT V MÍRU ŽÍT JE ČEST
A PROTO PROLIL JSI SVOU KREV
SLYŠ KNÍŽE NÁŠ SLYŠ MÍRU ZPĚV

* Prachatice
První zastávka se konala
v klášteře v Prachaticích na
pozvání sestry Sebastiány,
pocházející ze Starého Poddvorova. Ta nás provedla bývalým klášterem, který dnes
slouží jako hospic pro staré
nemocné lidi a nachází se na
místě rodného domu svatého
Jana Nepomuka Neumanna.
Tento rodák z Prachatic se
narodil ve smíšené česko-německé rodině. Jeho otec
pocházel z Bavorska. Po
vysvěcení na kněze se stal
misionářem v USA a stal se
také v pořadí čtvrtým biskupem ve Filadelfii.
*Altötting
Altötting je známým srdcem Bavorska a to kvůli své
více něž tisícileté historii
a poloze uprostřed starého

vévodství a také kvůli svému
významu jako centra víry
a národní pobožnosti. Toto
místo navštíví více jak milion
poutníků ročně a pokloní
se zde „Černé Madoně“ ve
známé Gnadenkapelle.
Zastávka v koncentračním
táboře Dachau u Mnichova
nám připomněla nacistickou
vládu v Německu. Tábor byl
otevřen 20. března 1933.
Byl prvním stálým koncentračním táborem založeným
za vlády nacistů.
*Einsiedeln ve Švýcarsku
Město Einsiedeln je nejdůležitějším místem poutí
věnovaných Panně Marii ve

Švýcarsku. Impozantní centrum Einsiedelnu je cílem bezpočtu návštěvníků mířících
k baroknímu benediktinskému klášteru, existujícímu již
více než tisíc let. Touto oblastí
také prochází Jakobsweg
(cesta sv. Jakuba). Odpolední bohoslužbu sloužil o.
Špaček, který je původem
z Valašska a je ve Švýcarsku
duchovním správcem pro
české rodáky. Seznámil nás
s historií tohoto poutního
místa a problematikou své již
desetileté pastorace v této
zemi. Kromě památek se zde
návštěvník může pokochat
překrásnou okolní přírodou.
Při návratu do Německa

Účastníci křížové cesty, v pozadí klášter Einsiedeln, Švýcarsko
3

jsme se zastavili na krátkou
prohlídku Bodamského jezera v rakouském městě
Bregenz.
*Zugspitze
Za krásného počasí jsme
se vypravili na nejvyšší horu
Německa Zugspitze. Vyjeli
jsme ze stanice Garmisch-Partenkirchen vlakem. Od
jezera Eibsee jsme pokračovali zubačkou k ledovci
a potom lanovkou na vrchol
hory. Odtud je výhled na více
něž 400 vrcholů v Rakousku,
Itálii, Švýcarsku a Německu.
Cestou do Leitershofenu
jsme se nakrátko zastavili v městě Kempten, kde
je duchovním správcem P.
Bernard Ehler, bývalý ředitel
z Leitershofenu. Přesto, že
mu končil Farní den, našel
si na nás čas a ukázal nám
katedrálu a její nejbližší okolí.

„MÁME PROČ SE VESELIT A RADOVAT...“
Katolická charizmatická konference v Brně

Na vrcholu hory Zugspitze (nadmořská výška 2 962 m)

*Weltenburg
Poslední den jsme se při
cestě domů zastavili v klášteře Weltenburg. Byl založen v roce 617 na jižním
břehu Dunaje. Okolo roku
800 přebírá klášter řeholi sv.
Benedikta a v roku 1050 byl
zde založen pivovar. Dnes
spravuje klášter 14 mnichů,

kteří starají se o farnost a hosty v místě. Pivovar je provozován dodnes a vaří velmi dobré
černé pivo.
Věříme, že poutní zájezdy
se budou organizovat v příštích letech i nadále, přestože jsou důležité kontakty
v „základně“ - Exerzitienhaus v Leitershofenu
u Augsburgu zpřetrhány.
Sestra Jana se vrací do svého rodného kraje na Slovensko, pan ředitel Ehler byl již
vloni přeložen na nové působiště do Kemptnu. Zcela
určitě se najdou nová místa,
nové kontakty a možnosti,
aby poutě, poznávání a s tím
spojené čerpání povzbuzení
pokračovalo dál…
Alžběta a Bohumír
Janečkovi

Sestra Jana a P. Ehler v Kemptnu s poutníky
4

I letos jsme se mohli v první
polovině července (od 11. do
15.) zúčastnit konference,
která nezklame. Po roce se
opět zaplnily haly G a F na
brněnském Výstavišti křesťany nejrůznějšího věku,
stavu a povolání. Opět byl
připravený bohatý program
jak pro dospělé, tak i pro
děti (krásným zpestřením byl
například i Teátr Víti Marčíka).
Těžištěm konferenčního
dění jsou mše svaté a přednášky. Letošní motto „Máme
proč se veselit a radovat...“ je vzato z podobenství
o marnotratném synu – lépe
řečeno o marnotratném otci,
jak ho známe z Lukášova
evangelia.

Při přednáškách jsme
se zamýšleli nad chováním
jednotlivých postav tohoto
příběhu – nad mladším
synem, kterého doma tlačí
boty a proto jde okusit svět.
Po tom, co skončí mezi
vepři s prázdným žaludkem
a zničeným sebevědomím,
si uvědomuje a přiznává
svůj omyl a vrací se zpět
k milujícímu otci. Ten nás až
ohromuje tím, jak bez sebemenší výčitky přijímá zpět
svého syna, který ho svým
chováním vlastně zavrhl,
a vrací mu jeho důstojnost.
Nejtvrdším oříškem je starší syn, který se neraduje,
že vidí svého bratra doma
živého a naopak zahrnuje

otce výčitkami. Je v něm plno
zahořklosti a zřejmě i zbabělosti. A jak řekl o. Vojtěch
Kodet, musíme si dát pozor,
abychom se mu až moc nepodobali. Co by se totiž asi
stalo, kdyby mladší bratr při
svém návratu potkal nejdříve
staršího bratra? Je pravděpodobné, že ten příběh by
měl úplně jiný konec. Ani tak
my nejsme povoláni k tomu,
abychom rozhodovali, kdo
do církve patří (kdo může být
spasen) a kdo ne.
Moc mě potěšilo, že hlavním kazatelem konference byl o. Daniel Ange.
Myslím, že hned v prvních
minutách na pódiu si nás
získal svou bezprostředností
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a hlavně velkou pokorou. Pozdrav a úvodní věty pronesl
v češtině a celkově bylo znát,
že má k naší zemi (a díky o.
Petrovi i k naší farnosti☺)
srdečný vztah. Ve svých
přednáškách se zaměřil na
označení zla proti životu – na
demaskování kultury smrti
(eutanázie, potraty apod.),
která dusí především západní
Evropu a snaží se rozpínat
i u nás. Silná byla také svědectví o současných mučednících – lidech, zejména
mladých, kteří v nedávné
době pro víru v Krista nebo
pro záchranu druhého člověka položili svůj život.
Jsem vděčná, že jsem
se této skvělé akce mohla
zúčastnit. Vždy tu na mě
zavane dech univerzality
církve – když tu potkávám od
miminek, přes mládež až po
staré lidi a celé rodiny tolik
křesťanů, kteří chtějí posílit
svoji víru. Letos jsem hodně
vnímala, kolik postižených
lidí je tu mezi námi a jak statečně dovedou nést různé
obtíže.
Tak, přátelé, pokud na
konferenci jezdíte, věřím, že
se tam, dá-li Pán, zase příští
rok potkáme a pokud jste
tam ještě nebyli, přijeďte,
stojí to určitě za to!
A. Tlachová
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DANIEL ANGE U NÁS
O. Daniel Ange – francouzský kněz a řeholník, který pracuje
s mládeží, byl hlavním přednášejícím letošní Charizmatické
konference v Brně. Po jejím skončení 15. července přijel na
chvíli do naší farnosti. Sloužil zde nedělní mši v 10 hodin a pak
následovala přednáška na téma „RADOST“ – zamyšlení nad
zdrojem radosti Božích dětí.
Na ikoně Trojice malíře Rubleva, kde jsme viděli tři Božské
osoby kolem stolu, nám vysvětlil, že kde je plnost lásky, je
i plnost radosti. Ježíš se také raduje a je důležité vyprošovat
si dar jeho vlastní Božské radosti pro každého z nás.
Nastínil nám také několik důvodů, proč se máme radovat.
Například z toho, že jsme dostali život. Máme oči, abychom
viděli krásu světa. Ústa, abychom mohli mluvit, zpívat… Pak
z toho, že jsme se ve křtu stali Božími dětmi a že v sobě neseme Boha, můžeme k němu mluvit a také mu naslouchat. Také
se můžeme radovat z krásy stvoření. Nebo z toho, že můžeme
něco dát, dostat, pomáhat druhým. Důležitá je také radost
z odpuštění. A ač je to asi nezvyklé, tak i radost v utrpení – je
spousta postižených lidí, ale přesto z nich vyzařuje radost.
Žádejme od Boha, ať nás jeho radost nikdy neopouští, ať už
prožíváme jakékoliv zkoušky… Ale také děkujme dostatečně
za dar radosti.
Z o. Daniela po celou dobu vyzařovala radost a pokora.
Také na něm byl vidět velký elán a rozhodně na něm nebylo
poznat, že letos 5. října bude slavit své 80. narozeniny.
B. Bílíková

JSME OPĚT V

Letní výlet do Tater se stal
v naší farnosti dobrou tradicí, která nebyla ani tento
rok porušena. A tak se dne
22. července odebrala skupina šestnácti dobrodružně
laděných jedinců do slovenské divočiny. Skupina
složená z ostřílených horalů,
vyznavačů adrenalinu a příznivců zdravé výživy spolu
s pěti čerstvými absolventy
ZŠ pod dohledem policie (přímo jejího mluvčího) a duchovního otce se setkala u našeho
luxusního sídla navečer téhož
dne. Ač všichni znaveni po
cestě útrpné, odpočinku
nebylo nám dopřáno. Před
námi byla spousta úkolů, které musely být do soumraku
vykonány. To proto, jak zřejmě tušíte, že elektrifikace se
našemu sídlu vyhnula obrovským obloukem. A tak tedy
rychle sehnat dřevo, zapálit
oheň, namíchat pití, nalíčit
pasti na medvědy... Mezitím
se deváťáci zděšeně rozhlíží
po prostředí, ve kterém stráví
následující týden. Absence
teplé vody, elektrické energie
nebo toalet by se zřejmě ještě
překousnout dala, leč chybějící připojení do sítě internet
rozhodilo i ty nejklidnější. Budíčky v čase, který by se dal
během prázdnin nazývat hlubokou nocí, se také nesetka-

R OHÁČÍCH

ly s přílišným pochopením.
Po ledové koupeli v horském
potoku jsme ale byli schopní
potlačit únavu a snášet tíhu
dne. Pokud jsme zrovna
nechystali jídlo, chystali jsme
dřevo, pokud jsme nechystali
dřevo, chystali jsme pití. Samostatnou kapitolu pak tvoří
naše výpravy. Jestli si myslíte,
že se jedná o pochody, při
kterých si sáhnete až na

NEZHUBLI
pokraj svých fyzických sil,
balancujete na hranici mezi
životem a smrtí a utíkáte
před medvědy, tak máte
velmi dobrý odhad, nebo jste
v Roháčích už také byli. Ne.
Konec nadsázky. Roháče
jsou ve skutečnosti mnohem
přívětivější. Vzhledem k tomu,
že se zde pravidelně schází
dobrá společnost, tak si tam
občas připadáte jako doma.

Z výstupu na Mnicha

Mše před chatou, v dálce Nízké Tatry
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A drobný nekomfort? Ten je
bohatě kompenzován krásou
přírody, která je všude kolem
vás. Jak řekl jeden moudrý
farář, není krásnějšího Božího
chrámu než sama příroda.
Mše svatá na vrcholcích hor
ve vás toto tušení velmi rychle
utvrdí. Kromě duchovní a turistické náplně si v Roháčích
užijete také spoustu zábavy.
Mezi oblíbené zpestření patří
například prolézaní potrubím nebo hazardní sázky při
baseballu. Navzdory tomu,
že jste prakticky celý pobyt
v pohybu, je téměř nemožné
v Roháčích zhubnout. Je
to díky vydatným pokrmům,
které vám jsou pravidelně
předkládány. Až někdy ochutnáte porridge našeho faráře,
uvědomíte si, že historky
o hubnutí musí být jen fámy.
Stejně tak klevety o nebezpečných horských túrách.
Řetězy na Trech Kopách sice
trochu akční jsou, ale nic, co
by se s Božím požehnáním
nedalo zvládnout. V podstatě
jde celý pobyt shrnout do čtyř
slov: „Stojí to za to.“ A proto
bychom chtěli za všechny
poděkovat o. Petrovi, že nám
jej umožnil absolvovat. No
a pro všechny, kdo stále ještě
váháte, jestli to opravdu „za to
stojí“…máme vzkaz: Kdyby
nestálo, tak bychom se tam
nechtěli stále vracet.
roháčská mládež
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Na CSM jsem se velmi těšila, proto pro mě
bylo těžké rozhodnutí mezi setkáním a brigádou. Z finančních důvodů jsem se přihlásila na brigádu
a doufala jsem, že se přesto budu moct setkání zúčastnit
alespoň o víkendu. Mrzelo mě, že nebudu na celém setkání,
a že potom budu muset jet sama. Boží plán byl ale mnohem
lepší, brigáda nečekaně skončila už v pondělí. V úterý 14. 8.
jsem díky tomu mohla v Hodoníně kupovat jízdenku do Žďáru
pro 18 osob.
Mottem setkání byl citát: „Ovocem Ducha je láska,
radost a pokoj...“ (Gal 5,22). Celé setkání bylo skvěle
zorganizované zásluhou asi 750 dobrovolníků. Úžasnou
atmosféru pomohly vytvořit usměvavé tváře většiny účastníků
i organizátorů, skvělý program, časopis Kompot (...z ovoce
Ducha), Žďářiny, rodinka Žďárských, hymna setkání „Kéž
poznají nás po ovoci“ a hlavně Duch svatý, který nás všechny
spojoval a naplňoval nás láskou, radostí a pokojem. Velmi
silným zážitkem bylo pro všechny svědectví rodičů a kamarádů blahoslavené Chiary Luce Badano (mladá dívka, která
nedávno zemřela na rakovinu kostí, ale během nemoci, při
níž trpěla velkými bolestmi, nezahořkla, ale naopak byla radostná a dokázala povzbuzovat své rodiče i všechny ostatní,
kteří k ní přicházeli). Přestože během tohoto svědectví začalo
pršet, nikdo neodcházel a to, že nás velmi oslovilo, jsme dali
najevo nekončícím potleskem, který přerušili až moderátoři,
aby mohl program pokračovat.
Při sobotní vigilii jsme nejdříve obnovili své biřmování a následně jsme se modlili nad našimi nebiřmovanými kamarády.
Během vigilie každý z nás držel v ruce zapálenou svíčku, která
symbolizovala, že jsme děti světla a nechceme žít ve tmě.
V neděli jsme slavili závěrečnou mši svatou, při které bylo
biřmováno 7 mladých lidí z různých diecézí. Atmosféru celého setkání vystihuje refrén naší oblíbené písničky Emanuel:
Jsme tu s ním, ve světle jeho krásy,
pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy:
Bůh Emanuel, Emanuel, Emanuel…
Monika Horáková

Pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou
18. srpna se ve Žďáru konala již podeváté
pouť rodin z brněnské diecéze. Kromě mše
svaté s biskupem Vojtěchem Cikrlem byla
připravena katecheze biskupa Pavla Posáda.
Dále svědectví rodin mladým lidem, oběd
a „poutní cesty“ pro rodiny, mládež, cyklisty
nebo jen pro manžele s možností hlídání dětí.
Na těchto cestách byla připravena zajímavá
stanoviště - výstavy uměleckých děl, taneční,
pro děti, vystoupení scholy žďárské farnosti
sv. Prokopa a následovalo zakončení s otcem biskupem Cikrlem. Pouť byla zvláštní
tím, že byla spojena s Celostátním setkáním
mládeže. Mottem setkání bylo „Ovoce Ducha
je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22) Ať tedy
plody Ducha svatého uzrají v každém z nás.
A. Staňová
hudební nebo divadelní produkce, plakáty
s texty k zamyšlení a také interaktivní projekty
s duchovním podtextem. Cesta pro rodiny
s kočárky byla obohacena šesti zastaveními.
První mělo název Boží milosrdenství. Na tomto zastavení byly k dispozici texty Brněnské
tiskové misie a výstavka pohlednic s ilustracemi věřící malířky Vlasty Švejdové. Na druhém
zastavení si děti mohly vyrobit křídlatkovou
flétnu. Na třetím se děti naučily ukazovací
písničku a na čtvrtém pomáhaly proroku Jonášovi chytat ryby. Páté stanoviště se týkalo
ráje. Děti měly namalovat, jak to vypadá v ráji.
Na posledním stanovišti byla připravena výstava dětských obrázků na téma „Pojď, Pane,
ukážu ti, co jsi na světě stvořil nejlepšího“.
Všechny cesty se sešly v bývalém klášteře,
kde bylo připraveno divadelní představení

21. července se konala naše tradiční pouť
rodin na Svatý Hostýn
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D vo j i t é v ý r o č í
O. Jiří Kaňa, působící v Blansku, letos oslavil své 50. narozeniny a současně 25 let kněžství.
Při této příležitosti sloužil zde,
ve své rodné farnosti, 12. srpna
děkovnou mši svatou spolu
s o. Ladislavem Hubáčkem,
o. Václavem Novákem a o. Petrem Karasem. Nechyběl ani
jáhen Oldřich Němec, který mu je
v Blansku velmi platnou pomocí.
Pro účastníky bohoslužby bylo
nachystáno víno a koláčky, které
napekly ženy z Blanska.

O. Jiřímu
za všechny
bojanovské farníky
přejeme
do dalšího života
i kněžské služby
Boží požehnání,
pevné zdraví a sílu
i všechny ostatní
potřebné dary.

Navždy Tvá
Dne 15. srpna, na slavnost
Nanebevzetí Panny Marie,
jsme se zúčastnili mše svaté
na Velehradě, při které dvě
dívky, mezi nimi i naše farnice sestra Simeona Anna
Hunčová odpověděla na
volání Boží svým ANO. Na
tento den připadá titulární
slavnost baziliky a zároveň
pouť Matice velehradské.
Poutní mše svatá se konala
v 10 hodin.
Slib, kterým se obě mladé
dívky zaslíbily čistotě, chudobě a poslušnosti, byl pro
nás hlubokým duchovním
zážitkem. Možná i proto, že
se nejednalo o žádná prázd10

ná slova nebo slib, který lze
vzít za měsíc zpět, je to slib
na celý život. Ani mnozí z nás,
křesťanů, neumí porozumět
takové oběti, natož pak lidé
nevěřící. Ti za takovým dobrovolným rozhodnutím mladé
dívky hledají důvody jako
například zhrzenou lásku,
nemoc, „nižší“ inteligenci,
slabost a jiné. Co za tím ale
nevidí, je touha naší sestry
následovat svým životem
Krista a růstem k dokonalé
lásce pomáhat plnit Kristův odkaz: „Ať všichni jsou
jedno.“
Již týden před konáním
této velké události panovala

i mezi námi, farníky, slavnostní nálada. V autobusu
jsme pod vedením Anežky
Turkové nacvičili také několik
písní, které jsme později při
pohoštění zazpívali. Po mši
sv. jsme všichni mohli Anně
Simeoně popřát a předat jí
dárek od bojanovských farníků. Za vytvoření nádherného
společenství děkujeme.
Chceme poděkovat i rodičům nejen za pohoštění,
ale hlavně za to, že ve své
rodině při výchově dcery
vytvořili podmínky pro vznik
tohoto vzácného duchovního
vztahu.
za účastníky
A. Račická

PODĚKOVÁNÍ
SESTRA ANNA SIMEONA
HUNČOVÁ A JEJÍ RODIČE
DĚKUJÍ OTCI PETROVI
A VŠEM FARNÍKŮM
ZA MODLITBY, OBĚTI
I ÚČAST NA MŠI SVATÉ
NA

VELEHRADĚ.

PÁN BŮH ZAPLAŤ!

ROHÁČE S BOJANOVSKÝMI
Týden na horské louce v úpatí Západních Tater, útočištěm
střecha nevelké koliby, kuchyní velké ohniště, koupelnou
potok – dovolená, o které už několik let sním. Teď se mi stala skutečností a jako bonus jsem získala společnost skvělé
party bojanovských farníků. Jak jsem se k nim dostala? Otce
Petra znám díky evangelizační škole Jeunesse Lumiére, kde
jsem sama nedávno strávila velmi požehnaný rok. Opravdu
jsem zajásala, když se pro mne ve výpravě do Roháčů ještě
jedno místo našlo.
Brzy jsem pochopila, že se jedná o akci vskutku tradiční.
Na známém a oblíbeném tábořišti (vesničané nás v Trsteném
při vyzvedávání klíčů od koliby zdravili širokými úsměvy) nesmí
chybět tradiční jídelníček – například nad ohněm smažený sýr
nebo výživný „porič“ otce Petra by mnozí jen těžce oželeli.
Dokonce i program je po dlouholeté praxi vytříbený a ustálený.
Tělu prospěje vhodný pohyb na horském vzduchu – pondělní
několikahodinová túra na nejbližší vrcholky (skalní výstupek
Mnicha se vypíná přímo nad naší loukou), úterní baseballový
zápas, středeční velká výprava na hřebeny Roháčů, odpočinkový čtvrtek s výletem k nedalekému vodopádu, páteční
kratší výstup na „horní chatu“ s vyhlídkou. Jako balzám na
duši působí prohlubující se ticho krásného a čistého stvoření,
nekonečně pestrá směs barev a tvarů, výšek i dálek, jasnost
hvězd noční oblohy… Velkým duchovním povzbuzením je každodenní mše, ať už na vrcholcích kopců či na naší louce; také
zamyšlení našeho náčelníka, následované tichým rozjímáním
a prostorem pro sdílení; konečně i čtvrteční noční adorace
v lese za kolibou, ve které jsme sjednoceni s ostatními bratry
a sestrami velké rodiny církve.
Ač je program již po více let vcelku jasně daný, přesto se
neokouká, každý ročník je něčím nový a vždy obohacující.
Skalní horalé se znovu a znovu vracejí, noví se nadšeně zapojí
a rychle zapadnou. Tentokrát naše skupina čítala devatenáct
lidiček ve věku od dvaceti do šedesáti let. Přibližně. Jak
různorodá skupina a přitom tolik jednotná! Musím říct, že
už dlouho jsem se ve společenství dosud mi neznámých lidí
necítila tak dobře přijata a doslova jako doma. Jistě na tom
má nemalý podíl srdečnost Moravanů, kterou jste u nás ve
východních Čechách proslulí…
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Za podrobnější zmínku snad stojí ústřední
výprava na horské štíty. Vyrážíme ve středu
po sedmé hodině ranní směr Žiarska chata.
Nálada výtečná, ostrým pochodem procházíme dolinou, kde jsou i po třech letech
patrné stopy stoleté laviny. První zastávka je
na Žiarske, většina z nás si před výstupem
dopřeje pivo, všichni si pak rádi vyslechneme další úryvek čtení na pokračování. (Ano,
i toto je nedílnou součástí tradice roháčských
pobytů, tentokrát jde o poslední díl Lewisových Letopisů Narnie s názvem Poslední
bitva.) Po načerpání sil vydáváme se vzhůru
ke hřebeni, klidným tempem, při kterém lze
sem tam utrhnout nějakou tu borůvku nebo
malinu. Letos jich tu mnoho neroste, snad
kvůli suchu a vyprahlosti tohoto léta, přesto
se ve vyšších polohách něco najde a potěší
kdejaký mlsný jazýček. Již poněkolikáté čepujeme vodu v jednom z místních potoků. Je
průzračná, chladivá a osvěžující. Na jednom
z nižších vrcholků pod hřebenem se opět
12

zastavujeme, abychom uprostřed té nádhery
stvoření děkovali společnou bohoslužbou.
Krásné výhledy, obloha modrá, nekonečné
množství odstínů zelené a šedé na kopcích
kolem dokola. Během oběda pak padne
důležité rozhodnutí, kam dál – okruh vedoucí přes Tri Kopy vítězí nad druhou variantou
Ostrého Roháče. Dosud jsme byli všichni
pospolu, zde se někteří oddělují, aby si užili
klidu hor. Adrenalinové úseky s řetězovými
přechody nechávají ostatním, budeme se
těšit na večerní shledání zase dole na Žiarske
chatě. A pak už přes Smutné sedlo přímo na
Tri Kopy. Dosud jsem o zdolávání ostřejších
hřebenů za pomoci řetězů pouze slyšela, teď
mám tu možnost vyzkoušet je na vlastní kůži.
A nezklamala jsem se. Je to radost, zvláště
v tak dobré společnosti. Obdivuji naše spolu-lezkyně z řad generace maminek a babiček,
díky spolehlivému doprovodu pánů se mohou
pyšnit výkony hodnými olympijských her (jak
podotkl otec Činka). A všichni se kocháme.

Kromě ostrých srázů vpravo i vlevo, nabízí
se nám shora možnost nahlédnout do druhého údolí, kde se na hladině Roháčských
ples zrcadlí proměnlivá obloha. Jedna kopa,
druhá kopa, tretí kopa, následuje kopa Hrubá
a potom Baníkov – vrchol, kde je vskutku
co oslavovat. Tož i zazpíváme. Bože, chválíme tebe za krásu kolkolem, za ochranu
na cestě, za radost ze společného pohybu,
z překonání sama sebe. Pravou čokoládou
doplňujeme potřebnou energii, přišel čas i na
něco ostřejšího z domácích zásob, k tomu
slavnostně pukáme vrcholový doutníček.
Všude kolem nás se pomalu zatahuje obloha,
blíží se čas soumraku a s ním i první náznaky
očekávané bouřky. Někteří již pospíchají
dolů směr Žiarská dolina, aby se zahřáli, jiní
si ještě vychutnávají pohledy z vrcholků. Na
měnící se krajinu, na rozehrávající se barvy
oblohy, kde se mísí poslední sluneční paprsky
se vzdálenějšími deštivými oblaky. Cesta se
prudce svažuje do údolí, tma padá, je čas
rozsvítit lucerničky. Poslední skupina k horské
chatě doráží za jasných záblesků bílého elektrického světla. Bouře je tu, lijavec propukne
naplno, jakmile za námi zapadnou dveře. Po
posilujícím žejdlíku zbývají ještě dvě hodinky
cesty, teď už v klidu po silnici v matném jasu
našich svítilen. Bouře zmizela tak rychle, jak
se objevila, a nad hlavami nám září hvězdy.
Při návratu hlásí hodinky pár minut po půlnoci
– takhle dlouhou horskou túru jsem dosud
nezažila.
Co ještě k celému týdnu dodat? Byl nám
všem opravdovým povzbuzením, možností
nabýt sil. Jistě jsme si každý pro sebe uchovali některý z těch krásných a nezapomenutelných okamžiků… Chvíle rozjímání – tichá
horská krajina, po louce rozesetí táborníci
s pohledem upřeným do dáli, ale i do nitra;
ve společenství zažívaná samota, nikoli však
osamění. Noc strávená pod hvězdami, pohled

ze spacáku na kontury horských štítů, po kterých lehounce klouzají první paprsky slunce.
Čtení na dobrou noc, kde nás v pravidelných
intervalech rozesměje dodatek z aktuálního
roháčského dění. Večerní besedy u ohně
s hrnečkem dobrého vína, výbuchy smíchu.
Noční adorace v chrámu s největší klenbou
na světě, sloupy stromů v záři svic, oči všech
obrácené ke Chlebu života… Takže posilněni
a zotaveni na těle i na duchu vrháme se zpět
do víru všedních dní.
Karolína z České Třebové

Ministranti na táboře blízko Dalešické přehrady - článek najdete na poslední straně
Cesty.
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BLAHOPŘÁNÍ
V neděli 26. srpna 2012 byla sloužena mše
svatá za LUCII ŠKRHÁKOVU a JOSEFA SALAJKU při příležitosti jejich kulatých narozenin. Při
mši svaté jsme našim jubilantům zazpívali několik
skladeb pod vedením pana Karla Bohůna. Zaznělo
slavnostní Führerovo TE DEUM, SLÁVA BOŽÍ V
PŘÍRODĚ od Beethovena, Mozartovo AVE VERUM a nakonec KRISTUS VÍTĚZÍ Jana Kunce.

POUŤ DO ŽAROŠIC
Letošní záslibná pouť k Matce Boží
Žarošické připadla přesně na svátek
jejího narození. Na pěší pouť se vydaly
necelé dvě stovky malých i velkých
farníků. Škoda, že tam ve větší míře
scházela mládež. Počasí přálo, bylo
krásně a někteří se i opálili. Hlavním
celebrantem byl místo ochořelého

o. biskupa Vojtěcha generální vikář o. Jiří Mikulášek. Srdečně nás přivítal o. Josef Pohanka a vyzval
nás, abychom si ze Žarošic odnesli mnohem víc než
jen zážitek z parádního průvodu.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci
poutě. Děkujeme Panně Marii za ochranu na cestě
i za všechny vyslyšené prosby.
red. rada

SVATÝ VÁCLAV

BLAHOPŘÁNÍ

Jan Zahradníček

NEDÁVNO OSLAVILA SVÉ OSMDESÁTÉ

A třeba-li smrt,
nauč nás lámat její hroty,
A třeba-li krev,
přes smrt jak přes životy
Ať očistné proudy její
S tvou krví vlastní se na zem lejí.
Slabost naší silou ještě si změř
jenom jak zvěř
ať nadarmo, nadarmo nepadáme.
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Za celý sbor a orchestr našim jubilantům ještě
jednou gratulujeme a děkujeme za obětavou
službu. Paní Lucii Škrhákové za práci varhanice
v naší farnosti a dirigentky Svatováclavského sboru a orchestru, panu Josefu Salajkovi za práci
organizačního vedoucího našeho sboru a orchestru.
členové sboru a orchestru
K blahopřání se jménem všech farníků připojujeme i my. Oběma oslavencům, Lucii i Josefovi, kteří svojí činností pomáhají zvyšovat důstojnost slavení mše svaté, přejeme do dalších let
hodně síly a trpělivosti. Ať je od této služby neodradí únava ani žádné nedorozumění, kterým
se při práci s lidmi nevyhnou. Zároveň jim chceme vyprošovat Boží požehnání pro tuto práci,
jejímž výsledkem je oslava Hospodina, našeho Pána. A tak ať platí: „Tě Bože chválí soulad
všeho mira, tě Bože všechno velebí…“
o. Petr a redakční rada

NAROZENINY PANÍ

MARIE RAJCHMANOVÁ,

KTERÁ SE DLOUHÁ LÉTA STARALA O OLTÁŘNÍ
ROUCHA A KNĚŽSKÉ ALBY.

ZA JEJÍ VĚRNOU SLUŽBU JÍ PATŘÍ

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ A K JEJÍMU
JUBILEU JÍ PŘEJEME HODNĚ
ZDRAVÍ A HOJNOST

BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ.

O.

PETR A REDAKČNÍ RADA

Adorace
před křížem
v den svátku
Povýšení
svatého kříže
14. září.
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SLOVO PRO DUŠI

SVĚDECTVÍ

Ucho nebo koleno?!
Stalo se to před vícero lety. To odpoledne
bylo na zimním stadionu v Třebíči nesnesitelné horko. Ale ani to vedro neodradilo tisíce
účastníků, dnes už nevím kolikáté Katolické
charizmatické konference, od převeliké
radosti z účasti. Před auditorium předstoupil
host, odněkud ze středomoří, kněz s darem
uzdravování. Nabídl nám všem, kteří jsme pociťovali nějakou fyzickou újmu, ať ji s důvěrou
předložíme Ježíši Kristu a on ji spolu s každým
z nás odevzdá našemu Pánu k uzdravení.
Přemýšlel jsem. Co mám předložit k uzdravení? Levé koleno nebo levé ucho? Ucho! Jo,
raději ucho. Léta jsem Meniérovu chorobu
léčil. Je to onemocnění středoušní a v případě
ataky (to doslova znamená útok), mě přepadne hučení v uchu, žaludeční nevolnost,
zvýšená nedoslýchavost a obrovský tlak za
ušním bubínkem. Člověk takto postižený se
v té chvíli chová jako opilec. Motával jsem
se zhusta, zvracel, jakýkoli krok, třeba ke
zdi, o kterou jsem se chtěl opřít a přivolat
si pomoc, končil zpravidla pádem na zem,
ze které jsem bez cizí pomoci nevstal. Jaké
štěstí, že jsem byl takto postižen v „době
mobilní“, přivolaní saniťáci pomohli vždycky.
Spolubratři okolojdoucí nikdy. Pozvracený,
válející se „opilec“, i když slušně oblečený,
neměl šanci.
Zkrátka svou obtěžující, čím dál se prohlubující hluchotu jsem na výzvu kněze předložil.
Když byl celý akt uzdravování ukončen, požádal jsem okolostojící a modlící se kamarády
o malou zkoušku. Zavřel jsem oči, to abych
si nemohl pomáhat odezíráním, a požádal
je, aby na mne šeptem promluvili. Neslyšel
jsem ale nic. Vážně. Nic. Tak jako před tímto
16

Modlitba nemění svět, ale mění lidi a lidé mění svět...

pokusem natáčel jsem hlavu k právě mluvícímu a očima si pomáhal poslouchat, o čem
že se vede řeč.
Pomalu jsme se brali k východu. Moje paní
ke mně přistoupila, aby mi byla oporou, až
budu z těch velmi příkrých tribun sestupovat
na plochu. Natočil jsem se bokem, abych
ulevil kolenu, které v předchozích dnech sice
sloužilo, ale vždycky jsem při cestě dolů trpěl
se zaťatými zuby. Ale ono nic. Vážně. Nic.
Žádná bodavá bolest, koleno fungovalo jako
za mlada. Bolesti sužující mě posledních pár
let tak, že jsem přestal jezdit na kole i na lyžích, byly pryč. Rozradostněn, ale ještě stále
s trochou nedůvěry jsem opatrně sestupoval.
Žádná bolest, žádné omezení. Zkusmo jsem
vyběhl schody na tribuny a jako kamzík seskákal zpět na plochu. Řádil jsem jako pominutý,
dokonce jsem z kleče vyskočil do dřepu a to
několikrát za sebou.
Chválil jsem Pána a děkoval mu. Dnes je mi
šedesát, koleno drží a ucho sice postupně
stále více hluchne, ale ataka již dlouhých,
snad patnáct let, se nekonala. Zkouším totiž
z roku na rok více a více naslouchat Pánu
a s posílenou důvěrou zvát Ježíše Krista do
všech situací svého života. A možná je to
úplně nějak jinak. Děkuji, Abba, děkuji.

...zamyšlení o modlitbě
Často si stěžujeme, jak to ve světě vypadá,
kolik je tam zla a sobectví. A kolikrát si my starší stěžujeme, že už tu nejsme užiteční, když
nemůžeme pracovat, nebo že na nás mladí nemají čas. Ale Kristus nás volá k té nejkrásnější
práci – k modlitbě. Dal nám poslání být solí
země. A tak, i když už nemůžeme pracovat,
můžeme mít sepnuté ruce v modlitbě a vyprošovat požehnání nejenom pro sebe, pro své
blízké, ale i pro všechny, kteří potřebují, aby
se za ně někdo modlil.
Modlitba není nijak složitá. Můžeme se
modlit modlitbu chvály - „Sláva Otci, i Synu
i Duchu svatému. Touto modlitbou uctíváme
Trojjediného Boha. Pro lidský rozum je tajemství Trojice nepochopitelné. Ježíš Kristus
nám je sám zjevil, když řekl: „Jděte ke všem
národům, získávejte mi učedníky, křtěte je ve
jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je,
aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.
A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do
skonání tohoto věku. (Mt 28,19-20)
Naše modlitba má začínat znamením kříže. To sjednocuje křesťany všech národů, ras,
řečí a kontinentů. Jsme pokřtěni jedním křtem.
Čelo, ústa a srdce označujeme a spojujeme
znamením kříže – abychom na svého Pána
mysleli, abychom ho vyznali ústy a aby měl
přední místo v našem srdci.

Krásná a důležitá je modlitba Otče náš
– Modlitba Páně. Je to shrnutí evangelia.
Uvádí nás do Boží přítomnosti a my při ní můžeme Boha nazývat otcem... Modlíme se jistě
i mnohé další modlitby a mluvíme s Bohem
i svými vlastními slovy.
Zdrávas Maria je jednou z nejstarších
základních modliteb. První část vychází z evangelia (pozdrav od anděla a Alžběty) a v druhé
si vyprošujeme přímluvu Matky Boží i Matky
naší. Obvykle se připojuje k Modlitbě Páně.
Často se modlíme i známé Anděl Páně –
k této modlitbě nás třikrát denně zvou zvony.
Tato modlitba přináší tajemství Božího vtělení
a našeho vykoupení. Je dobré se při zvonění
„klekání“ zastavit a spojit se v krátké modlitbě
s nebem.
Mnoho požehnání a vyslyšených proseb
přináší modlitba růžence – je v ní obsažen
stručný životopis Božího Syna. Má čtyři části:
růženec radostný, růženec světla, bolestný
a slavný růženec.
Nezapomínejme být se svým Pánem
při modlitbě v kontaktu každý den. Potřebujeme to nutně my i svět kolem nás.
Anežka Petrášová

Roberto Jan Scavino
Toto svědectví nám zaslal farník z Brna,
který nás každoročně zásobuje kalendáři
na čtení.

„Seš debil!“
Jednou jsem zakotvil se svými dvěma dětmi
v občerstvení McDonald‘s. Po nasycení jsem
popíjel cafe latte a děti dováděly v dětském
koutku.

Tu jsem si všiml, že na mou dvouletou dceru
Terezku doráží nějaký cizí, asi čtyřletý kluk.
Ponechal jsem Terezku svému osudu, aby
se postupně otrkávala životem. Přisedl jsem
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si ale blíže, abych v případě nouze nejvyšší
mohl provést záchranný výsadek.
Konflikt vyvrcholil tím, že chlapeček na
Terezku zhurta křičel:
„Seš debil!“
Terezka, která ještě moc mluvit neuměla,
na chlapcovu nadávku zhurta odpověděla:
„Ne! Terežka!“
Svou výpověď doprovodila bojovným výrazem ve tváři, stoupnutím si na špičky a nafouknutím celého organizmu do podoby bojové
připravenosti. Tak se to opakovalo několikrát:
„Seš debil!“
„Ne, Terežka!“
Konflikt naštěstí za chvíli ustal.
Když jsem to pak doma vyprávěl své ženě,
přivedla mě na myšlenku, že takto to vlastně
chodí i v životě. Mnohdy totiž i ke každému
z nás doléhá mnoho hlasů, které nás posuzují
a snaží se nám vsugerovat svou představu
o nás a někam nás vmanipulovat. Mohou to
být například hlasy našich nadřízených: „Jsi
málo výkonný!“, mohou to být hlasy našich
spolužáků či kolegů: „Pokud se s námi nenapiješ, nejsi in!“ Bývají to hlasy reklamy:
„Pokud nebudeš mít tento nový mobil, nepatříš k těm, co něco znamenají.“

Mohou to být ale v nejrůznějších variantách
i hlasy našich blízkých, hlasy přátel, hlasy
lidí, kterých si vážíme více i méně. Mohou
to být někdy dokonce i hlasy některých
duchovních, kteří to jistě „myslí dobře“. Ve
všech takovýchto situacích je jen na nás,
zda zůstaneme sami sebou, zda si obhájíme
svou důstojnost a integritu, zda si zůstaneme
vědomi, kým opravdu jsme, jaké je naše
jedinečné poslání a jaké je tedy naše
skutečné „jméno“.
Jak se ale stávat tím, kým máme být? Jistě
nikdo z nás neprohloupí, když půjde ke zdroji
svého života: když bude přebývat s Tím, kdo
nás vymyslel, komu na nás velmi záleží a kdo
jediný zná naši pravou podstatu = naše jméno. Jen Bůh vidí náš život v souvislostech.
Jen On nejlépe vidí všechny naše přednosti
i úskalí. Naslouchejme proto jeho hlasu a ne
slovům, která nás přejmenovávají dle svých
nejrůznějších potřeb...
A prosba na závěr: Nepřejmenovávejme
druhé! :-))
Ignác Mucha
správce internetových stránek vira.cz

NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

A STAČILO TAK MÁLO
Babičku Annu umístili po delší nemoci do
ústavu pro dlouhodobě ležící pacienty. Byla
už jak věchýtek, ale úsměv jí nepřestával
zdobit tvář, i když ne vždycky jí bývalo do
smíchu. Její bílé vlasy byly stažené na temeni
do malého uzlíčku. Babička jako z pohádky
Boženy Němcové.
V nemocničním pokoji leželo osm žen, na
každé straně po čtyřech. Okna byla velká
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s výhledem do zahrady. Bylo krásné jarní
odpoledne.
Jana otevřela dveře pokoje, pozdravila
všechny babičky a kráčela k té její – pohádkové. Návštěvu měly, tak jako pokaždé, jenom
dvě z nich. Oči těch, které zůstávaly osamoceny, hleděly teskně a bolestně. Jejich svět
se zúžil v jednu místnost a čtyři mlčící stěny.
V koutku pokoje ležela drobná stařenka,

Když někdo naslouchá, vztáhne ruku, pošeptá laskavá slova povzbuzení
nebo se snaží potěšit starého, nemocného, osamělého člověka, začínají se
dít mimořádné věci.
L. Girzalits

která nespouštěla oči ze dveří v naději, že se
v nich objeví někdo z jejích blízkých. Marně.
Dny bývají dlouhé, noci ještě delší a tesknota
nechává těžkou roušku na duši.
Vzpomínky z dětství a mládí, vzpomínky
na ty, které milovaly a které viděly umírat,
na úspěchy v životě i zklamání, to vše se
jako barevný film odehrává v jejich myslích.
Život uplynul jako tekoucí voda, kterou nelze
v dlani zachytit.
Jana měla nutkavou chuť vzít babičky za
ruce a chvíli je podržet ve své dlani, ale nikdy
nenašla odvahu. Častokrát poté, co babiččino tělo spočinulo v náručí země, viděla ty oči,
jak na ni hledí, ty hluboké studny, které jsou
okny do našich duší.
Po letech vedla jedna z Janiných cest
do francouzského města Lurdy, ležícího
v lůně pyrenejských hor. Malé město nesoucí poselství celému světu, poselství plné
naděje a lásky. Statisíce poutníků z celého
světa, zdravých i nemocných, upoutaných
na invalidní vozík, míří k Panně Marii. Před
bazilikou se rozprostírá velké náměstí s její
sochou, kolem které prochází průvod lidí.
Jana vnímá tu jedinečnou atmosféru. I přes

množství návštěvníků panuje v těchto místech
posvátný klid.
Janiny kroky mířily do baziliky papeže Pia
X. V koridoru před chrámem se mísilo víc
jak třicet vozíčkářů s chodci. Procházelo se
krokem, až se proud před vstupní branou
úplně zastavil. Jana se octla vedle staré paní,
ležící na vozíku, v doprovodu zdravotní sestry
s bílým křížkem na černé peleríně. Po chvíli
se průchod uvolnil a proud lidí se opět dal do
pohybu. Janiným tělem projelo neznatelné
chvění, zápasila v sobě samé - tak ráda by
vzala stařenku za ruku - ale stála jak přikovaná. Vtom jako by jí někdo nadzvedl ruku a ona
uchopila vyhublou, žilnatou ruku staré paní.
Bílá hlava se pomalu zvedla a Jana pohlédla
do vlhkých očí plných bolestné něhy a vděku
za lidský dotek. Chvíli tak mlčky stály a stařenka ji nepřestávala tisknout. Došly do chrámu,
kde se proud rozdvojil na dvě strany. Ucítila
tlak stahující ji dolů, sklonila se k obličeji
staré paní a uslyšela slabý hlásek: „Gracia“.
Janě se rozzářily oči a pocítila radost v srdci.
Stačilo tak málo.
z časopisu Immaculata
vybrala M. Červenková
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VYZNÁNÍ VÍRY IX.

Věřím ve svatou církev obecnou
Milí přátelé,
v následujících dílech se budeme věnovat vyznání víry týkající se církve: …věřím
ve svatou církev obecnou… (KKC 748 –
975). Nejprve si povíme něco o významu
jména, původu a tajemství církve.
Abychom správně rozuměli tomuto tajemství víry, je třeba vnímat nejen viditelnou
stránku církve – společenství hříšných lidí, ale
samozřejmě i neviditelnou stránku – Kristovu
nevěstu, v níž působí Bůh ve třech osobách.
Pro lepší pochopení pomůže příklad svátostí,
například křtu: křtí se viditelnou vodou, ale za
tímto úkonem se v duši křtěného děje ještě
něco daleko hlubšího, než to, co můžeme
vnímat svýma očima…
Pokud nejsme schopni věřit v tuto neviditelnou stránku církve a „omezujeme se“ jen na
viditelné společenství lidí, pak je něco v nepořádku s naším vyznáním víry. Ano, skandály
v dnešní církvi a bolestné kapitoly v její historii
nám to mohou hodně znesnadňovat. Jak se
vypořádat s tímto nelehkým úkolem víry se
pokusím dnes nastínit… Už předem si ale připomeňme, že víra je přesvědčení o věcech,
které nevidíme.
Jména a obrazy církve (čl. 751-757)
Slovo „církev“ (biblické pojmenování
„ekklésia“, z řeckého „ek-kalein“ — „svolat“)
znamená „svolání“, „shromáždění“. Označuje
shromáždění lidu, obyčejně náboženského
rázu. Výraz je často užíván v řeckém překladu
Starého zákona, když označuje shromáždění
Vyvoleného národa, které se sešlo před Bohem, především shromáždění u Sinaje, kde
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Izrael dostal Zákon a kde byl Bohem ustaven
jako jeho svatý lid. Tím, že první společenství
těch, kteří věřili v Krista, přijalo označení
„církev“, dali křesťané najevo, že se považují
za dědice onoho shromáždění Vyvoleného
národa. V církvi Bůh „shromažďuje“ svůj
lid ze všech končin země. Výraz „kyriaké“,
z něhož vzniklo anglické „church“, německé
„Kirche“ a české „církev“, znamená „ta, jež
patří Pánu“. (čl. 751)
V křesťanském slovníku výraz „církev“ označuje liturgické shromáždění, ale také místní
společenství nebo všeobecné společenství
věřících. Ve skutečnosti tyto tři významy jsou
nedílné. „Církev“ je lid, který Bůh shromažďuje z celého světa. Existuje v místních společenstvích a uskutečňuje se jako liturgické
shromáždění, především eucharistické. Žije
z Kristova slova a z jeho Těla, a tak se sama
církev stává Kristovým Tělem. (čl. 752)
V Písmu svatém nacházíme velmi mnoho
obrazů a přirovnání, která s církví úzce
souvisejí:
- Církev je ovčinec, jehož jedinými a nutnými
dveřmi je Kristus. Je též stádem, o němž Bůh
předpověděl, že bude sám jeho pastýřem.
Svoje ovce, i když je řídí lidští pastýři, stále
vede a živí sám Kristus, dobrý a nejvyšší
pastýř, který dal za ovce svůj život. (čl. 754)
- Církev je obdělávaná půda, Boží pole. Na
tomto poli roste pravý vinný kmen - Kristus,
jenž dává život a plodnost ratolestem, totiž
nám, kteří prostřednictvím církve zůstáváme v něm a bez něhož nemůžeme nic dělat.
(čl. 755)
- Církev je také Boží stavbou. Sám Pán se
přirovnává ke kameni, který stavitelé odho-

dili, ale který se stal kamenem úhelným.
Na tomto základě budují církev apoštolové
a z něho má církev svou pevnost a soudržnost. Do této stavby jsme jako živé kameny
zde na zemi vestavěni také my. (čl. 756)
- Církev je nazývána též „Jeruzalém pocházející shora“ a „naše matka“ (Gal 4,26).
Původ, založení a poslání církve (čl.
758-769)
Věčný Otec podle zcela svobodného a tajemného záměru své moudrosti a dobroty
stvořil celý svět a rozhodl, že ty, kdo věří
v Krista, svolá vjedno ve svaté církvi.“ Tato
„Boží rodina“ se vytváří a postupně uskutečňuje během údobí lidských dějin podle
Božích plánů. (čl. 759)
Toto starozákonní svolání Božího lidu začíná ve chvíli, kdy hřích zničil společenství lidí
s Bohem a společenství mezi lidmi. Je Boží
reakcí na chaos, který vyvolal hřích. (čl. 761)
Ježíš začal vytvářet svou církev, když začal
hlásat radostnou zvěst, totiž zvěst o přicházejícím Božím království, které bylo přislíbeno
od pradávna v Písmu. Kristus přinesl nebeské
království na zemi, aby splnil Otcovu vůli.
Církev je „Kristovo království již dnes
tajemně přítomné“. (čl. 763)
Pán Ježíš dal svému společenství strukturu, která bude trvat až do úplného dovršení
Království. Je to především volba Dvanácti
s Petrem jako jejich hlavou. (čl. 765)
Avšak církev se zrodila hlavně z naprostého sebeobětování Krista za naši spásu; obětování, jež předjímal ustanovením Eucharistie
a uskutečnil na kříži. Začátek a růst církve
„naznačuje krev a voda tryskající z otevřeného boku ukřižovaného Ježíše“. Jako byla
Eva utvořena ze žebra spícího Adama, tak se
církev zrodila z probodeného srdce Krista,
který zemřel na kříži. (čl. 766)
V den Letnic byl seslán Duch svatý, aby stá-

le posvěcoval církev. Tehdy „se církev veřejně
představila zástupu lidu a kázáním začalo
šíření evangelia mezi národy“. Protože v církvi
se uskutečňuje povolání všech lidí ke spáse,
je svou přirozeností misionářská. (čl. 767)
Aby církev mohla své poslání uskutečnit,
Duch svatý „ji vybavuje a řídí různými hierarchickými a charizmatickými dary“. „Tak
je církev vybavena dary svého Zakladatele,
věrně zachovává jeho příkazy lásky, pokory
a sebezáporu a přijímá poslání hlásat království Kristovo a Boží a zakládat je u všech
národů. Ona sama je zárodek a počátek
tohoto království na zemi. (čl. 768)
Tajemství církve (čl. 770-776)
Církev je zároveň:
- společnost vybavená hierarchickými orgány i Kristovo tajemné tělo;
- viditelné shromáždění i duchovní společenství;
- pozemská církev i církev obdařená nebeskými dary. (čl. 771)
Kristus v církvi uskutečňuje a zjevuje své
vlastní tajemství jako cíl Božího plánu: sjednotit v něm vše. (čl. 772)
Církev je totiž v Kristu jakoby svátost neboli
znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem
a jednoty celého lidstva. Být svátostí vnitřního spojení lidí s Bohem: to je první účel
církve. Protože lidské společenství má své
kořeny ve spojení s Bohem, je církev také
svátostí jednoty lidského pokolení. (čl. 775)
Jako svátost je církev Kristovým nástrojem
vykoupení všech, „všeobecnou svátostí spásy“, skrze kterou Kristus „zjevuje a zároveň
uskutečňuje tajemství Boží lásky vůči lidem“.
(čl. 776)
Těším se na příště
Petr Martínek
Prameny:
Katechismus katolické církve (KKC)
21

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI
Jak už bylo avizováno minule, v této rubrice přinášíme rozhovor s dalšími třemi (a zdá
se, že tím to končí) akolyty - Antonínem Prčíkem (AP), Martinem Sládkem (MS) a Karlem Tomčalou (KT).
1) Jak jste se ke službě akolyty dostal?
AP - Oslovil mě náš tehdejší duchovní
vůdce o. Požár na doporučení pana Františka Líčeníka. Rád bych touto cestou vyjádřil
vděčnost tak skvělému, statečnému člověku,
jakým František Líčeník opravdu byl. Vážil
jsem si ho, obdivoval, pojilo nás přátelství
i společné fotbalové nadšení. Když jsem
se pak dověděl, že mě pro službu akolyty
„nominoval“ právě on, pocítil jsem hrdost
a vděčnost, která ve mně přetrvává, že mohu
„převzít štafetu“ laického služebníka právě po
takovém lidském i duchovním formátu, jímž
František bezesporu byl. Kéž mu Pán odmění
všechno jeho dobrodiní.
MS - Tak trochu jak „slepý k houslím“. Před
patnácti lety jsem vykonával náhradní civilní
službu jako kostelník u Panny Marie Sněžné
v Olomouci. Dostal jsem zde povolení od biskupa podávat svaté přijímání. Bylo to potřeba
a předchozí kostelník - civilkář, který byl u „Sněženky“ přede mnou, tuto službu také vykonával.
KT - Když mi bylo asi 18 let, tak v naší farnosti v Mutěnicích, odkud pocházím, jeden
akolyta kvůli svému věku přestal vykonávat
tuto službu. Tak mě o. Jiří oslovil, zda bych
mohl nastoupit místo něj. Ani nevím, proč
vybral zrovna mne. Jelikož jsem ministroval,
tak jsem byl asi nejblíž po ruce.
2) Je předepsaná nějaká příprava pro
tuto činnost a jak jste se připravoval vy
konkrétně?
AP - Absolvoval jsem krátkodobý kurz pro
akolyty, který tehdy organizoval o. Požár zde
v Dolních Bojanovicích.
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MS - Existuje příprava pro akolyty, ale já
jsem ji z časových důvodů neabsolvoval.
KT - K výkonu služby akolyty by nějaká
příprava proběhnout měla. Nevím, jestli je
přesně stanovena a jakou by měla mít podobu. Já jsem se účastnil kurzu v Čejkovicích.
Bylo to asi 8 setkání. Každé vedl jiný kněz,
který měl pro nás nachystanou katechezi.
Probírali jsme něco z církevní historie, dogmatiky, svátosti, Starý a Nový zákon. Poslední
setkání proběhlo v kostele, kde proběhl praktický nácvik. Po absolvování dostává každý
účastník písemné pověření od otce biskupa.
3) Jaké povinnosti (popřípadě výhody:-))
z této služby vyplývají?
AP - Jsem laik pověřený přinášet Eucharistii všem nemocným, starým, imobilním
spolubratřím a spolusestrám, a to týden co
týden v jejich domácích podmínkách. Z této
služby pro mne vyplývají tytéž povinnosti jako
pro každého jiného praktikujícího věřícího,
a sice snažit se žít v souladu s Desaterem
Božích přikázání a v milosti posvěcující, tedy
pravidelně přistupovat ke svátosti smíření.
MS - To, co je běžně vidět, tzn. podávání
přijímání při mši. A také podávání nemohoucím lidem přímo u nich doma.
KT - Vzhledem k tomu, že máme v naší
farnosti kněze, je služba akolyty omezena
na podávání sv. přijímání během mše svaté
a návštěvy nemocných, takže žádné větší povinnosti z této služby nevyplývají. Na nedělní
mši svatou bych šel stejně i tak a nemocného
navštěvuji při cestě domů.

4) Roznášíte Eucharistii nemocným farníkům, kteří se nemohou účastnit mše
svaté. Jak to u nich probíhá?
AP - V domácích podmínkách je příprava
obdobná té v kostele - v místnosti je kříž, na
stole čistý bílý ubrus, na něm rozžatá svíce,
nezbytná modlitba před přijetím Těla Páně
a krátká modlitba po přijetí.
MS - Je to krátký obřad, jehož obsahem je
lítost nad hříchy, modlitba Otče náš samotné
přijetí svátosti oltářní.
KT - Ano, roznáším. Již nějakou dobu se
snažím v neděli navštěvovat pana Hromka.
Je to vždy stejné – kříž, pozdravení, úkon
kajícnosti, evangelium z dané neděle, modlitba Otče náš, příjímání a nakonec krátká
modlitba.
5) Bylo by vhodné zvýšit váš počet nebo
to stačíte?
AP - Tuto službu lze snad jedině rozšířit
o nákup vhodného terénního vozu, například
BMW X5 by nebyl od věci!:-)
MS - Nic mě nenapadá, každý máme samozřejmě i své běžné povinnosti, pokud by
však někdo potřeboval mou pomoc, může se
na mě kdykoli obrátit.
KT - Služba akolyty by neměla spočívat
pouze v podávání svátosti oltářní. Vedle
zmiňované služby návštěvy nemocných by
mohl v době nepřítomnosti kněze vést např.
bohoslužbu slova nebo svátostné požehnání.
6) Máte nějaký zajímavý, ať už smutný
nebo veselý zážitek (prožitek) z této
služby?
AP - Všechny mám osobně velmi rád, stali
se mou srdeční záležitostí, neboť jde o staré
a imobilní lidi, kteří si zvlášť pečlivě uvědomují,
že sice žijeme, ale nevíme dne ani hodiny,
kdy nás Pán povolá k sobě nazpět. Proto
se oboustranně těšíme z tohoto setkávání,

kdy oni přijímají Tělo Kristovo v domácích
podmínkách a já jim to mohu rád zprostředkovat. A nějaký zajímavý prožitek z této služby?
Kromě všech milých mých navštěvovaných
mám tu čest pravidelně docházet k naší nejstarší spoluobčance, tetičce Kolibové, která
má požehnaných 98 let. A když jí její dcera
oznámí, že právě přicházím, a já se objevím ve
dveřích pokoje a v ruce držím pouzdro s tolik
očekávanou posilou i útěchou, naskytne se
mi pohled do očí stařenky, která se s nesmírnou úctou, pokorou a láskou dokáže těšit
na svátostného Krista a užívat si okamžik
jeho přijetí. A TEN BLAŽENÝ POHLED POTÉ
BYCH VÁM VŠEM PŘÁL VIDĚT I ZAŽÍT!!
MS - V neděli po „hrubé“ chodím velice
často podávat svaté přijímání, a tak téměř
pokaždé vzniká boj mezi našimi dětmi, kdo
půjde se mnou. Je štěstí, že ten nejmladší
ještě nemluví. Pamatovat si, kdo byl naposledy, je tak snazší. :-)
KT - Ono při takové činnosti nejde ani
mnoho veselých zážitků zažít. Když člověku
utečou myšlenky, tak podá místo na ruku do
úst, ale to je pak asi více překvapený ten,
kdo přijímá. Pro mě silný „prožitek“ byl, když
mi ještě v Mutěnicích zavolal půl hodiny před
začátkem mše svaté kostelník, že pan farář
musel odjet za svým nemocným tatínkem a že
se mu nepodařilo sehnat jiného kněze, abych
vedl bohoslužbu slova a podal svaté přijímání.
I když vše dobře dopadlo (kázání jsem vynechal ☺), mnohým tetičkám jsem pak musel
vysvětlovat, že farářem opravdu nebudu.
Chceme všem našim akolytům moc
poděkovat za službu, kterou věrně plní,
i za čas věnovaný návštěvám nemocných farníků. Přejeme jim hodně sil
a děkujeme za rozhovor.
připravila A. Tlachová
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CO VÁS ZAJÍMÁ

CÍRKEVNÍ RESTITUCE
V poslední době se často mluví o tzv. restituci církevního majetku (správně nazváno
– o majetkovém vyrovnání s církvemi). Nikdo ještě nevíme, jak to vše dopadne. Sám
za sebe mohu přiznat, že se na případný
úspěch – tedy na navrácení majetku – příliš
netěším: bude z toho i pro nás kněze plynout více starostí a zodpovědnosti. Přesto
považuji za dobré napsat následující řádky
– hlavně proto, abychom se mohli lépe bránit proti nespravedlivým útokům v nevěřícím
prostředí, jimž jsme často vystaveni.
Pokusím se zde co nejstručněji a nejkonkrétněji odpovědět na některé z výtek,
s nimiž se můžete nejčastěji setkávat.
1) Výtka: Už tak jsme jako stát zadluženi – a navracení majetku naši státní
situaci ještě zhorší.
Odpověď:
a) Stát dnes platí církvím asi 1,42 mld. korun
ročně. V příštích letech se má počet registrovaných církví zvýšit, proto tato částka
bude dále stoupat. V případě schválení
restitucí bude stát po 30 let platit církvím
2 mld. Kč ročně (v prvních 17 letech navíc
též postupně se snižující příspěvek na
platy duchovních); potom už nic. Dlouhodobě se tedy navrácení majetku státu
vyplatí.
b) Stát na církevním majetku vydělal od r.
1948 do r. 2007 asi 169 mld. Kč. Současný návrh tedy vlastně ani není náhradou,
pouze zmírněním škod, které církve
utrpěly.
c) Tento argument (viz výše – bod 1)) by mohl
použít každý, kdo někomu něco zcizí: mám
sice to, co mi nepatří, ale jsem teď na tom
finančně špatně, tak nic vracet nebudu.
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Pokud má mít v naší zemi poslední slovo
spravedlnost, nelze ji úmyslně a dlouhodobě upírat nikomu – ani církvím.
2) Výtka: Církev chce zpět to, co ve středověku nakradla.
Odpověď:
a) Církve získaly své majetky stejným způsobem jako jiní vlastníci: formou darů,
případně formou dědictví.
Příklady:
- Sv. Anežka Česká při zakládání řádu
křížovníků ve 13. stol. obdařila tento řád
pozemky kolem Prahy.
- Když byl r. 1001 v Třebíči založen klášter
benediktinů, obdržel od vrchnosti taktéž
pozemky a další majetek, aby vůbec
mohl existovat – navíc řeholníci a církev
obecně přinášeli do daného kraje kromě
víry i vzdělanost, zemědělské a řemeslné
dovednosti apod.
- Stejně tak to bylo při zakládání nových
farností atd.Církev tedy získala své
majetky zcela v souladu s tehdejšími
zvyklostmi a tehdejším právem.
b) Majetek, jenž propadl v hrdelních procesech (např. při nechvalně známých čarodějnických procesech vedených Bobligem
z Edelstadtu v 17. stol.na Šumpersku),
nepřipadl církvi, ale vrchnosti a státu.
c) Na tuto výtku je jednoduchá odpověď:
Řekni mi nějaký konkrétní příklad – co
a komu církev ukradla? Když to nevíš,
proč říkáš taková obvinění? Jen proto, že
to opakují všichni ostatní?
3) Výtka: Vy, katolíci, chcete z restitucí
zbohatnout. K čemu by vám jinak
navrácený majetek byl?

Odpověď:
a) Církev udržuje desítky církevních škol,
nemocnice, Charitu, hospice atd. –
skrze toto a další aktivity slouží věřícím
i nevěřícím. Na to vše příspěvky věřících
nestačí a státní příspěvky se ztenčují.
Z finančních důvodů proto muselo být
nedávno zavřeno např. církevní gymnázium
v Letovicích, už dříve nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti u Velkého Meziříčí, velké
těžkosti mají hospice, Charita atd.
b) Církev též udržuje a opravuje tisíce
kostelů a dalších památek, které tvoří
nedílnou součást kulturního dědictví naší
země; jsou také magnetem pro množství
turistů.
c) Nebát se uvést zkušenost z naší
farnosti: Z našich příspěvků si hradíme
provoz kostela a celého farního areálu –
obojí slouží všem zájemcům bez rozdílu.

Pravidelně posíláme příspěvky na misie
(Tanzánie, likvidace lepry, adopce na dálku, Ukrajina) či na oběti živelných katastrof
(povodně, oběti tsunami (Indonézie), oběti
zemětřesení (Haiti)) – každoročně to činí
z naší farnosti asi 200 - 500 tisíc Kč. Tak
nejednají lidé, kteří se chtějí obohatit!
d) Z případných restitucí nezbohatne
nikdo konkrétní – biskupové, kněží či
ostatní věřící. Pokud bude majetek navrácen, bude vázán na biskupství, farnosti,
řeholní společenství a na konkrétní účely,
pro které je určen (např. provoz celé
diecéze, příspěvky finančně slabším farnostem, příspěvky na Charitu, na církevní
školství ...).
Pokud byste se chtěli o celé problematice dozvědět více, podívejte se na naše farní
internetové stránky.
o. Petr

PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

PROČ BŮH ST VOŘIL DĚTI
( A N Á SL E D N Ě V N OU ČATA )
Pro ty z nás, kteří máme okolo sebe
děti - ať už vlastní nebo vnoučata, neteře,
synovce nebo studenty... přečtěte si něco
pro zasmání.
Kdykoli máte pocit, že jsou děti nezvladatelné, můžete najít útěchu v tom, že dokonce ani
všemohoucnost našeho Pána nedosahovala
k jeho vlastním dětem.
Poté, co utvořil nebesa a zemi, stvořil
Bůh Adama a Evu. Když k nim mluvil, řekl:
„Nesmíte!“
„Nesmíme co?“ zeptal se Adam.
„Nesmíte jíst zakázané ovoce!“ odvětil Bůh.
„Zakázané ovoce? My tu máme zakázané
ovoce? Hele, Evo, my tu máme zakázané
ovoce!“

„NESMÍTE jíst zakázané ovoce!“ zopakoval
Bůh.
„Proč?“
„Protože jsem váš Otec a zakázal jsem
vám to!“ odpověděl Bůh a sám si říkal, proč
neskončil s tvořením světa hned poté, co
udělal slony. :-)
Pár minut nato Bůh viděl, jak jeho děti
svačí jablko a rozhněval se: ,,Neřekl jsem
vám snad, že nemáte jíst zakázané ovoce?!“
zeptal se.
„Ehm, jooo,“ odpověděl Adam.
„Tak proč jste neposlechli?“ zeptal se Otec.
„Já nevím,“ řekla Eva.
„Ona začala!“ ozval se Adam.
„Neeé!“
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Jelikož v tu chvíli došla Otci trpělivost, potrestal je tím, že budou mít vlastní děti.
NĚCO K ZAMYŠLENÍ:
• První dva roky jeho života učíte své dítě chodit a mluvit. Pak strávíte dalších šestnáct let
tím, že jim říkáte, ať si sednou a mlčí.
• Vnoučata jsou Boží odměnou za to, že jste
nezamordovali své vlastní děti.
• Děti se málokdy spletou, když vás citují. Ve
skutečnosti zopakují každičké slovo, které
jste neměli vyslovit.
• Hlavní důvod pořádání oslav narozenin
vašich dětí je ujištění se o tom, že vlastně
existují ještě horší děti, než jsou ty vaše.

RADA DNE:
Buďte hodní na své děti, jednou vám možná
budou vybírat domov důchodců!
Pokud jste ve stresu a máte bolení hlavy,
udělejte to, co vám radí příbalový leták na
Aspirinu: „Vezměte si dvě tablety... a … držte
(se) z dosahu dětí.“
„A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro
krátký čas, kdežto náš nebeský Otec
nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu
na své svatosti.“
převzato z internetu
připravila M. Červenková

ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY
FARNÍ RADA SE SEŠLA 11. ČERVENCE A 19. ZÁŘÍ 2012
- Byl zhodnocen průběh Farního dne a Noci
kostelů – v obou případech byly ze strany
farníků i dalších hostů velmi kladné ohlasy.
Zamýšleli jsme se též nad tím, čím obě akce
pro příště ještě „vylepšit“.
- Byl projednán návrh na úpravu plochy
mezi farou a hlavní silnicí. Na jedné části
plochy u stříbrného smrku byla provedena
na základě tohoto návrhu nová výsadba
květin a okrasných keřů. Ve druhé fázi
bude odstraněna zbytečná část zídky (mezi
smrkem a kostelem) a na této ploše bude
vyset trávník.
- Nejdůležitějším bodem prázdninového
zasedání FR bylo výběrové řízení v souvislosti s výměnou dlažby kolem kostela. Byly
osloveny 3 firmy, které měly nacenit zadané
práce. Firmy dodaly tyto nabídky:
SIMOSTAV s.r.o.
571.855,- Kč
MSO SERVIS s.r.o.
597.553,- Kč
SWIETELSKY
497.553,- Kč
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Farní rada hlasováním vybrala firmu Swietelsky.
Byl projednán předběžný návrh na opravu
a úpravu farní stodoly, která by měla sloužit
mj. i jako prostor využívaný při farních akcích – např. při farních dnech, promítáních
filmů atd.
Byly dány informace o plánovaném kurzu
Alfa, jenž bude probíhat v Hodoníně; též o
plánované farní adventní duchovní obnově.
Projednána plánovaná účast na primici
jáhna Josefa Kubeše; schváleno zakoupení
daru pro něj za naši farnost.
Byla zhodnocena již dokončená výměna
dlažby kolem kostela.
Projednali jsme návrhy na úpravu plochy
na „parganu“ – tyto návrhy budou ještě
zkonzultovány s odborníky z řad zahradních
architektů.
Byl též přednesen návrh na zakoupení
nových obrazovek pro oratoř kostela.

CO
„K čemu je taková cesta,
která nevede ke kostelu?“
ptá se jeden z hrdinů známého „pěrestrojkového“ filmu
Pokání. Můžeme být rádi, že
náš kostel stojí v centru obce
a že k němu směřuje mnoho
cest. Závěr těchto cest byl
ovšem v posledních letech
dosti neutěšený: kostel byl
obklopen dlažbou různého
druhu a různé velikosti, která byla na mnoha místech
rozlámaná, nerovná a také
nevzhledná.
V minulých dnech byly
dokončeny práce na výměně tohoto povrchu. Kolem
nejdůležitější stavby naší
obce máme nyní novou kamennou dlažbu, která ladí
s historickou stavbou kostela.
Můžeme vnímat, že tím okolí

JE TO ZA CESTU…

našeho chrámu zkrásnělo,
zmizely nebezpečné prohlubně; navíc jde o dlažbu, jež
by měla opravdu nějaké to
desetiletí vydržet… Před tím
byla vyměněna i nefunkční
kanalizace a byla zasypána
stará šachta, kterou se do

loňského roku přiváděl z fary
do kostela ohřátý vzduch,
takže už nehrozí její propadnutí.
V době psaní tohoto článku
ještě neznám přesnou výši
nákladů na celé dílo (kvůli některým pracím navíc – zvláště
v souvislosti s výměnou kanalizace); bude se pohybovat
kolem 600 tisíc Kč.
Vzhledem k velikosti opravené plochy a rozsahu zmíněných prací je to velmi
nízká částka. Vděčíme za
to jednak výběrovému řízení
(nabídku podaly 3 firmy;
nabídka vybrané firmy Swietelsky splňovala požadované
parametry a při tom byla
nejlevnější, proto jsme se při
zasedání Farní rady dne 4. 7.
tohoto roku pro tuto firmu
rozhodli).
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Velkou zásluhu na celé
práci má také náš Obecní
úřad – díky mu patří za množství provedených přípravných
i následných prací, za poskytnutou techniku a v neposlední řadě panu starostovi
a paní místostarostce též za
výraznou pomoc s „papírovou“ stránkou i s organizací
celého díla. Díky této pomoci mohla být celá stavba
výrazně levnější, jak už bylo
zmíněno dříve.
Velké díky patří samozřejmě také vám všem, kteří jste
při sbírkách na novou dlažbu
přispěli.
V této souvislosti ještě
dodávám, že se Obecnímu
úřadu podařilo získat dotaci,
díky níž byl z větší části zrestaurován Památník padlých
u kostela (oprava zlaceného
písma bude provedena na
jaře). Dotace pokryje podstatnou část nákladů potřebných na tuto práci.
Definitivní podoba prostranství kolem kostela (trávníky, květiny) bude ještě
dotvořena podle návrhu přizvaných odborníků.
Věřím, že si krásného okolí
našeho chrámu budeme nyní
ještě více vážit.
o. Petr
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OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY
W. Paul Yong: Chatrč
Nakl. Euromedia Group, 236 stran
Románově napsaný příběh Macka Philipse, jehož rodina
zažije tragickou událost – nejmladší Mackovu dceru Missy
unese a usmrtí sériový vrah. Smyslem a poselstvím knihy je
vylíčení způsobu, jakým se Mack s touto ztrátou vyrovnává.
S odstupem času se totiž na základě záhadného pozvání vydá
zpět do chatrče, kde byl hrůzný čin spáchán, a setkává se
tam s Bohem, který mu pomůže najít cestu k usmíření. Kniha
může zaujmout každého, kdo se v současném světě snaží
ujasnit si svůj postoj k Bohu, víře, otázkám dobra a zla, ale
především svůj vztah k lidem, rodině, blízkým i sobě samému.
Guy Gilbert: Buďte světlem
Nakl. Portál, 296 stran
Gilbertova kniha je založena na reflexích a velkém množství
konkrétních příběhů ze života. Jednotlivé kapitoly vycházejí
z úryvků evangelia. Autor knihu věnuje všem, kdo mají těžkosti,
trpí, potýkají se s problémy, ztratili opěrné životní body nebo
víru, ale nejen jim.
ÚRYVEK Z KNIHY:
„Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na
svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého
bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje,
propadne ohnivému peklu.“ (Mt 5,22)
Neřekl bych, že „peklo jsou ti druzí“, jak prohlašoval
Jean Paul Sartre, ale někdy platí, že „nepřítel je náš nejbližší člověk“: ten z naší rodiny, našeho sousedství nebo
zaměstnání, jehož obličej nám „brání milovat Boha“, jak
se aspoň domníváme. Přesto se jedná o člověka z masa
a kostí, našeho bratra nebo sestru.
Zkuste odpustit a zapomenout na urážky. Často odpovídám těm, kteří mi posílají velmi drsné, agresivní dopisy,
kde vyjadřují svou zášť nebo nenávist vůči svému bližnímu
či celé společnosti, že tím jen udržují své utrpení, zatímco
odpuštění by jim přineslo klid.
Někomu odpustit je velmi těžké pro všechny lidi, dokon-

ce i pro kněze. A co dělat, když ten druhý
vaše odpuštění nepřijme? Je třeba vědět,
že vy už budete žít v míru sami se sebou.
Jak učí evangelium, pokud jste někomu
nějak ublížili, poproste ho upřímně za
odpuštění. Pokud ten člověk vaši omluvu
odmítne, požádejte ho o odpuštění znovu
a pak ho nechte, ať stráví svou zášť. Je
třeba být trpělivý. Řekněte si, že dotčený
člověk postupuje svým vlastním tempem.
Jednou se mi stalo něco podobného.
Vynadal jsem Billovi - byl to mladý kluk.
Vynadal jsem mu dost, ale podle mě si to
zasloužil. Přišel za mnou jeden z našich
společných přátel. Tvrdil, že jsem jeho
kamarádovi vyčinil přehnaně. Když jsem
mu připomínal své důvody, nechtěl mě
poslouchat a řekl mi: ,,Guy, jestli ho nepožádáš o odpuštění, přestanu s tebou mluvit.“
„Je mi líto, ale neměl by ses plést do
našich záležitostí. Trvám na tom, co jsem
řekl, to, co Bill udělal, je velmi vážná věc.“
Po nějaké době se na prohřešek zapomnělo a Bill a já jsme se skamarádili. Vše
bylo v pořádku, ale náš společný přítel se
mnou nechtěl mluvit. A vyčítal mi, že mám
zase dobré vztahy s tím, koho jsem předtím
urazil. Byl uražený osmnáct let. Jeho zlost
mi přišla nepřiměřená a dvakrát ročně jsem
mu psal. Někdy se mi mé dopisy vracely.
Když jsem mu zkoušel telefonovat, zavěsil.
A pak mi jednou odpověděl: „Jak se máš,
Guy?“
Trpělivost se nakonec vyplatila. Soucit si
žádá nejen trpělivost, ale také velkou vnímavost. Je třeba neunikat pohledem před
pohledem druhého, když došlo k nějakým
urážkám nebo zranění. Hloubka pohledu
je hodně důležitá. A upřímný pohled je
lepší než všechna slova světa. Pokud jste
někomu odpustili nebo někoho žádáte za
odpuštění, dívejte se na něj.

Vzpomínám si na jednu dámu, která mě
jednou navštívila. Svěřila se mi, že se na
smrt zlobí na jednu osobu, která jí hrozně
ublížila, a že jí nikdy nemůže odpustit.
Doporučil jsem jí, aby přestala přemílat
nadávky, protože tak jenom přiživuje svůj
hněv. „
„Zkuste na ní najít něco dobrého!“
„Na té…, to je nemožné!“ řekla mi.
„Zkuste to aspoň trošku!“
Ne, opravdu nemohla na nic přijít.
„Poslechněte, ještě se setkáme,“ řekl
jsem jí a pak jsem dodal: „To, co nezvládneš ty, učiní za tebe Bůh. Poproste ho o to.“
O pár měsíců později za mnou zase
přišla. Byla mnohem klidnější. Řekla mi,
že se dlouho modlila a snažila, jak jsem
jí poradil. A … smířila se. Sama se sebou.
S tou druhou.
Milosrdenství je něco, co je třeba získat
především. Moc to potřebujeme. Dnes víc
než jindy.
PRO DĚTI:
M. Holková, V.Švejdová: O Pánu Ježíši
dětem
Vydáno vlastním nákladem, 110 stran
Knížku novozákonních příběhů o Pánu
Ježíši převyprávěla pro děti Marie Holková
a svými půvabnými ilustracemi doprovodila
Vlasta Švejdová. Jak poznáte z obrázků,
Pán Ježíš má rád všechny děti, ať žijí u nás,
v Africe anebo někde daleko na severu.
zpracovala Mirka Červenková
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ZTRACENÝ ČAS
„Tak a dárek od tety je fuč,“ pronesla nešťastně Mirka. „Vím určitě, že jsem si ho dávala do tašky a teď tu není,“ slzičky se jí zaleskly
v očích. Ztratit takové krásné pouzdro bylo
vskutku k pláči. Dostala ho nedávno od tety
k narozeninám a už o něj stačila přijít. Barevné
pastelky, překrásné ořezávátko s růžovým
slonem, jahodová guma a spousta dalších
věcí – všechno bylo fuč. Ten večer nemohla
Mirka žalem ani jíst, ani se učit a nakonec ani
pořádně usnout.
Druhý den přišla do školy nejméně půl hodiny před vyučováním. Říkala si: „Projdu celou
třídu a třeba ho někde objevím.“ S nadějí
odsouvala židličky, pátrala v každé skulince
a každém zákoutí. Nikde nebylo. Pak ale uviděla cosi zářit v lavici své nejlepší kamarádky.
Shýbla se a ouha! – pouzdro leželo pod hromádkou papírů. V Mirce by se krve nedořezal.
„Jak je to možné?“ divila se. „Moje nejlepší
kamarádka, a teď tohle! Zlodějka jedna! Už
s ní do smrti nepromluvím!“ soptila. Ten den
neměla z vyučování vůbec nic. V matematice
vypočítala jen jeden příklad z pěti. Ve čtení
koktala a při tělocviku uklouzla. Kluci se jí
smáli a paní učitelka ji nechala po škole. Prý
aby se naučila číst a počítat.
„Za všechno může Janičák. Pouzdro mi
ukradne a ještě jsem kvůli ní po škole. Už ji
nechci ani vidět!“ hartusila cestou ze školy.
Ani doma se jí nic nedařilo, rozbila hrneček
a rozlila limonádu. Když šla spát, měla horší
náladu než včera a spala velmi špatně.
A tak se v chmurné náladě ráno loudala
do školy. Slíbila si, že bude v hodinách dávat
pozor, ale hněv jí to nedovolil.
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Paní učitelka jim zrovna vyprávěla o drahocenném čase: „Lidský život se skládá nejen
z roků, měsíců, týdnů a dnů, ale i z hodin,
minut a vteřin. A právě tyto malinké chvilenky
se musí každý naučit správně využívat. Jinak
se může ze života stát šedivá přehlídka ztraceného času.“ Pak se jich ptala, co dělají ve
svém volném čase. „Nejradši si čtu!“ volal
Jirka. Anička vyšívá, Honzík lepí letadla, …
Pak učitelka pokračovala dál: „Čas se
dá promarnit různými způsoby: bezcílným
lenošením, odbytou prací, nebo když si nic
neplánujete a děláte to, co je vám právě
příjemné. A pak zvlášť zdůraznila, že člověk
mrhá časem, když se na někoho zlobí, ba
dokonce někoho nenávidí. Takový člověk
nic nestihne, jen se vzteká a nakonec začne
ubližovat druhým.
„Co se s tím dá dělat?“ zeptala se nesměle
Mirka.
„Na tuhle nemoc existuje jediný lék – láska
a odpuštění. Na rovinu si o všem popovídat,
vysvětlit si to a odpustit.“
Když to Mirka slyšela, pochopila, proč se
jí tolik nedařilo. Umínila si, že po vyučování
půjde za Janou, ať jí to vysvětlí. Pak snad
bude mít klid.
Po vyučování se vyřítila na chodbu. V úprku
vrazila do pana školníka. „Pomalu, pomalu,
princezničko, ať si neublížíš,“ řekl jí s úsměvem. „Včera jsem našel tvé pouzdro. Válelo
se ve třídě na zemi. Nevěděl jsem, kde sedíš,
a tak jsem ho položil do lavice u okna. Našla
jsi ho?“
Mirku při těch slovech zamrazilo. „Jsem to
ale trdlo! Jak jsem Janu mohla takhle obviňovat?“ prolétlo jí hlavou. „A-ano, pane školníku.
Našla. Děkuji,“ vyhrkla a tryskem zmizela za

Ahoj děvčata a kluci!
Začíná škola a tam lehce může dojít k nějakému nedorozumění. Z příběhu je vidět,
že zlost nepomůže, ale že je dobré si vše
nechat v klidu projít hlavou a promluvit si
o tom s tím, s kým jsme si nerozuměli nebo
s někým, komu věříme, abychom slyšeli, jak
to vidí někdo jiný.
Přejeme vám, aby se vám i letos ve škole dařilo nejen při učení, ale i ve vztazích
s kamarády.

Ta jenka
V měsíci září slavíme dvakrát svátek Panny Marie a to 8. září – Narození Panny Marie.
K tomuto dni konáme záslibnou pouť naší farnosti do Žarošic – někteří jste šli už i pěšky. Pak
15. září – památka Panny Marie Bolestné.
O životě Panny Marie nám poskytuje několik informací Písmo svaté. Do následujícího textu
doplňte správně chybějící slova.
Maria bydlela v městečku …………………………v Galilei. Anděl …………..…………….. jí
oznámil, že bude matkou Božího Syna. Maria šla do hor navštívit svou příbuznou
……………………. . Spolu s ………..……………….., který byl z ……...…………………
rodu, putovala do …………..…………. kvůli ………...………… ………..…………. . Tam se
Marii narodil ……………...…….. . Když ho přinesli do chrámu v ………....………………..,
Simeon a ……………….……… v něm poznali Mesiáše. První zázrak udělal Ježíš na Mariinu
přímluvu v ………………..………. Galilejské. Maria byla také svědkem utrpení svého syna,
s apoštolem ………………………… stála pod Ježíšovým křížem. Stala se ………...………..
církve a každého z nás.
Nápověda: (Alžbětu – Anna – Betléma – Davidova – Gabriel – Janem – Jeruzalémě – Ježíš – Josefem –
Káně – matkou – Nazaret – sčítání lidu)

Cestička

jeho zády. Co mě to jen napadlo! Proč jsem
se jí nezeptala hned? Nemusel se ten den tak
zamotat. Musím Janu rychle najít!“
Zastihla ji u dívčí šatny. „To jsem ráda, že
tě vidím!“ vykřikla děvčata téměř současně.
„Bylo mi hrozně líto, že jsi včera zůstala po
škole,“ vyhrkla Jana. „Proč tě tady paní učitelka nechala tak dlouho?“ „Ále, chtěla mě jen
naučit lépe hospodařit s časem,“ mávla rukou
Mirka a vážným hlasem povídá: „Jano, musím
ti něco říct: Jsi moje nejlepší kamarádka.“
Podle knihy Povídá se, povídá ….
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MINISTRANTSKÝ TÁBOR
Poslední prázdninový týden jsme vyrazili na
ministrantský tábor v čele s naším vedoucím
Víťou Škrhákem. Celkem nás bylo devět kluků.
Cestou jsme se stavili na výšlap po Pálavě. Na
faru ve Valči, kde budeme týden trávit, jsme
dorazili až večer, vybalili jsme si věci a vybrali
postele.
Během celého pobytu jsme měli velmi
pestrý program: baseball, florbal, lezení po
skalách, projeli jsme se na člunu a plachetnici,
užili jsme si vody na Hartvíkovické pláži, zahráli
jsme si hry jako třeba prstýnek, odstřelovač,
na čerta a byli jsme si zahrát boj o pevnost
na 3 km vzdálené zřícenině (tam jsme pobyli
trochu déle, jelikož jsme ještě házeli kameny
na přesnost, do dálky atd …).
Pan Škrhák nám po celý týden výborně vařil
různá jídla z pravých ingrediencí.
V pondělí a úterý s námi byl i otec Petr a od
středy do pátku Šimon Bača.
Tábor byl úžasný a všem vedoucím děkujeme.
Za zúčastněné ministranty
Viktor Maděryč
K poděkování se připojujeme i my, rodiče
ministrantů. Náš dík patří samozřejmě nejvíce
p. Víťovi Škrhákovi, který si kluky vzal na starost
už po několikáté, a že to není sranda zvládnout
takovou tlupu dospívajících kluků, je každému
snad víc než jasné. Proto na táboře vládl i přísný režim, aby se kluci nevymkli kontrole. A že
to zvládl Víťa i kluci, potvrzují nejen oni, ale i o.
Holý, kterému kluci posloužili i u oltáře.
spokojení rodiče

Také letos vyrazila skupinka ministrantů se
svými vedoucími na sportovně duchovní pobyt
na faru do Valče - vesnice nedaleko Třebíče.
V neděli 26. srpna po požehnání byl cíl
jasný. Zdolat Pálavské kopce bez zranění
a ubytovat se na valečské faře, kterou nám
poskytl otec Holý jako dočasné útočiště. Příznivé počasí nám umožnilo trávit většinu času
v přírodě, která nám poskytovala prostory ke
hrám, kvízům a soutěžím. Dobývání zříceniny
hradu Holoubek papírovými koulemi nezpůsobilo žádné škody na majetku a zdraví jeho
obránců. Horolezecké skály Libušina údolí
spolu s horolezeckou výbavou otce Petra prověřily naši odvahu a schopnost překonat strach
při zdolávání jednoho ze skalních vrcholků.
Koupání v Dalešické přehradě přivítali všichni účastníci s nadšením. Splněním snu pro
kluky, ale i dospělé se stala projížďka na motorovém člunu. Letošním velkým překvapením
byla plachetnice Hana, na které jsme brázdili
zákoutí Dalešické přehrady. Ze sportovních
aktivit byly nejoblíbenější večerní florbalové
zápasy, po nichž jsme padali do spacáků úplně
zničení. Také ranní rozcvičky vítali kluci nadšenými výkřiky „už zase, to kdybych věděl...“.☺
Při mších svatých kluci pilovali ministrantské
znalosti a dovednosti.
Celý pobyt hoši hodnotili jako skvělý, a tak
můžu už dnes slíbit, že příští rok rozcvičky zase
budou :-). Díky otci Petrovi a Šimonu Bačovi
za pomoc při práci s ministranty.
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