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CO NIC NESTOJÍ…
Nedávno jsem se v článku
italského publicisty Vittoria
Messoriho dočetl, že ve světě je dnes podle odhadů pro
svoji víru pronásledováno asi
200 milionů(!) křesťanů. Míst
pronásledování je mnoho:
Súdán, mnohé země Předního Východu, stále sílí pronásledování koptských křesťanů v Egyptě, v některých
částech Indonésie, v Číně,
v Severní Koreji… Jistě ne
všem z těchto pronásledovaných hrozí za jejich víru
rovnou trest smrti – „pouze“
musejí vykonávat ty nejhorší
a nejméně placené práce,
je jim vyhrožováno, jsou vypalovány jejich kostely (jen
v Egyptě se za poslední rok
takových případů staly desítky), případně jejich domovy.
A často dochází skutečně
i na věznění a zabíjení – podle střízlivých odhadů je pro
svoji víru ročně zabito více
než 100 tisíc křesťanů! Křesťané jsou tak nejpočetnější

pronásledovanou komunitou
v současném světě…
Proč o tom píšu? Jednak
proto, že nám, věřícím, je
neustále dokola vyčítáno
to, čeho se církev ve své
historii – zvláště ve středověku – dopustila: inkvizice,
křížové výpravy, upalování
čarodějnic. Mnohé z toho je
pravda – poslední papežové
se za to také už nejednou pokorně omluvili. Mnohé výčitky
jsou zveličené či překroucené. A navíc se zapomíná
na to daleko podstatnější:
že bez církve a křesťanství

by v Evropě po celá dlouhá
staletí nebylo vzdělanosti,
péče o chudé, nemocné…
Výše zmíněná čísla nám
připomínají, že už po dlouhou dobu křesťané nejsou
pronásledovateli, právě naopak – velmi mnozí křesťané
jsou na straně pronásledovaných, podobně jako tomu
bylo v počátcích křesťanství
v Římské říši.
Skutečnost pronásledování našich bratří a sester
ve víře připomínám i proto,
abychom byli vděční za naprostou svobodu vyznání,
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kterou v naší zemi máme.
Jistě, občas se nám jako
věřícím někdo zasměje: jeho
problém. Na nás je, aby o nás
nezačalo platit rčení, které
říká, že to, co nic nestojí,
za nic nestojí. Jinými slovy –
víra, která se žije pohodlně
a bez překážek, může časem
ztratit na síle a živosti. Máme
prostor pro to, abychom svoji
víru žili a prohlubovali. A také
pro to, abychom ji přijatelným
způsobem hlásali. Pozvání
někoho z našich nevěřících
přátel např. na blížící se kurz
Alfa není snad nic tak složitého…
V neposlední řadě o dnešním tématu píšu i proto, že
nám pronásledovaní věřící
nemají být lhostejní, mají mít
pevné místo v naší modlitbě.
Prožíváme hody – slavnost
pevně zakořeněnou v křesťanské víře. Važme si pokoje
a bezpečí, ve kterém žijeme.
Važme si víry – pokladu zděděného po našich předcích.
o. Petr

Požehnaný
hodový čas
přejí členové
redakční rady
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PROŽILI JSME

„ON JE HOSTEM U HŘÍŠNÉHO ČLOVĚKA“
To bylo motto letošní Katolické charizmatické konference - část Lukášova evangelia, z příběhu o Zacheovi.
Konference proběhla opět
na brněnském výstavišti ve
dnech 10. - 14. čer vence. Zúčastnilo se jí víc než
7000 lidí, kteří spolu prožili
několik dní nejen plných
duchovního programu, ale
i přátelských setkání.
Konference se zúčastnili
i mnozí z Dolních Bojanovic. Část odjela ve čtvrtek
ráno společně autobusem.
Spousta pak vlastními auty
a někteří i veřejnou dopravou, podle toho, jak kdo
mohl. Bylo nás tam dost,
a tak o přestávkách mezi
programem, např. u stánků
s knížkami, občerstvením
nebo jen tak na procházce,
jsme se neustále potkávali.
A tak jsme si tam mohli připadat tak trochu jako doma.
Část úryvku popisující setkání Ježíše a Zachea si zde
můžeme připomenout:
„Ježíš vešel do Jericha
a procházel jím. Tam byl
muž jménem Zacheus,
vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše,
aby poznal, kdo to je, ale

poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup
spatřit. Běžel proto napřed
a vylezl na moruši, aby ho
uviděl, neboť tudy měl jít.
Když Ježíš přišel k tomu
místu, pohlédl vzhůru a řekl:
„Zachee, pojď rychle dolů,
neboť dnes musím zůstat
v tvém domě.“ On rychle
slezl a s radostí jej přijal...
(Lk 19,1-10)
Různé významy tohoto příběhu a jejich propojení s naším denním životem odkrývali
jednotliví přednášející. Mezi
nimi byla i známá osobnost
charizmatického hnutí ve světě Charles Whitehead, který
20 let vedl charizmatickou
obnovu v Anglii. Pak to byli
sestra Veronika Barátová, o.
Vojtěch Kodet, pastor Karel
Řežábek, o. Petr Karas, …
Je pozoruhodné, jak na
tak krátkém příběhu můžeme
vidět Boží lásku k nám. Jak
Bůh přišel najít a zachránit
všechno, co bylo ztracené.
Jak Bůh hledá člověka za
cenu svého velkého ponížení a zřeknutí se všeho. Jak
všechno obětuje, aby našel
i toho nejvíc ztraceného.
Můžeme si na tomto příběhu
uvědomit, že když Ježíš při-

nesl spásu takovému hříšníkovi, jako byl Zacheus, proč
bychom měli pochybovat,
že může pomoci i nám. Že
žádná situace není beznadějná a žádný člověk není
tak ztracený, aby nemohl být
nalezen.
Také z příběhu vyplývá
několik otázek, např.: Co
stojí v pozadí Zacheova zájmu o setkání s Ježíšem?
Zacheus byl výběrčí daní pro
Řím. Byl jistě bohatý muž, ale
lidé ho nenáviděli, pohlíželi
na něj jako na zrádce. Odíral
lidi svého národa. A Ježíš
velmi otevřeně mluví o lásce
k bližnímu – např. v podobenství o ztracené ovci, o marnotratném synu, při uzdravení
deseti malomocných. A také
se podle svých slov chová. To
je vidět na tom, že přichází na
hostinu k celníku Matoušovi.
Byly položeny i další otázky: Jak velká je má touha
vidět Ježíše? Liší se můj život

i jinak než jen tím, že v neděli
jdu do kostela?
Když Ježíš na Zachea zavolal jménem: „Zachee, pojď
rychle dolů, dnes musím
zůstat v tvém domě,“ tento
bohatý muž se během několika minut vnitřně změnil –
nastala u něj velká proměna
jeho života. Slibuje polovinu
svého majetku rozdat chudým a těm, které ošidil, ztrátu
vynahradit čtyřnásobně.
Co můžeme vnímat dál na
tomto příběhu? Boží láska je
jako déšť nebo slunce – pro
spravedlivé i nespravedlivé.
Když Ježíš vešel jako host
k hříšníkovi, všichni, kdo to viděli, reptali. Ale proč reptali?
Měli pocit, že jsou lepší než
Zacheus a ten si přece z jejich pohledu nezaslouží, aby
ho Ježíš navštívil. V té době
bylo nemyslitelné stolovat
s celníky, ti byli opovrhovaní
pro to, co dělali. Proč reptali,
když Ježíš Zachea oslovil
jeho jménem? Patrně měli
pocit, že jsou lepší a spravedlivější, a že by si to zasloužili
víc než Zacheus. To hrozí
i nám. I my se můžeme nenápadně posunout do stavu,
kdy si myslíme, že máme na
něco nárok, protože už jsme
hodně prožili, udělali, obětovali… (viz příběh o dělnících
na vinici Mt 20,1-16). Proč
lidé reptali? Vždyť Ježíš nepřišel zpřísnit pravidla. Možná
nesplňoval jejich představy

o Mesiáši, byl to přece syn
tesaře. Nemůže Ježíš spásu,
kterou vykoupil svou krví,
rozdávat zadarmo? Může,
ale nám to přijde nefér. My
bychom naopak měli být
vděčni, protože i my jsme
ti, které šel Ježíš hledat, ti
ztracení synové, které Otec
každý den vyhlíží. Je úžasné
si uvědomit, že jestli chce jít
Ježíš do domu Zacheova,
pak je ochoten jít i do mého
domu.
Součástí konference byla
jako vždy možnost posezení
u cimbálu s ochutnávkou
moravského vína, výuka biblických tanců, nabídka divadelních představení atd.
A jako každoročně i tzv.
dětská konference s náplní
přizpůsobenou dětem - plná
her, písniček a povídání - aby
se učily budovat svůj vztah
k Bohu a vytvářet hezké vztahy i mezi sebou. Konference
se neobejde bez dobrovolníků, kteří pomáhají se vším, co
je potřeba, od podávání informací až po pomoc s dětmi.
Pokud vás stručné nastínění přednášek zaujalo, můžete
si je objednat na webu Katolické charizmatické konference a to v audio nahrávkách,
případně v tištěné podobě.
Příští konference se uskuteční opět v Brně, ve dnech
9.-13. července 2014. Jste
srdečně zváni.
B. Bílíková
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Roháče - mládež
Každý rok je zvykem, že
o. Petr pořádá pro mládež
týdenní pobyt v Roháčích,
a proto ani letošek nebyl
výjimkou. Pro nás, čtyři
patnáctileté Třebíčáky, to
ovšem byla novinka. Odjížděli jsme natěšení, plni
očekávání z hor, nových
kamarádů i duchovního
programu. Někteří z nás
zprvu měli obavu, jestli fyzicky zvládneme náročné
výstupy, někdo měl strach
ze začlenění se do tvrdého
roháčského jádra, které
tento pobyt absolvuje už po
několikáté. Naše obavy však
nebyly na místě. Přesto, že
jsme byli nejmladší, všichni
nás přijali bez nejmenších
problémů.
První den jsme se vydali
na kratší výstup na Mnicha
s krásným výhledem. Tento
den byl první a poslední, kdy
bylo horší počasí. Po celý
týden už bylo hezky, takže
jsme měli možnost přespávat pod širým nebem. Každý
den jsme měli mši svatou
buď před chatou, s výhledem na Nízké Tatry, nebo
se konala při výstupu. O.
Petr měl pro nás každý den
nachystaný úryvek z knížky
a následně pár otázek k zamyšlení ohledně naší víry.
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Počasí nám přálo, a tak
jsme měli možnost každodenně hrát baseball, pro
všechny z nás to byla zábava, hra plná nervů. Někteří si
z ní odnesli i menší zranění.
Vše ale vždycky skončilo
dobře a s dobrou náladou.
Hlavní túra se chystala na
středu. Vyšli jsme brzy ráno
a chystali jsme se pokořit Tri
kopy, Hrubou Kopu a Baníkov. Bez problémů jsme
zdolali řetězy, a tak jsme
došli na Baníkov s dvouhodinovým předstihem, než bylo
naplánováno. Pak nás čekal
náročný sestup k Žiarské
chatě, odkud jsme pokračovali adrenalinovou jízdou
na koloběžkách.

Koncem týdne nás čekal
výlet k vodopádu. Voda byla
ledová, ale každý z nás to
šel zkusit. Po cestě zpátky
jsme měli mši svatou. Večer
byla adorace, osobní ztišení
a modlitba před vystavenou
Nejsvětější svátostí.
A co říct na konec? Byl to
pro mě jeden z nejhezčích
týdnů v životě. Poznala jsem
nové kamarády, mohla jsem
obdivovat krásu hor a odjela jsem plná duchovních
zážitků. Tímto bych chtěla
poděkovat i o. Petrovi za
příjemný týden, na který
budu ráda vzpomínat.
V. J.

DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM, PANE …
Dne 28. čer vence
2013 jsme si v naší obci
připomněli, jak žili a pracovali
naši předkové a také 1 150.
výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu.
Je dobré si uvědomit, že
život našich prarodičů měl
svůj řád, že dovedli skloubit
náboženský život s prací
a i s radováním se po dobře
vykonané práci.
Náročný program tohoto dne zahrnující žňové
práce začínal mší svatou
východního obřadu – Božskou liturgií svatého Jana
Zlatoústého, kterou sloužili
o. Václav Ventura a náš o.
Petr. Doprovod zpěvem,
který zde hraje důležitou
roli, výborně provedl sbor
z Velkých Bílovic pod vedením pana učitele Mgr.

Řehánka. Tato svatá liturgie
slovanského obřadu patří
do liturgického pokladu
řeckokatolické církve, která
je součástí katolické církve,
a má stejné hlavní části
jako mše svatá latinského
obřadu – bohoslužbu slova,
průvod s obětními dary, proměňování a přijímání. Každý

při ní může splnit nedělní
povinnost účasti na mši sv.
V odpoledních hodinách
pak byla krátká pobožnost
u obcí opraveného sousoší
svatých Cyrila a Metoděje,
při které bylo toto sousoší
požehnáno. Vždyť tuto východní liturgii k nám přinesli
právě slovanští bratři Cyril
a Metoděj a jejich dílo bylo
schváleno římskými papeži.
Současný Svatý otec, stejně jako jeho předchůdci, si
velmi přeje, aby se s východní liturgií seznámili všichni katoličtí křesťané k obohacení
svého duchovního života.
A to se podle mínění mnoha
zúčastněných farníků v naší
farnosti podařilo.
Všem, kteří k tomu přispěli, patří poděkování.
nn
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ÉTO BALŠÁJA ZEMLJA...
...jak jsme poznávali Ukrajinu
Cesta tam
Začalo to v neděli 28. července o půl druhé. Na dobrodružnou cestu na východ se
nás nakonec vydalo devět.
Většina z nás už na Ukrajině
jednou byla a sestavu ještě
doplnili dva hoši z Mutěnic.
Sešli jsme se před farou, kde
jsme naložili všechny potřebné věci do spolehlivého, už
vícekrát prověřeného děkanátního auta. Věděli jsme, že
cesta bude dlouhá, tak jsme
ji svěřili Bohu i s prosbou za
všechny ty, které necháváme
doma.
Nabrali jsme kurs Bratislava a pak Budapešť. Tady jsme
si udělali asi půlhodinovou
přestávku. Zaparkovali jsme
na nábřeží Dunaje, odkud
jsme měli dobrý rozhled po
historických stavbách kolem.
Řeku brázdilo několik lodí,
nad hlavami přeletělo pár racků, vše kolem rozpálené žhavým slunkem. Bylo pořádné
horko, ale v klimatizovaném
autě nám to až tak nevadilo.:-)
Zhruba po šesti hodinách
jsme se dostali na hranice
s Ukrajinou. Proběhla zde
běžná kontrola, vše v klidu
a rychle. Vjíždíme do oblasti
Zakarpatské Ukrajiny, která
do války patřila k Českoslo8

venské republice, a dosud
je to v dobrém smyslu hodně
poznat, hlavně když jsme to
pak mohli srovnávat s vnitrozemím. Vesnice jsou zde
udržované a aspoň částečně
se podobají těm našim. V každé z nich je krásný kostel,
většinou pravoslavný, často
se zlacenými báněmi, hodně
tu vidíme i kapličky, kříže,
Boží muka. Jen ty silnice
kdyby byly lepší. Celkově
jsou na Ukrajině v žalostném
stavu. Jedeme v kuse celou
noc, jen s krátkými zastávkami u benzínek. Stejně tak
i přes den. Řidiči se střídají,
my pospáváme, modlíme
se, pozorujeme krajinu...
Nebýt nepříjemných policejních kontrol, kterých stálo

Jedna ze zastávek

u rozbitých silnic požehnaně,
poklidně by nám tak v autě
ubíhalo i celé pondělí. Vypadalo to, že příjmy z pokut
mají doplnit děravý státní rozpočet, i když mnohé peníze
asi spíš putovaly do kapes
zdejších policistů.
Po mnoha stovkách ujetých kilometrů (celkem jsme
ujeli 2 100) se začínáme
kvečeru blížit k Melitopoli,
městu, ve kterém žije v řeckokatolické farnosti o. Peter
Krenický. Už zapadá slunko,
když zastavujeme u lesíka
a slavíme mši svatou. Do cíle
nám zbývá už jen kousek, asi
250 km. Kolem jedenácté
jsme konečně tady, Bohu
díky! Je pro nás připraveno
skromné ubytování, po noci

probdělé v autě jsme vděční
za cokoliv. Sedíme na zahradě pod stromem, dojídáme
řízky a už se objevuje i něco
ostřejšího – „My jsme to přežili, jsme tady, tož na zdraví,
přátelé...“ :-)
Brigáda a první setkání
s mořem
Je tu ráno a s ním o. Krenický, který nás vítá ve svém
novém působišti. Myslím,
že vůbec nezestárl, je zase
v dobré pohodě, samý žertík.
V zahradě pod provizorním
přístřeškem je pro nás a pro
další hosty, kterých je tu, ani
nevím kolik, snad dvacet,
připravena snídaně. Užíváme
si klidu a vlídné atmosféry.
Brzy se ale ptáme po práci,
kterou bychom mohli dnes,
tedy v úterý, udělat. Ve středu ráno se totiž vychází na
dvoudenní pouť. Je potřeba
skácet dva akáty u plotu na
ulici. Jde se na to. Naši muži
nastartovali motorovky (pily,
které jsme si přivezli) a akáty
se měnily v hromadu dřeva,
kterým se v zimě bude topit.
Každý přiložil ruku k dílu,
a tak je odpoledne vše hotovo a my míříme k Azovskému
moři vzdálenému asi 40 km
od Melitopole. Je tu písečná
pláž, voda je teplá a slaná:-), výborně nás osvěžila.
Využíváme blízké hospůdky
k ochutnání místního piva,
není špatné. Večer se vrací-

Oba akáty jsme zdolali

me a v kapli ve farním areálu
slavíme mši svatou. Kaple je
velmi jednoduchá stavba, ale
je pěkně vyzdobená ikonami,
tak jak je to u řeckokatolíků
zvykem.
Pouť do Sněhurivky
Je tu středeční ráno a to
je začátek dvoudenní pouti do vesnice Sněhurivka,
vzdálené asi 80 km. Začínáme společnou modlitbou
v kapli a pak už se řadíme
do procesí, vpředu křížek
a za ním prapory, předříkávání z megafonu, jdeme ve
čtyřstupech... Prostě takové
ukrajinské Žarošice. :-) Ale
pozor, je tu jedna velká změna – po cestě se podává jídlo! Ano, je to překvapivé (nám
to tedy o. Krenický řekl),
asi po 10 kilometrech nám
v dodávce dovezli snídani!
Jíme v osmičlenných skupin-

kách v remízku blízko silnice.
V procesí jde hodně mladých
a taky asi šest seminaristů
oblečených v dlouhých černých klerikách. Prakticky
pořád se zpívá, celkem tomu
rozumíme, a tak se často můžeme přidat. Modlíme se taky
růženec, nejdřív ukrajinsky
a pak i spolu česky. Skoro
jako cesta do Žarošic, jenom
horko je daleko větší... :-)
Asi kolem jedné hodiny odbočujeme z cesty na místo,
kde je malý rybník napájený
z několika pramenů, které
v okolí vyvěrají. Je to vlastně
jakési přírodní koupaliště
a nám už je jasné, proč o.
Krenický říkal, že si máme
na cestu vzít plavky. V lesíku
nad rybníkem je nejdřív duchovní přednáška, ze které
jsme sice moc nepochytili,
ale odpočívá se při ní dobře:-) a pak následuje sdílení
9

Kaple a farní areál v Melitopoli

ve skupinkách. My jsme
si udělali vlastní skupinu.
O. Petr nám čte další kapitolu
ze známé knížky Slyšel jsem
sovu zavolat své jméno. Pak
byl čas na odpočinek, který
někteří využívají ke spaní, jiní
k obhlédnutí terénu nebo ke
skokům do rybníka, které patří ke zdejší zábavě. I někteří
seminaristé vyměnili kleriku
za plavky a řadí se do fronty
u lana na břehu. Voda je hodně studená, takže to je solidní
ochlazení ve vedru, které
panuje celý den. Je kolem
půl 3, když se objevují ženy
s připraveným obědem – podává se zeleninová polévka
a pohanka se zeleninovým
salátem. Jídlo skromné, ale
dobré, všecko perfektně
zorganizované.
Odpočatí a najezení pokračujeme v cestě. Protože
pěšky bychom se nestihli
10

dostat až do dědiny jménem
Orlová, část cesty absolvujeme na korbě gruzaviku nebo
v dodávce. Je to pořádná
tlačenice a na polních cestách se ztrácíme v mračnech
prachu, ale aspoň máme
malou ochutnávku místního
způsobu cestování. :-)
Cíl prvního dne - Orlová
Tak, a už jsme v Orlové
před kostelem. Vítá nás usměvavý o. Krenický a místní
věřící. Kostelík je malý, je
celý dřevěný a samozřejmě
bohatě vyzdobený ikonami.
Připomíná nám kostely z okolí
Tjačiva, které nechal postavit
o. Krenický (a to díky mnoha
štědrým dárcům, mezi které
patříme i my Bojanovští). Po
přivítání vcházíme dovnitř
a následuje mše východního
obřadu. Je plná zpěvů, které
vedou již zmínění seminaristé,

a je o dost delší než naše
mše. Přijímání je pod obojí
způsobou, podává se na
lžičce. Kostelík je zaplněný
do posledního místa. Po mši
ještě o. Peter zve dopředu
ty, kteří mají dnes narozeniny
a společně jim zpíváme „Mnogaja ljeta...“ To je milé, ukazuje to na to, že místní katolíci
se dobře znají, není jich tu asi
moc. Celkově je oblast kolem
Melitopole hodně poznamenána ruským bolševizmem,
kostely tu téměř nejsou vidět.
Tím víc se tu daří špatným
věcem jako je alkoholizmus
a kriminalita, je tu i hodně
narkomanů a také lidí HIV
pozitivních. Myslím, že právě
proto sem o. Krenický přišel,
přinést světlo Kristovo...
Po mši jsme zváni do místní
školy na večeři, podává se
chutný boršč. Pak je pro
nás u kostelíka připravený
program, má jít o ukázku
bojového umění a různých
skoků apod., kterou si připravili mladí z procesí. Prý to
bylo zajímavé, já jsem ale už
víc dní moc toužila po sprše.
Bylo řečeno, že je v domě
nedaleko kostela a že je
trochu provizorní. Byla mega
provizorní, viděno našima
očima – byla to malá dřevěná
budka na dvoře, vedly k ní
dva schody a na střeše byl
barel s vodou. Byla teplá,
takže dobré, ale nebylo tam
světlo a jelikož už se stmívalo,

ti, co se chtěli sprchovat,
museli mít otevřené dveře...
Když jsem to viděla, řekla
jsem paní domácí, že mně
vlastně stačí voda z kyblíku,
který tam stál. Ale ona mně
tak srdečně doporučovala
sprchu, že jsem ji nechtěla
odmítnout. Slíbila, že se
všichni schovají v domě a rozsvítí na verandě, abych viděla
na kohoutek. A pak mám zavolat. No tak do toho, aspoň
budeš mít další ukrajinský
zážitek, říkám sama sobě.
Věřte, že tak rychle jsem nikdy osprchovaná nebyla a to
včetně umytých vlasů... :-)
A to tam po mně už nikdo
nečekal...:-)
Po programu, ve kterém
vystoupila i místní křesťanská
kapela, si chystáme spaní
v kostelíku nebo v jeho okolí.
Uléhám v klidu pod oltářem,
tady jsem v nejlepších rukou...
Druhý den pouti – náš cíl
Sněhurivka
Je tu slunečné ráno, balíme věci a jdeme na společnou modlitbu, opět je plná
zpěvů. Snídáme ve škole
a po ní je tu zase adrenalínová jízda gruzavikem. Jedeme
asi půl hodiny a pak už hajdy
po svých. Ti, kterým už nohy
tak neslouží nebo se objevují
puchýře, se mohou svézt
v autech, která popojíždějí
za námi. Program cesty je

stejný jako včera, modlíme
se a hlavně zpíváme. Po
poledni usedáme pod stromy, pochutnáváme si na
přivezeném obědě a máme
duchovní téma a následné
sdílení. Poté pokračujeme
v cestě a když se k večeru
objevuje cedule s nápisem
Sněhurivka, jsme na místě.
Vítá nás zase o. Krenický
a místní věřící, dokonce jsou
tu i děvčata v krojích. V zdejším velkém, ale hodně poničeném kostele slavíme mši
svatou. Vypadá to, že kostel
asi sloužil mnoho let jako
skladiště. Teď se opravuje,
ale mše se v něm slouží.
Promluvu má náš o. Petr
a o. Peter překládá. Po mši
se před kostelem podává
dobrá večeře, bramborová kaše s kuřecím masem,
mňam. Po večeři je ještě
společná večerní modlitba
se zpěvy a pak jdeme se

zapálenými svíčkami ke kříži,
který stojí před kostelem.
Zde se opět modlíme a následují znovu krásné, ale opět
dlouhé zpěvy. Myslím si, že
každý, kdo má pocit, že naše
mše a modlitby jsou dlouhé,
by měl zajet na pár dnů na
Ukrajinu. Věřím, že velmi brzy
by změnil názor.:-)
Konečně se chystáme
ulehnout, většina v kostele,
ale objevuje se problém.
Není možné tady zhasnout
světla, nikdo neví, kde jsou
vypínače. Takže se někteří
stěhujeme před kostel. Bohužel ani tady se spát nedá,
jelikož se blízko za plotem
zuřivě rozštěkal pes a nemíní
přestat. Bereme karimatky
a spacáky a nacházíme místo
za kostelem na poli, kde je
posečené a shrabané seno.
To se bude spát na měkkém,
horko už polevilo a nad námi
tolik hvězd... Tak dobrou noc.

Dva Petrové v družném rozhovoru
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Myslím, že všichni už spí,
zřejmě i ti, kteří jsou v kostele, je tam totiž tma – asi našli
vypínače. (Ne, ne, kluci vyšroubovali žárovky, jak jsme
se dověděli ráno.) Já nemůžu
usnout. Převracím se ve spacáku už asi půl hodiny a nic.
Zdá se mně, že slyším nějaký
pohyb docela blízko. Klid,
říkám si, kdo by tu byl, tak
možná ježek. Ale za chvilku je
to ještě zřetelnější a dokonce
slyším dech. Je to vlčák, asi
deset kroků ode mě. „Otče,
je tu vlčák,“ křičím, neschopná najít baterku. Tu má náčelník po ruce. Vlčák už mezitím
utíká pryč. Je to asi nějaký
tulák, protože je slyšet po
dědině, jak psi zuřivě štěkají.
Tak, ale já už tady asi neusnu
vůbec. Myslím, že kostel
bude pro mě zase nejlepší
místo.:-) Sice na mě trochu
padá omítka, ale jinak je tu

kromě občasného chrápání
božský, vlastně Boží klid. O.
Petr se ale moc nevyspal,
držel hlídku skoro až do rána,
ale žádný pes se už neukázal.
Slavnostní bohoslužba
a návrat do Melitopole
Ráno některé budí sluníčko, jiné šum a pohyb v kostele. Po ranní hygieně, která
u některých nahradila i tu
večerní :-) snídáme z vlastních zásob (paštiky a tak,
Ondra nabízí opět výborného
„tučňáka“ v oleji a s malou
feferonkou). Program dopoledne je jasný – v 9 hodin
začíná slavnostní mše a ta
bude zřejmě skoro do oběda. A to už v kostele probíhá
ranní modlitba plná zpěvů.
Pak bychom měli odjet zpátky
do Melitopole, pobalit věci
a přejet na Krym.
Slavnostní mši sloužilo de-

vět kněží, byla pěkná a dlouhá, odhad byl dost přesný.
Po mši se setkáváme s o.
Metodějem, je to Slovák,
ale žije v klášteře nedaleko
Lvova. Teď je i se spolubratrem na Krymu na dovolené.
Ptáme se ho na informace
o krymských horách, kam
se chystáme dnes odpoledne vyrazit. Ví toho hodně,
dokonce navrhuje, že nám
půjčí mapu a že bychom si
u nich mohli schovat auto.
Ale to už jsme voláni na oběd,
který se podává před kostelem. Je tu veselo. Po jídle se
loučíme s těmi, se kterými
jsme během pouti navázali
kontakt. Některé bereme do
Melitopole, naštěstí se cesta
obešla bez policejních kontrol. Po příjezdu se snažíme
prostřídat v jediné sprše,
která tu je, balíme krosny, napouštíme vodu apod. Pak se
jdeme ještě s o. Krenickým
pomodlit do kaple. Říká, že
je rád, že jsme tu byli, a vyřizuje pozdravy a díky všem
Bojanovským: „Byli jste mi
oporou a vždy, když mi bylo
těžko, pomáhalo mi vědomí,
že na mě nezapomínáte, milí
přátelé.“ I my jsme rádi, že
jsme tu mohli být a podpořit
jeho i místní lidi. Tak sbohem
a šťastnou cestu...
Pokračování příště

Naše putování do Sněhurivky
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A. Tlachová

Roháče - dospělí
Jako v předchozích letech, tak i letos se uskutečnil duchovně turistický
pobyt v západní části Tater
– v Roháčích. V neděli 18.
8. se u fary sešel zatím dosud nejvyšší počet účastníků
„tábora“ – 23 (z toho 7 manželských párů). Většina jsou
nováčci, kteří ještě neví, co
vše je čeká.
Společně se zavazadly
jsme se naskládali do pěti
aut. Po čtyřech hodinách
jízdy a asi 30minutách chůze
jsme dorazili do cíle – na
loučku u lesa se zázemím
koliby. Díky předpovědi počasí jsme první výšlap na
vrch Mnich naplánovali hned
na pondělní odpoledne.
V náročnějším úseku výstupu jsem přemýšlela, proč lidé
lezou na takové kopce, co si
potřebují dokazovat? Když
jsme dosáhli vrcholu a mohla
jsem obdivovat krásný výhled
na okolní kopce a přírodu,
žasla jsem nad krásou Božího
stvoření a pochopila, proč
lidé stoupají na vrcholky hor.
Úžasným duchovním zážitkem byla mše svatá sloužená
na Mnichovi v chrámu hor.
Stejně tak byla velkým osvěžením a duchovní posilou
každodenně slavená mše
i duchovní promluvy o. Petra

Skupinová foto u koliby

s rozjímáním a následným
sdílením. Celý pobyt byl také
provázen čtením na pokračování z knížky Slyšel jsem
sovu zavolat své jméno od
Margaret Cravenové.
Další možností, jak protáhnout svá těla, byl úterní
dopolední baseball. V úterý
odpoledne za námi přijeli
ještě další naši čtyři krajané,
kteří přivezli různé pochoutky
jako jsou utopenci, milosti,
broskve… Úterní odpoledne
a středa byly provázeny deštěm, ale vůbec to neubralo
nic z naší dobré nálady a vzájemného porozumění celé
skupiny. Když ve středu asi
na hodinku ustal déšť a vykouklo sluníčko, prohlásil o.
Petr: „Už se nám to bejzbolí!“,

a tak byl sehrán ještě jeden
turnaj, abychom nezlenivěli.
Čtvrteční vlahé ráno, už
bez deště, asi ve čtvrt na
sedm prořízl výkřik „Budíčééék!!“, což byl povel k přípravě na nejnáročnější túru
našeho pobytu, výšlap na
Tri kopy. Po ranní modlitbě
a snídani jsme se vydali na
cestu. Kolem poledne jsme
dorazili na Žiarskou chatu,
kde jsme si trochu odpočinuli
a občerstvili se. Poté jsme
se vydali po cestě lemované borůvkami na vrcholek
pod Tremi kopami, kde jsme
prožili mši svatou obklopeni
majestátnými horami. Po
následujícím obědě se část
z nás vydala pomalou cestou
zpět do tábořiště.
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Silnější a odvážnější většina vykročila zdolat postupně Tri kopy, Hrubú kopu,
Baníkov. Asi poprvé zažila Hrubá kopa promenádu
v lodičkách, tu předvedla
Věrka Bílíková, které manžel
propašoval lodičky do báglu. Stejně jako v minulých
letech nechyběl na Baníkově
(2178m) doutník a přípitek
na oslavu zdolání nejvyšší
hory Roháčů. Vyčerpaní, ale
bohatší o jedinečný zážitek
dorazili do tábora asi v deset
večer, kde jsme je přivítali
teplou polévkou a čajem.
V pátek jsme si na oběd
pochutnali na tradičním
porridge o. Petra. Odpoledne jsme se vydali k vodopádu, kde si ti otužilejší umyli
svá těla. Po návratu byl den
zakončen večerní adorací
v chrámu lesa. Poté násle-

Ode vzdávám se ti, Pane, navždy…
Věčné sliby našeho br atr a Cyrila Josefa Komosného

Mše svatá na hoře Mnich

dovalo agapé a poslední
společné posezení u ohně,
které se protáhlo do brzkých
ranních hodin. V sobotu
ráno nás z příjemného snění
vytrhlo rázné zvolání „vstávat,
myši z bidel“ a uvedlo do
skutečnosti, že je před námi
poslední snídaně v přírodě,
balení a úklid. Po mši svaté

jsme se rozloučili posledním
pohledem na okolní kopce
a vydali se zpět do našich
domovů.
Díky, otče Petře, za krásné
zážitky, nejen ty duchovní,
a načerpání sil pro všední
dny, a díky všem zúčastněným za úžasné společenství.
Jana Šimková

Mše svatá pod vrcholem Tri kopy
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Tato krásná slavnost se
konala v sobotu 7. září v kapucínském kostele v Olomouci.
Od nás tam vyjely dva ne zcela plné autobusy a hodně lidí
jelo také auty. Byl krásný slunečný den. Mše svatá začala
v 10.30. Kostel byl plný lidí
a byl krásně vyzdobený, jako
by tu dýchala krása nebe.
Hlavním celebrantem byl generální představený českých
kapucínů otec Bonaventura
Štivar, který má částečně
kořeny v Bojanovicích. Bylo
tu i několik dalších kněží
a nechyběl ani náš o. Petr.
Mile mě překvapilo, kolik
mají bratři dorostu, a to při
mravní bídě našeho národa.
Při promluvě zdůraznil o.
Bonaventura tři evangelní
rady – chudobu, čistotu
a poslušnost. Velkým vzorem
nám všem může být svatý
František z Assisi. Při dnešní
slavnosti se dotýká nebe se
zemí. Je to něco úžasného.
Zvlášť v dnešní době není
vůbec samozřejmé vzít na
sebe zodpovědnost a učinit
rozhodnutí na celý život.
Přejeme našemu bratru Cyrilovi, aby se ke svému Pánu
stále obracel v modlitbě,
aby nesešel z dobré cesty
a zdolal všechny překážky,
které přijdou. Vyžaduje to

velkou sebekázeň a stálý
vnitřní zápas o evangelijní
hodnoty. Jeho rozhodnutí
a odevzdání se je velký dar
církvi. Velké poděkování patří
jemu a také jeho rodičům, že
tuto skutečnost přijali.
Po promluvě následovaly litanie a prosby, při kterých bratr Cyril ležel na zemi
a pak složil slib do rukou o.
představeného. Potom už
pokračovala mše obvyklým
způsobem. Celou slavnost
velmi pěkně doprovázela
místní schola a na závěr ještě
zazpíval náš ženský sbor.
Po mši následovalo setkání a pohoštění na klášterní
zahradě. Všecko bylo moc
dobré a jak už to u nás bývá,
nechyběla ani cimbálka,
která dotvořila krásnou atmosféru. I počasí bylo nád-

herné. Jen byla velká škoda,
že autobusy musely hned po
skončení mše odjet.
Velké poděkování patří
našemu bratru Cyrilovi, celé
jeho rodině a také všem, kteří
se podíleli na přípravě této
krásné slavnosti.
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Jsem Bohu vděčná, že
jsem mohla být svědkem této
krásné a mimořádné události. Děkuju mu za všechny
milosti a požehnání, za to, co
koná v mém životě a v životech nás všech.
A. Otrhalíková

MOJI MILÍ FARNÍCI,
ZA VAŠI ÚČAST NA SPOLEČNÉM SLAVENÍ MÝCH
VĚČNÝCH SLIBŮ

7. ZÁŘÍ 2013 V OLOMOUCI.

DĚKUJI TAKÉ ZA VAŠE MNOHÉ MODLITBY A OBĚTI,
KTERÝCH SI MOC VÁŽÍM. V MODLITBĚ NA VÁS PAMATUJI.
BR.

CYRIL JOSEF KOMOSNÝ OFMCAP.

SVĚDECTVÍ

Bože, uzdrav mě!
Mé k amar ádce Šárce
po komplikovaném porodu
a špatném připojení dítěte
v inkubátoru zemřelo její první
dítě. Vzápětí jí byl předložen
k podpisu formulář, který si
vzhledem k prožitému traumatu ani nečetla a podepsala.
Manžel z tragedie vinil svou
ženu, a tak v krátké době
následoval rozvod.
Další roky byly pro Šárku
kruté. Rozchod s manželem, bolest ze ztráty dítěte...
a k tomu se přidaly zdravotní
problémy. Šárka zničehonic začala odpadat v práci,
a protože byla ohrožena její
bezpečnost, brzy své zaměstnání musela opustit. Lékařům
trvalo velmi dlouho, než se
shodli na další léčbě. Příčina
problémů není dodnes známa. Diagnostikována jí byla
borelióza a plicní problémy.
V té době Šárka částečně
ochrnula a jen silou vůle a pravidelným usilovným cvičením
16

SLOVO PRO DUŠI

Z CELÉHO SRDCE BYCH VÁM VŠEM MOC RÁD PODĚKOVAL

se opět naučila mluvit a znovu
ovládat své tělo.
V té době se mi do rukou
dostala knížka „Uzdravení
rodových kořenů“, kterou napsal Kenneth Mc All, s předmluvou Vojtěcha Kodeta.
V knize se zdůrazňuje nutnost
sloužit zádušní mši za každého zemřelého, i za samovolně
či záměrně potracené dítě,
dále o zdravotních komplikacích v rodinách, kde mše za
zemřelého sloužena nebyla.
Promluvila jsem s ní o této
knize a o doporučení, která
tato kniha uvádí. Také jsem se
jí ptala, jak to, že se nekonal
pohřeb jejího mrtvého dítěte.
Vždyť se přece jednalo o donošený plod. Řekla mi, že dodatečně zjistila, že papír, který
hned po porodu podepsala,
byl vlastně souhlas s tím, že
plod může být zlikvidován jako
biologický odpad. Prý je to
běžná praxe v nemocnicích.
Navíc mi přiznala, že když

jednou ležela v nemocnici,
objevil se u její postele chlapec
ve věku, kterého by dosáhl v té
době její zemřelý syn. Zeptala
se, kdo je a co chce. „Přišel
jsem se na tebe podívat, maminko,“ řekl a zmizel. Říkala,
že o tom s nikým nemluvila,
aby ji nezavřeli do blázince.
Po těchto zjištěních jsme
se domluvili s knězem v naší
farnosti, zda by mši za zemřelé dítě odsloužil, s čímž kněz
nakonec souhlasil. Mše se
zúčastnila celá rodina. Od té
doby se kamarádka hodně
zdravotně zlepšila, a hlavně se
psychicky vyrovnala se ztrátou
svého chlapečka.
Z tohoto svědectví vyplývá,
jak je důležité vyrovnat se se
ztrátou milovaného člověka,
a to i dítěte, které jsme nikdy nespatřili a svěřit ho do
milované Boží náruče. Je to
pro nás cesta k přijetí pokoje
a míru.
nn

ŽÍT SVŮJ ŽIVOT
Nejblíže ke hříchu má ten, koho zajímají prohřešky druhých
Také často posloucháte názory lidí, kteří
si stěžují na společenskou situaci v zemi?
V podstatě mají pravdu. Někdy je skutečně
umění zdržet se komentářů k zákonům,
k různým ustanovením, k rozhodnutím soudů,
k výrokům politiků. Také je těžké najít mezi
lidmi správné zástupce, kterým nepůjde
především o sebe, ale i o druhé.
Boží slovo říká: „V zemi jednáte, jak podlé
srdce velí, razíte si cestu násilím svých
rukou...“.
Nehledám v těch slovech nikoho jiného,
i když by bylo snadné je někomu „přišít“.
Snažím se v nich vidět spíš sám sebe, protože
i Bůh nás vyzývá, abychom druhé neodsuzovali. Takže jak mohu tento text vztáhnout sám
na sebe? Například se mohu zamyslet nad
tím, jakým pánem jsem ve svém těle? V sobě
samém? Někdy se přistihnu, že si dovolím
řadu věcí, přestože jsem si už dávno slíbil, že
se jich vyvaruji. Například televize. Přiznávám,
že jsem si už musel nejednou udělit amnestii,
protože jsem svoje předsevzetí porušil.
Napadlo mě, že bych asi nebyl dobrým
prezidentem, když nedovedu být nadřízeným ani sám sobě. Uvědomil jsem si, že je
o mnoho snažší rešit problémy druhých než
svoje vlastní. Možná je to tím, že mám sám
u sebe příliš velkou protekci. A tak jsem se
naučil, že si nejdřív musím udělat pořádek
sám v sobě, než mohu začit hodnotit chování
a jednání druhých. (Jsem vážně zvědavý, kdy
se mi to podaří.)

Možná by bylo zajímavé využít své fantazie
a představit si sám sebe jako správce velkého majetku, vlastnit rozsáhlé nemovitosti
a spousty firem. Jak bych se choval? V čem
by bylo moje chování jiné než chování současných „magnátů“?
Mnoho obětavých křestanů, kteří se za
totality s obrovským nasazením věnovali dětem a mládeži, si ted uhání žaludeční vředy
v podnikání.
A tak jsem se rozhodl zůstat obyčejným
zaměstnancem, který bude trpělivě celé roky
šetřit na svůj první byt. Přestanu kritizovat
druhé a začnu žít svůj vlastní život, ne život
druhých!
Máme větší domovy, ale menší rodiny...
Máme více peněz, ale méně je dáváme
potřebným.
Máme více koníčků, ale méně času.
Máme více kamarádů, ale méně přátel.
Máme více chválit Pána, ale místo toho
ho popíráme...
Všechny své peníze, hmotné statky
a jiné vyměnil bych za opravdovou rodinu!
V Bibli je taky psané: „Opatruj, co Ti bylo
svěřeno...“ Každý máme svůj život, který
jsme dostali jako dar. A přesně jak je to tady
napsané - nedostali jsme životy druhých,
abychom převzali jejich zodpovědnost, ale
každý máme opatrovat a rozvíjet svůj život.
David Augustýnek
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NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

KDYŽ RODIČE ZESTÁRNOU

NEZASÉVEJ MNE...
ISHAQ ANTIOCHIJSKÝ

NEZASÉVEJ MNE, SMRTI, DO SVÉHO POLE,

DOKUD JSEM SE NESTAL DOBRÝM PŠENIČNÝM ZRNEM.

NEDÁVEJ MI, PANE, PŘEDSTOUPIT PŘED TVOU TVÁŘ,
DOKUD NEJSEM SVATÝ.

OD OKAMŽIKU K OKAMŽIKU MNE POHÁNĚJÍ STOVKY VĚTRŮ,
CHVÍLI SE VZNÁŠÍM A HNED JSEM ZAS V PROPASTI,
TU JSEM PÁNEM SVÉ DUŠE A HNED ZAS OTROKEM
SVÉHO TĚLA, JEJÍHO DRUHA,

TU JSEM KRÁL, NESOUCÍ DIADÉM,
HNED ZAS UBOHÝ ŽEBRÁK.

JAKO KDYŽ SE KOLO TOČÍ, TAK NEUSTÁLE SE MĚNÍM.
BÝLÍ JE SMÍŠENO S MÝM OBILÍM

A TVÉ DOBRÉ ZRNO DUSÍ TRNÍ NA POLI TVÉHO SLUHY.

NIKOMU, NEŽ TOBĚ, BOŽE, NEVYPRAVUJI O SVÉ BÍDĚ.
VŽDYŤ JEDINĚ K TOBĚ A K TVÉMU VELIKÉMU
MILOSRDENSTVÍ SMĚŘUJE MÁ TOUHA.

TY, JEMUŽ JSOU STEJNĚ PODROBENI ŽIVÍ I MRTVÍ,
NENECH MNE JEDNOU ZEMŘÍT V MÝCH HŘÍŠÍCH.
NEJDŘÍVE, PANE, PROMĚŇ MÉ KLASY V CHLÉB,
PAK TEPRVE AŤ KE MNĚ PŘISTOUPÍ ŽNEC,
NEJDŘÍVE NALIJ MÉ HROZNY VÍNEM
A TEPRVE PAK AŤ PŘIJDE VINAŘ.

POD SVOU DOKONALOU MILOST
MI DEJ DOSÁHNOUT SPÁSY,
O TO TĚ PROSÍM.
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AMEN

Když si jednoho dne všimneš, že jsem již
starý a už asi nebudu takový, jako předtím,
měj se mnou trpělivost a snaž se mě pochopit.
A když při rozhovoru s tebou tisíckrát
opakuji to samé, nepřerušuj mě, ale trpělivě
mě poslouchej. Vždyť když jsi byl malý, před
spaním jsem ti musel vyprávět donekonečna
stále stejnou pohádku, dokud jsi neusnul.
A kdybych v některém okamžiku ztratil nit
našeho rozhovoru a nebo kdybych zapomněl,
o čem jsme mluvili, dopřej mi čas, abych si
vzpomněl. A když to nedokážu, nebuď nervózní. Určitě to nebylo nic důležitého. Pro
mne bylo důležitější být s tebou a chtěl jsem,
abys mě jen poslouchal.
Když se zašpiním při jídle, když už se nebudu schopen obléci, buď trpělivý. Vzpomeň
si na ten čas, kdy jsem tě já tomu všemu
musel naučit.
Nezahanbuj mě, když se nechci sprchovat,
ani mě nenadávej. Nezapomeň na to, jak jsem
tě já musel přesvědčovat, když jsi byl malý,
aby ses umýval.
Když zjistíš, že celkem nerozumím novým
věcem, nezahanbuj mne, ale dej mi čas,
abych to pochopil a nevysmívej se mi, že tomu
nerozumím. Naučil jsem tě tolika věcem...
Dobře jíst, pěkně se oblékat... jak se postavit
k životu... Hodně z toho všeho je výsledkem
velkého úsilí a vytrvalosti, které jsme oba
museli vynaložit.
A když mi moje unavené nohy už nedovolí
jít, podej mi svoji přátelskou ruku tak, jak jsem
to já dělával s tebou, když jsi dělal první kroky.
Až ti jednoho dne řeknu, že mě život
unavuje, že bych raději umřel, nerozčiluj se.

Jednoho dne pochopíš, že to není vůbec
kvůli tobě, ani kvůli tvé či mé lásce. Snaž se
pochopit, že v mém věku se už těžko žije
a dny stáří jsou často těžké a náročné.
Nesmíš být smutný, znechucený, bezmocný, když mě budeš vidět takového. Budu rád,
když budeš stát po mém boku. Snaž se mě
pochopit a pomoz mi tak, jak jsem já pomáhal
tobě, když jsi začínal žít.
Jednoho dne pochopíš, že i navzdory mým
omylům a chybám jsem vždy chtěl pro tebe
to nejlepší a snažil jsem se připravit ti cestu,
po které máš kráčet.

Nyní, děti moje, je řada na vás, abyste mě
provázely na mojí těžké cestě. Pomozte
mi projít moji cestu až do konce s láskou
a především s vaší trpělivostí. Já vám to
zaplatím svým úsměvem a nekonečnou
láskou, kterou jsem vás vždy měl rád.
váš otec, vaše matka
Myslíme na všechny otce, matky, babičky a dědečky, kteří potřebují více lásky,
více pomoci, aby mohli pokojně prožívat
své stáří.

VZDĚLÁVÁME SE

VYZNÁNÍ VÍRY XII.
Věřím v církev
Milí přátelé,
naše vzájemné putování po tajemstvích
naší víry se pomalu blíží ke konci. V tomto
díle si probereme dvě „závěrečná“ tajemství z apoštolského Vyznání víry.
Věřím… v odpuštění hříchů (čl. 976-987)
Apoštolské Vyznání víry váže víru v odpuštění hříchů na víru v Ducha svatého, ale také na
víru v Církev a ve společenství svatých. Právě
když vzkříšený Kristus dával svým apoštolům
Ducha svatého, udělil jim božskou moc
odpouštět hříchy: „Přijměte Ducha svatého.
Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny
a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20,22-23) (čl. 976)
Odpuštění hříchů se děje v církvi dvojím
způsobem:
Křtem:
Náš Pán vázal odpuštění hříchů na víru

a křest: „Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium všemu tvorstvu. Kdo uvěří a dá se
pokřtít, bude spasen.“ (Mk 16,15-16) Křest je
první a hlavní svátostí pro odpuštění hříchů,
protože spojuje s Kristem. (čl. 977)
Když jsme byli poprvé obmyti křtem svatým, toto odpuštění je nám dáno s takovou
hojností, že je zahlazena prvotní vina i to,
čeho jsme se dopustili buď přestoupením
anebo opomenutím. Přitom však křestní
milostí není nikdo zbaven všech slabostí
přirozenosti. Právě naopak, každý je nucen
bojovat proti žádostivosti, která nás nepřestává podněcovat ke hříchům. (čl. 978)
Svátostí smíření:
Aby měla Církev moc odpouštět hříchy (již
pokřtěným), bylo třeba i jiného způsobu než
svátosti křtu. Je třeba mít možnost odpouštět
hříchy každému kajícníkovi, i kdyby hřešil až
do posledního dne svého života. (čl. 979)
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Pokřtěný může být smířen s Bohem a Církví
svátostí smíření. Otcové právem nazývali
smíření „namáhavý křest“. Pro ty, kteří po
křtu klesli, je tato svátost smíření nutná ke
spáse jako sám křest pro ty, kteří ještě nebyli
znovuzrozeni. (čl. 980)
Kristus po svém vzkříšení vyslal své apoštoly, aby zvěstovali „v jeho jménu pokání, aby
všem národům byly odpuštěny hříchy“ (Lk
24,47). Takovou „službu smíření“ (2 Kor 5,18)
nevykonávají apoštolové a jejich nástupci
pouze tím, že hlásají lidem Boží odpuštění,
které nám zasloužil Kristus, a že je vyzývají
k obrácení a víře, nýbrž i tím, že jim udělují
odpuštění hříchů křtem a že je při svátosti
pokání smiřují s Bohem a s Církví. (čl. 981)
Není žádná vina, byť sebetěžší, kterou
by svatá Církev nemohla odpustit. „Nelze
připustit, že by existoval nějaký člověk, tolik
špatný a tolik zvrácený, aby mu nemohla
být dána bezpečná naděje na odpuštění,
jestliže opravdu lituje svého poblouznění.“
Kristus, který zemřel za všechny lidi, chce,
aby v jeho Církvi byly vždy otevřeny brány
odpuštění každému, kdo se touží vzdálit od
hříchu. (čl. 982)
Věřím… ve vzkříšení těla (čl. 988-1019)
Křesťanské Krédo – vyznání naší víry
v Boha Otce, Syna a Ducha svatého a v činnost Boha Stvořitele, Spasitele a Posvětitele
– vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých na
konci časů a ve věčný život. (čl. 988)
Věřit ve vzkříšení mrtvých — to byl podstatný
prvek křesťanské víry už od jejich počátků.
Přesvědčením křesťanů je vzkříšení mrtvých;
tím, že v ně věříme, jsme křesťané: „Jak
mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení z mrtvých není? Není-li však žádné vzkříšení
z mrtvých, nevstal ani Kristus! A jestliže
Kristus nevstal, marné je naše kázání,
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marná je vaše víra... Ale Kristus z mrtvých
vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.“
(1 Kor 15,12-14.20) (čl. 991)
Pravdu o Vzkříšení z mrtvých zjevoval Bůh
svému národu postupně. Naděje na tělesné
vzkříšení mrtvých se prosadila jako vnitřní důsledek víry v Boha, Stvořitele celého člověka,
jeho duše i těla.
Ve Starém zákoně o této víře najdeme
nádherné vyznání makabejských mučedníků: „Je radostné skonat lidskou rukou, když
máme v Bohu jistou naději, že jím budeme
znovu vzkříšeni.“ (2 Mak 7,14). (čl. 992)
V Novém zákoně se zase dočteme, že
farizeové a mnozí současníci Páně doufali ve
vzkříšení. Ježíš je hlásá s důrazem. Odpovídá
saduceům, kteří vzkříšení popírají: „Jste na
omylu, protože neznáte Písma ani Boží moc.“
(Mk 12,24) Víra ve zmrtvýchvstání spočívá na víře v Boha, který „není Bohem
mrtvých, ale živých!“ (Mk 12,27) (čl. 993)
Ale co více! Ježíš váže víru ve zmrtvýchvstání na svou vlastní osobu: „Já jsem
vzkříšení a život.“ (Jan 11,25) Sám Ježíš
vzkřísí v poslední den ty, kteří v něho uvěří
a kteří budou jíst jeho tělo a pít jeho krev.
Už nyní dává toto znamení a záruku tím, že
některým mrtvým vrací život; ohlašuje tím
své vlastní vzkříšení, které však bude jiného
druhu. (čl. 994)
Být Kristovým svědkem znamená být
„svědkem jeho zmrtvýchvstání“. (Sk
1,22) Křesťanská naděje ve vzkříšení je plně
poznamenána setkáními se vzkříšeným Kristem. (čl. 995)
Hned od počátku narážela křesťanská víra
ve vzkříšení na nepochopení a odpor. V žádném jiném bodě nenaráží křesťanská víra
na takový odpor jako v otázce vzkříšení těla.
Dost snadno se přijímá, že život lidské osoby
pokračuje po smrti duchovním způsobem.
Avšak věřit, že by toto tělo, jehož smrtelnost

je tak zřejmá, mohlo vstát k věčnému životu?
(čl. 996)
Co to znamená „vzkřísit“? Při smrti,
odloučení duše a těla, propadá tělo rozkladu, kdežto jeho duše jde vstříc Bohu, i když
zůstává v očekávání, až bude znovu spojena
se svým oslaveným tělem. Bůh ve své všemohoucnosti definitivně vrátí neporušitelný život
našim tělům tím, že je spojí s našimi dušemi
mocí Ježíšova zmrtvýchvstání. (čl. 997)
Kdo vstane z mrtvých? Všichni lidé, kteří
zemřeli: „ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni
k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni
k odsouzení“ (Jan 5,29). (čl. 998)
Jak? Kristus vstal z mrtvých se svým
vlastním tělem: „Podívejte se na mé ruce
a nohy: vždyť jsem to já!“ (Lk 24,39); on se
však nevrátil do pozemského života. Týmž
způsobem v něm všichni vstanou z mrtvých
se svým vlastním tělem, které nyní mají, ale
toto tělo bude proměněno v oslavené tělo,
v „tělo zduchovnělé“ (1 Kor 15,44). (čl. 999)
Kdy? S konečnou platností „v poslední
den“ (Jan 6,39-40.44.54; 11,24); na konci světa. Vzkříšení z mrtvých je totiž úzce
spojeno s Kristovým druhým příchodem.
(čl. 1001)
Je-li pravda, že nás Kristus vzkřísí „v poslední den“, je také pravda, že jsme již v jistém
smyslu s Kristem vzkříšeni. Křesťanský život
je, díky Duchu svatému, už nyní, na zemi,
účastí na Kristově smrti a vzkříšení díky
Eucharistii – tvoříme přece jeho Tělo. (čl.
1002-1003)
Smrt je ukončením pozemského života.
Pomyšlení na to, že jsme smrtelní, nám pomáhá uvědomit si, že máme jen omezený čas
k uskutečnění své existence. (čl. 1007)
Člověk vlastnil smrtelnou přirozenost, Bůh
stanovil, že nezemře. Smrt tedy odporovala
plánům Boha Stvořitele a vstoupila do světa
jako následek hříchu. (čl. 1008)

Ježíš, Boží Syn, podstoupil smrt, jež je příznačná pro lidský úděl. Navzdory smrtelným
úzkostem ji vzal na sebe úkonem naprostého
a svobodného podrobení se vůli svého Otce.
Ježíšova poslušnost proměnila prokletí
smrti v požehnání. (čl. 1009)
Díky Kristu má křesťanská smrt kladný smysl. Podstatně nové je na křesťanské
smrti toto: Křtem již křesťan svátostně „zemřel
s Kristem“, aby žil novým životem; umíráme-li
v Kristově milosti, tělesná smrt dovršuje toto
„zemření s Kristem“ a zakončuje tak přivtělení
k němu. (čl. 1010)
Smrt je konec pozemského putování
člověka, času milosti a slitování, který mu
Bůh dopřává, aby naplnil svůj pozemský
život podle Božích záměrů a aby rozhodl
o svém posledním osudu. Když skončí „jediný pozemský život“, už se nevrátíme žít jiné
pozemské životy. „Každý člověk umírá jen
„jednou“ (Žid 9,27). Po smrti není žádné
„převtělování“ (reinkarnace). (čl. 1013)
Církev nás vybízí, abychom se připravovali
na hodinku své smrti („od náhlé a nenadálé
smrti, vysvoboď nás, Pane“ - litanie ke všem
svatým), abychom prosili Matku Boží, aby se
za nás přimlouvala „v hodinu smrti naší“ (Zdrávas Maria), a abychom se svěřovali svatému
Josefovi, patronu šťastné smrti. (čl. 1014)

V následujícím – posledním – dílu z cyklu
Vyznání víry se budeme zabývat závěrečným tajemstvím Creda: „věřím… v život
věčný“.
Těším se na příště
Petr Martínek
Prameny:
Katechismus katolické církve (KKC)
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LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI
V tomto čísle jsme položili několik otázek našim bratrům vinařům, kteří se starají
o chod celého farního sklepního hospodářství. Téma je to pro tuto dobu velmi
aktuální, tak snad zaujme i vás.
V současné době se o výrobu vína a farní
sklep starají pánové Libor Tomšej, František Bohůn, Stanislav Ištvánek a nově
Petr Lekavý, který nahradil nedávno zemřelého Laďu Blahu. Při mé návštěvě přímo
„v jámě lvové“ jsem narazila i na dalšího
„nováčka“ – Jendu Nováka, který se k našim vinařům právě připojil a posílil tak jejich
řady. Mimo jmenované pány se hlavně na
sledování kvality podílí také Petr Kuběna,
který zajišťuje pravidelný rozbor volné síry
ve víně (hlavně u archivního vína). Dříve tuto
službu vykonával Michal Komosný a o víno
se starali František Kosík, František Komosný, Jan Komosný, Štěpán Salajka
a Jan Herka.

Existuje také archiv vín?
Ano, založili jsme i archiv. Z mešních vín
máme archiv od ročníku 2005, konzumní
víno archivujeme maximálně 2 roky.

Vzpomněli jsme termín „mešní víno“.
Vysvětlete, co tento termín zahrnuje,
a jaké odrůdy jsou k výrobě mešního vína
nejvhodnější?
Mešní víno se smí vyrábět dle normy
pouze ze zralých, nepoškozených hroznů
– bez hniloby a plísně, bez dodání vody
a nesmí být doslazováno. K úpravě smí
být použit pouze antioxidant E 224 – disiřičitan draselný, známější pod názvem
pyrosulfid. Při výrobě je důraz kladen
nejen na bezvadný stav hroznů, ale je
zaměřen zejména na čistotu při samotné
výrobě. V České republice platí vatikánská
norma ART 284 s přihlédnutím k našemu
vinařskému zákonu z roku 1995.
Co se týče vhodné odrůdy, to vyplývá již
z požadavků normy. Jelikož víno nesmí být
uměle doslazováno, jsou pro jeho výrobu
vhodné hrozny vyzrálé na cukernatost 22
– 23 stupňů. U nás to jsou především odrůdy: rulandské bílé a šedé, ryzlink rýnský,
sauvignon, chardonnay a tramín.

A kolik vína se běžně vypije v průměru
při některé akci?
Tak například na Farní den připravujeme
přibližně 20 l vína. Záleží také na tom, jestli
je teplo nebo zima. Když je chladné počasí
a chystá se svařák, je ho potřeba kolem
25 litrů, protože si vezmou i ti, kteří by si
jinak nevzali, aby si zahřáli ruce.

Máte znalost o tom, kde si jiné farnosti
pořizují mešní víno? Myslím tím oblasti,
kde se víno nepěstuje.
Mešní víno se pro tyto potřeby vyrábí
v Kroměříži v Arcibiskupských zámeckých
sklepích. Zajímavostí je, že i když Bojanovice a Josefov jsou jedna farnost, josefovští
si mešní víno vyrábějí sami.

Je nějaký rozdíl mezi zpracováním
hroznů tady oproti tomu v domácích
podmínkách?

Mohli byste mi prozradit, co byste potřebovali a uvítali pro usnadnění vaší práce
tady na faře?

hroznů – pak se víno nepodaří a stávají se
z nás pouze údržbáři.
Kolik vína ročně v průměru vyrobíte?
Tady je potřeba hned na začátek říci,
že rozdělujeme pracovně víno na mešní
a konzumní.
Ročně vyrábíme cca 200 l vína mešního,
na jehož výrobu si hrozny vybíráme. Zbylé
hrozny se zpracovávají na výrobu směsky,
která je určena k běžné spotřebě např.
při společných akcích jako je Farní den,
svátek Sv. Jana, Velikonoce, Silvestr, při
pouti do Žarošic, rekolekce kněží nebo
slouží k uctění hostů na faře. Část vína
jak mešního, tak konzumního, slouží jako
dar při příležitostných návštěvách např.
u o. Čermáka nebo jako dar k primici atd.

A nyní již k otázkám:
Jak často se scházíte a co vaše služba
obnáší?
Scházíme se většinou jedenkrát za
týden až dva. V sezóně, která právě začíná a trvá tak asi měsíc pak vyjma nedělí
denně. V době vinobraní se zpracovávají
darované hrozny, s čímž je spojena další
práce, tak jak ji většinou znáte. Během
celého roku stáčíme víno, flaškujeme ho,
sledujeme jeho chuť, síříme, udržujeme
stav sklepa, chystáme víno na probíhající
akce atd.
Co vám tato služba přináší?
Především radost – to když se zadaří.
Když se nezadaří – neúroda, nezralost
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To ano. Zatímco doma si sami naplánujete, kterou odrůdu budete sbírat a následně
zpracovávat, tady se vše řídí tím, co, kdy,
kolik a v jaké kvalitě dostanete od dárců.
Podle toho se plánuje výroba.

Velmi by se nám hodilo čerpadlo na
stáčení vína. To víš, stárneme, a toto by
naši práci velmi usnadnilo.
A co prozradit nějaký úsměvný zážitek?
Máte něco?
Tak o zážitky tady není nouze. Třeba,
když nám záhadně ubývalo mešní víno.
Bylo to takto: Bylo období vinobraní
a Franta Bohůn koupil nový 50 l skleňák,
který jsme naplnili šťávou z vylisovaných
hroznů na výrobu mešního vína. Každý
den, když jsme přišli, ze skleňáku ubyly
asi tak 2 litry. „Podezřívali“ jsme z toho
o. Petra. Mysleli jsme si že asi přijel někdo
z jeho rodiny i s dětmi, a tak si chodí šťávy
načepovat. Říkali jsme si ale, proč nám
bere zrovna tu mešní, když jsou tu i jiné.
Až po několika dnech, kdy ubylo kolem
10 litrů, jsme došli na to, že je skleňák
prasklý a víno pomaloučku odtéká a je
zachycováno v plastovém obalu. Takže,
nakonec jsme víno uchránili a uznali, že
farář v tom je nevinně.
Na závěr mi nezbývá nic jiného než našim
vinařům za nás všechny poděkovat a popřát
jim, ať se letos zadaří a aby jim tato služba
přinášela jen a jen samou radost.
H. Maděryčová

I já sám za sebe i za naši farnost děkuji našim obětavým vinařům za jejich
nenápadnou, ale důležitou službu. Díky
i všem, kteří velkoryse věnují část své
úrody do farního sklepa. Za dodávky
mešního vína pro kapli v Josefově děkuji
rodině Klubusové.
o. Petr
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CO VÁS ZAJÍMÁ

REKONSTRUKCE FARNÍ STODOLY
Už delší dobu jsme spolu se členy
farní rady přemýšleli nad tím, jak využít
poměrně velký prostor farní stodoly
a přilehlého přístřešku. Většinu věcí
uskladněných ve stodole – v poslední
době už jich nebylo příliš moc – bylo
možné přesunout někam jinam (v mnoha
případech na skládku, znáte to…). A tak
se vytvořil prostor pro zkrášlení tohoto
v podstatě už posledního nevyužívaného
prostoru ve farním areálu.
Během prázdnin byla stodola vyklizena. Vystupující cihlové pilíře byly zomítány, ostatní cihlové plochy vyspárovány.
Jedno z pater, které dříve sloužilo ke
skladování materiálu, bylo odstraněno,
druhé zdviženo výš a přeměněno na jakýsi balkón ohraničený pěkným zábradlím. Podlaha byla pokryta vrstvou betonu
a celá vydlážděna. Byla zavedena nová
elektroinstalace. Stodolu – zatím jen
směrem do farní zahrady – zdobí nová
vrata. Ještě zbývá oprava střešní krytiny,
očištění a natření trámů a celého krovu
a rozmístění světelných zdrojů.
K čemu má stodola napříště sloužit?
Mnozí si jistě vzpomenete na letošní
Velikonoce – při setkání po obřadech
v předvečer Vzkříšení pršelo, a tak jsme
se skryli právě pod přístřeškem a ve
stodole: neutěšené prostředí… Nyní
bude toto místo sloužit právě na podobná setkání jako je velikonoční agapé či
farní den, na promítání filmů, přednášky,
snad se tam uskuteční i nějaké to divadlo
nebo koncert. V průběhu času se jistě
najde i další využití. Stodola není opra24

ROZVOD JE AMPUTACE
V dnešní rubrice pro manžele využíváme
zpovědi křesťanské dopisovatelky k velmi
aktuálnímu tématu dnešní doby - ROZVODU, který má dopad nejen na oba rozcházející se partnery, ale především na jejich děti.

vena jen pro příští léta. Dá-li Pán, bude sloužit po
mnoho dalších desetiletí.
Za pomoc, případně dobrou spolupráci, chci
poděkovat firmám Renova a Veos a truhlářství
Vraňan. Velké množství brigádnických hodin „nad
plán“ si zde odpracoval Vít Janeček. Jako tradičně
byl kdykoliv připraven pomoci Jan Jordan, Bohumil Janeček a Jan Dvořák. Při brigádách pomohli
i mnozí další.
Těším se na to, až se budeme na tomto prostém
a přitom překvapivě krásném místě rádi setkávat.
Setkáváme se přece rádi, ne??
o. Petr

Všimla jsem si, že časopis Život z víry
věnoval jedno celé číslo rozvodům. Rozvody
v církvi se množí s děsivou silou. Vím, že píši
tuto úvahu - nebo zpověď, chcete-li pozdě.
Ale musím.
Rozvedla jsem se v roce 1977 po desetiletém manželství, kdy s námi můj první manžel
již dva roky nežil a ze svého nového vztahu měl
syna. Neunesla jsem vědomí, že mě vyměnil
za svou sekretářku a naše dvě krásné děti
za nové dítě s jinou ženou. Požádala jsem
o rozvod a stalo se tak bez průtahů. Potom
jsem byla sedm let s dětmi sama a měla jsem
spoustu času na přemýšlení o tom, co se mi
vlastně stalo a kdo za to může. Když je člověk
po rozvodu upřímný a poctivý, musí poznat
i doznat, že i on sám udělal závažné chyby.
Já si vzala člověka nevěřícího, netajícího
se na tehdejší dobu silně liberálními a uvolněnými názory. Věděla jsem o jeho pohledu
na svět, ale chtěla jsem ho. Když on pak své
liberální představy o rodině začal uplatňovat
v praxi, nedokázala jsem to s nadhledem akceptovat. Bůh mě před tím svazkem varoval,
ale já ho neposlechla. Do této situace poznání
vlastní viny i hlouposti vstoupil můj drahý Pán
Ježíš a odpustil mi a přijal mě. Byla jsem
znovuzrozena.
V roce 1984 jsem se podruhé vdala. S mým
druhým manželem žijeme z Boží milosti šťastně 26 let a nebeský Otec nám mnoho požeh-

nal. Máme dohromady čtyři děti a šest vnuků
a žijeme se všemi ve shodě. Jsem vděčná
za každý den, který od Pána dostávám. Ale
přesto vám, moji milí, musím dosvědčit jednu
hlubokou pravdu. Druhé manželství je mnohem těžší než první. Není to totéž, jako když
prohrajete jeden zápas a nastoupíte druhý.
Oba s mým manželem víme, že po celá ta
léta jsme na lásce, porozumění i vzájemném
štěstí tvrdě pracovali. A oba také tušíme, že
kdybychom v mládí byli ochotni obětovat
všechnu svou pýchu a sobectví ve prospěch
toho druhého, jako se o to poctivě snažíme po
celé druhé manželství, vůbec jsme se tehdy
nemuseli rozvádět.
Proč vám to píši?
Manželství není žádná olympiáda, kdy jde
o to, kdo s koho. Manželství je živý organismus. A rozvod je amputace tohoto organismu.
Stýkám se s mnoha ženami, které rozvodem
prošly. Dnes už jsme šedesátnice. Ale na nás
všech rozvod zanechal jizvy. A čím je člověk
starší, tím víc se jizvy ozývají. To nemá nic
společného s neodpuštěním, podobně jako
třicetiletá jizva, která zlobí při špatném počasí,
nemá nic společného se žlučníkem, který byl
kdysi dávno vyoperován.
Stejně tak jsem si všimla, že i všechny děti
z rozvedených rodin jsou nějak pošramocené. Každé jinak, ale všechny nějak. Když
mluvím o dětech, nemyslím tím jen školáky,
myslím i na vás, čtyřicátníky. Přijde-li člověk
o nohu nebo o ruku, stane se invalidním.
Má-li spoustu kuráže a silné vůle, může se
poprat s okolnostmi a prožít slušný život, ale
přesto je invalidní. Když se člověk rozvede,
stává se invalidním na duši i na duchu. V naší
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zemi se padesát procent manželství rozvádí.
V Brně je na některých školách už 75 %
dětí z rozvedených rodin. Jsme národem
duchovních a duševních invalidů, ale my
hledáme výmluvy, kterými bychom to omluvili.
Když říká Hospodin ústy proroka Malachiáše: „Nenávidím rozvod, nenávidím ho jako
plášť potřísněný násilím...“, mluví tu právě
o tomhle. Rozvodem možná není spácháno
násilí na našem těle, ale je spácháno násilí
na našem duchu a duši.
Náš národ je kulturní mrzák. Ale ať se podívám, kam se podívám, všude vidím mravní
bídu a všude nacházím nevěru a rozvod. A tak
shledávám, že to, čím se nejvíc provinila moje
generace narozená po válce, je ROZVOD.
Rozvod je hřích, který do této země přinesla
moje generace, odpadlá od Boha a pyšně se
domnívající, že vymyslí něco nového a pohodlnějšího, než stanovil Bůh.
Prosím, děti naše, i když už samy máte
děti, prosím odpusťte nám, že jsme do vašich
životů v tak masové míře zavlekli tuto strašnou
duchovní rakovinu. Nevěděli jsme, co činíme.
Opravdu jsme to netušili. Nenáviďte rozvod!

Milujte nás, rozvedené, protože vaši lásku
a odpuštění velice potřebujeme, ale neberte
si z nás příklad a nenáviďte rozvod. Vždyť
i Hospodin rozvod nenávidí.

o víře, o autenticitě kontemplativních klášterů,
o duchovní odvaze až troufalosti a o potřebě
mužné odpovědnosti ve službě církve.

Marie Frydrychová

Mo Tizzardová:
Jak se modlit za nevěřícího manžela
Nakl. Samuel, 116 stran
Konvertitka Mo Tizzardová zaznamenává
své nejosobnější zkušenosti jednoduše a čtivě a dělí se se čtenáři o vše, co během svého
modlitebního boje za nevěřícího manžela
prožila. Její příběh je velkým povzbuzením
pro každého, kdo stojí uprostřed podobného
zápasu.

WESTERN
Petr Škrla
Oba chcete mít poslední slovo.
Oba chcete hrát první housle.
Oba chcete „Oskara“ za herecký výkon.
Promítací plátno vašeho života
je však plné záplat a děr
po divokých potyčkách a výstřelech
ve vašem soukromém westernu.
Vaše děti se tiše choulí
na předních sedadlech
před tím plátnem,
tiší rozhodčí bez hlasů,
tiší svědci bez práva přesvědčit se,
tiché oběti
na oltáři lidské neochoty odpouštět.

OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY
Cyril John:
Pozvání k přímluvné modlitbě
Karmelitánské nakl., 96 stran
Navzdory tomu, kolik pozornosti se dnes
věnuje potřebě přímluvné modlitby, nenajdeme na toto téma dostatek kvalitní literatury.
Kniha Síla přímluvné modlitby nám ji jistě
nabízí. Chce inspirovat mnohé lidi k tomu, aby
zatoužili přijmout konkrétní závazek k apoštolátu přímluvné modlitby. Každý křesťan je totiž
povolán k této modlitbě a většina z nás by se
měla přimlouvat mnohem víc, než jsme zvyklí.
Jako věřící jsme povoláni k jedinečnému
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poslání: nejen abychom žádali o konkrétní
věci, ale abychom stáli ve víře a lásce před
Bohem za druhé lidi.
Marek Orko Vácha, Karel Satoria:
Život je sacra zajímavej
Nakladatelství Cesta, 129 stran
„Poznat se jako capax Dei, jako ten, komu
je jenom Bůh na míru, a kdo je na míru
Jemu...,“ odpovídá Karel Satoria (trapistickým
mnišským jménem Martin) na jednu z otázek
Marka Orko Váchy. Rozhovor dvou přátel
- kněží, vedený na pokračování, je hlavně

ÚRYVEK Z KNIHY:
Nikdy jsem nepochybovala, že jsem si
vzala toho pravého. Bill se teď ale většinou
choval jako hulvát a já jsem byla v pokušení
jednat s ním jako s nepřítelem. Věděla jsem,
že to není ten Bill, kterého jsem znala a milovala. Byly chvíle, kdy jsem v něm letmo
zahlédla toho muže, za kterého jsem se
provdala, ale nikdy netrvaly dlouho...
Jak jsem se za Billa den za dnem modlila,
přicházely chvíle, kdy se mi honily hlavou
různé otázky: „Opakuji stále dokola to
samé. Je to vůbec k něčemu dobré? Není
to plýtvání časem?“ Povzbuzení obvykle
přicházelo skrze Bibli z veršů, které na mě
„vyskočily“ z textu při mém každodenním
čtení. Někdy se stalo, že jsem otevřela
Bibli, abych si přečetla určitý oddíl, ale než
jsem ho nalistovala, zaujala mě jiná pasáž.
Jednou nebo dvakrát jsem jako čerstvě
obrácený křesťan otevřela Bibli namátkou,
protože jsem si myslela, že tak dostanu
nějaké slovo. Ale brzy jsem s tím přestala - poté, co se jsem namísto povzbuzení
nebo nasměrování, které jsem od svého
nebeského Otce potřebovala, četla slova
odsouzení určená Božím nepřátelům...

Četla jsem Bibli a začínala jsem trochu
více chápat charakter i taktiku našeho
skutečného nepřítele. Rozlišovala jsem
mezi Billem a nepřítelem. Billa jsem milovala a nenáviděla jsem toho, který za vším
stál a tahal za provázky. Odevzdávala jsem
Pánu Ježíši všechna zranění, odpouštěla
jsem Billovi a nedovolila, aby v mém srdci
zapustila kořeny hořkost. Ale přesto jsem
už nemohla dál. Připadalo mi, že už to
nemohu déle snášet. Prostě jsem už nemohla dál jít bez jakékoli odezvy od Billa,
bez jediného něžného a láskyplného slova.
A také jsem nemohla dál bez lásky k němu.
Tehdy jsem plakala a vylévala své srdce
před Pánem: „Bože, já už ho nedokážu
milovat. Teď ho musíš skrze mne milovat
ty.“ Slzy mi tekly po tvářích a pak mě napadla zcela zvláštní věc, která s tím vůbec
nesouvisela. Později se ukázalo, že ten
zvláštní nápad nebyl můj, ale vnukl mi ho
Bůh. „Jdi a vyplej zahrádku před domem.“
Byla jsem úplně zmatená, ale šla jsem to
udělat. Večer se Bill vrátil z práce. Slunce
ještě svítilo a já jsem stála ve dveřích, abych
ho přivítala. Vystoupil z auta a rozhlížel se
po vyčištěných záhonech. „Ty jsi úžasná!“
prohlásil. „Tys to tu vyplela! Mám teď tolik
práce a jsem tak unavený, že jsem se bál,
že se k tomu nikdy nedostanu.“ Objal mě
a pevně mě k sobě přitiskl. Srdce se mi
otevřelo a najednou ze mě znovu vytryskla
láska k mému muži...
Ježíš se stal jedním z nás a poznal, jaké
je to být člověkem. My zas potřebujeme
pochopit, jaké je to pro Něj, když lidé odmítají spásu, kterou jim nabízí. Potřebujeme
vědět, jak se cítí. Abychom se mohli přimlouvat za manžela nebo kohokoli jiného,
musíme se „postavit do mezery“.
To znamená, že musíme stát uprostřed
a reprezentovat obě strany. Musíme být
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naprosto nezaujatí a schopni vidět věci
z obou úhlů, tak, jako člověk, který je ve
sporu pověřen vyjednáváním. Rozdíl mezi
modlitbou a přímluvou je ten, že když se
modlíte, je to, jako byste stáli na jednom
rohu místnosti a mluvili s Bohem o někom,
kdo stojí naproti. Když se přimlouváte, stojíte s tím člověkem ve stejném rohu, víte, jak
se cítí, ztotožňujete se s ním a voláte k Bohu
v jeho prospěch. Přímluva jde do hloubky;

stavíte se na místo toho, za koho prosíte,
jako by se to samé dělo vám...
Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť
i vás může potkat utrpení (Židům13,3).
Všechny tyto knihy si můžete zakoupit
ve farní knihovně, kde jsou na prodej
i kalendáře 2014.
M. Červenková

Holky a kluci,
stalo se vám někdy něco podobného,
třeba když někdo řekl, že jste něco špatného
udělali a nebyla to pravda? Pokud ano, tak
víte, že to není nic příjemného a že vám to
ublížilo. A že je sice těžší přiznat svou chybu,
ale je to rozhodně správnější, než někomu
udělat bolest.
Přejeme vám, ať se vám v nastávajícím
školním roce daří a ať se vám nic podob-

ného nestane. Pokud se vám však něco
takového stane, můžete to odevzdat do Boží
spravedlnosti. Symbolem spravedlnosti jsou
odedávna váhy. Boží spravedlnost je však
jiná než lidská. Bůh totiž vidí do srdce a zná
úmysly všech lidí. Nechce lidi odsoudit, ale
zachránit. Odsoudit by se mohl jen člověk
sám, pokud by se chtěl úmyslně odloučit od
Boha a jeho lásky. Proto najdete v tajence
malou radu.

Cestička
PRŮŠVIH ANEB NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ
Želva Loudalka si hrála na princeznu, a tak
se naparádila, jak to jen šlo. Vytáhla své nejhezčí šatičky, vzala si ještě od maminky náhrdelník a prstýnek. A podobně jako v pohádce
o Sněhurce se Loudalka ptala zrcadla: „Řekni
mi, zrcadlo, že jsem nejkrásnější princezna na
světě!“ A protože zakývala hlavičkou, tak zrcadlo na ni také souhlasně zakývalo a Loudalka
z toho měla velkou radost. Tancovala po celém
pokojíčku, až se náhle stalo, že zavadila maminčiným náhrdelníkem o kliku u dveří a ten se
roztrhl a korále se rozkutálely po celém pokoji.
Loudalka se moc polekala, co to jen provedla.
Maminka se bude zlobit a možná dostanu
výprask, protože jsem ten náhrdelník vytáhla
i přes maminčin zákaz. A tak honem začala
korále hledat a sbírat a poskládala je zpátky
do krabičky na své místo. Jenže náhrdelník
byl rozbitý. Celý týden Loudalka dělala jakoby
nic, dokonce už na to zapomněla, ale pak se
to stalo. V neděli odpoledne se chystali na
návštěvu a maminka sáhla pro svůj náhrdelník
a zjistila, že je roztrhaný. Hned jí to bylo jasné.
Zavolala přísně: „Loudalko! Pojď sem!“ Loudalce se rozbušilo srdíčko. Teď to praskne
a bude výprask. A protože se bála výprasku,
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dopustila se velmi špatné věci. Svedla to na
svou sestřičku Šikulku. Ta moc plakala, protože měla zakázaného Večerníčka. Loudalka
sice výprask nedostala, ale její svědomí jí
vyčítalo, že lhala a Šikulka má kvůli ní trápení.
A protože lež má krátké nohy, hned druhý den
maminka zjistila, kdo doopravdy ten náhrdelník
roztrhl a byla ještě přísnější: „Loudalko, moc
mě mrzí, že ses nedokázala přiznat. To ty jsi
náhrdelník roztrhala!“ Loudalka to ještě chtěla
nějak zachránit, a tak potichu řekla: „Mami,
on se ten náhrdelní roztrhnul sám!“ Ale to
maminku rozhněvalo. Už, už se chystala, že
Loudalce pořádně vyčiní. Když se ale na ni
podívala a uviděla, že to Loudalku opravdu mrzí
a když jí slíbila, že když příště něco provede,
tak se také přizná, tak jí maminka odpustila.
Z příběhů želvy Loudalky
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Ohlédnutí za prázdninami
OR ELS K Ý TÁ B O R
Dne 17. července jsme odjeli na orelský tábor do Břestku. Tábor byl letos zaměřen
na téma „Stavba kanadsko-pacifické železnice“. Po
příjezdu jsme se zabydleli ve
stanech a šli jsme hrát Safari.
Následující den nás vedoucí
rozdělili do 6 družstev po pěti
jedincích. Každé družstvo si
muselo vymyslet název, vlajku
a razítko. Za každou hru jsme
dostávali počet bodů podle
pořadí a v bance nám je potom proměnili za dolary, které
jsme pak utratili za materiál
na stavbu železnice. Ta měla
15 úseků, které jsme museli
za dobu 10 dní dostavět.

Dokázala to jen 2 družstva.
Krušné chvíle nastaly, když
se ztratil dvouletý Víteček,
syn vedoucího tábora. Když
už se do hledání chtěla zapojit i policie s termovizí, byl
hošík nalezen hodným dědou
až v Břestku (2 kilometry od
tábora). To jsme si všichni
oddechli!
Každý den jsme si mohli koupit táborové noviny
„The Halifax Gazette“ (cena
10 dřepů), kde jsme se mohli
dočíst nové kurzy materiálů
a další spoustu zajímavostí
okolo dění v táboře. Během
tábora proběhl i turnaj ve
vybíjené - Táborníci versus

Táborníci, Táborníci versus
Rodiče a Táborníci versus
Vedoucí. Předposlední den
jsme měli táborové hry bez
hranic, kde jsme plnili různé
úkoly.
Poslední den jsme ráno
brzo vstali a začali jsme balit
tábor počínaje stany a končíce kuchyní. Všichni – možná
až na Majdu a Lejču, které si
rodiče kvůli zranění odvezli
domů - jsme si tábor užili.
Tímto děkujeme naším
stavbyvedoucím, kuchařkám,
novinářům a všem ostatním
organizátorům za uspořádání
tábora, dobré nápady a trpělivost s námi.
DaV

M I N I S T R A N T S K Ý TÁB O R V KO N Ě Š Í N Ě
Předposlední neděli
o prázdninách jsme po požehnání odjeli na ministranský tábor do Koněšína. Nás
kluků bylo celkem deset.
Cestou jsme se zastavili
v Mikulově, kde jsme s o. Josefem Kubešem šli na Svatý
kopeček u Mikulova a na
Kozí hrádek. Vrátili jsme se
na faru, kde jsme se potkali
i s o. Pavlem Pacnerem, který nám dal řízky, které dostal
od jedné paní k večeři. Tak
30

jsme mu moc poděkovali
a jeli směr Koněšín.
Po příjezdu na faru jsme
se vybalili, povečeřeli to,
co si každý dovezl, přečetli
jsme si první kapitolu Narnie
a šli spát.
Celý týden byl super. Hráli
jsme hodně her, například
fotbal, baseball, Městečko
Palermo, ale také opékali
špekáčky, jezdili na čtyřkolce, plavili jsme se na
motorovém člunu… V lese
jsme hráli „šiškovou“ válku,
po které jsme na sobě napočítali celkem 24 klíšťat.
Za ministranty chci poděkovat strýcovi Škrhákovi
a Lojzovi Nešporovi za skvělý
program a dobré jídlo. Byl
to super tábor, na který určitě pojedu i příští rok.
Radim Zámečník

MINISTRANTI NA VYSOČINĚ
Stává se již tradicí, že poslední prázdninový týden
trávíme s ministranty na výjezdovém pobytu. Tentokrát se
naším dočasným domovem
stala koněšínská fara na
Vysočině.
Program je postavený tak,
aby se kluci zdokonalovali
i v duchovní oblasti, jako je
např. hledání v Bibli, a v ministrantské službě u oltáře. Snažíme se, aby nové poznatky získávali hrou a zdravou
soutěživostí. Sport a pohyb
je také důležitou součástí
programu. I letos se nám
sešla skvělá parta. Kluci byli
bezvadní, což můžu doložit
několika zážitky. Počasí nebylo zrovna nakloněné koupání,
tak jsme se věnovali míčovým
sportům. Při jednom baseballovém zápase začalo mrholit.

Na moji výzvu „Kluci, jdeme
na faru!“ všichni společně
vyhrkli „Néé, my chceme
dohrát zápas“...
Také místní duchovní
správce si pochvaloval, že
tolik ministrantů už dlouho při
mši neměl. Letošním zpestřením programu bylo promítání
filmu K2, je to o horolezecké
výpravě do Himalájí. Navštívili
jsme zámek v Náměšti nad
Oslavou a přilehlou oboru,
kde chovají daňky, muflony
a srnčí zvěř. Nechyběla ani
tradiční projížďka motorovým
člunem po Dalešické přehradě. Tábor se vydařil a moc
se těším na příští prázdniny.
Díky otci Petrovi za pomoc
a finanční podporu, a také
Lojzovi Nešporovi. Bez nich
by se akce nedala uskutečnit.
Vít Škrhák st.

Poslední prázdninovou
sobotu se na farním hřišti uskutečnilo už tradiční
promítání pro děti. Film si
ale užili i přítomní dospělí..
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DOPIS S UGANDY
Tento dopis byl odeslán už 22. května; přišel
ovšem o dost později, proto ho čtete až teď.
Jistě si ale ještě mnozí vzpomínáte na paní
doktorku Barboru Šilhárovou, která působí
v Ugandě na klinice Jana Pavla II., a která
do naší farnosti zavítala loni před Vánoci.
Měla působivou přednášku o své službě HIV
pozitivním i jinak nemocným doprovázenou
promítáním fotografií.
Milí farníci z Dolních Bojanovic,
posílám vám mnoho slunce a srdečných
pozdravů z Ugandy. Chtěla bych vám ještě jednou poděkovat i za naše děti a naše pacienty
za vaše štědré dary a též za modlitbu, kterou
nás provázíte…
Naší HIV klinice se daří celkem dobře. Měsíčně nám přibývá přibližně 20 nových pacientů.
Tedy, ne že bych měla radost z nových HIV
pozitivních lidí, ale těší mě, že aspoň dostanou
kvalitní zdravotní péči a že máme možnost
zamezit dalšímu šíření viru. Jen s přibývajícím
počtem pacientů se začínáme v pronajatém
prostoru dost tísnit. Mimo to nám před třemi
týdny kliniku zaplavila voda. Je teď období dešťů
a naneštěstí se zacpal hlavní odtokový příkop
uprostřed Buikwe, takže polovina města byla
zaplavená. Chvála Pánu se nikomu nic vážného
nestalo, ale škody byly velké. Nejdříve jsme byli
všichni úplně zaskočení a snažili jsme se zachránit aspoň dokumentaci a přístroje, ale déšť
neustával a hladina vody stále stoupala. A tak
jsme se postavili všichni do kruhu, chytili jsme
se za ruce a začali jsme se modlit, někteří jsme
si věru i poplakali. Asi deset minut po skončení

modlitby mnohahodinový déšť přestal a hladina
začala klesat… Všichni jsme se pustili do úklidu.
Velmi nás to stmelilo jako tým.
Ještě bych vám chtěla napsat, jak byly využité
peníze z vaší sbírky. Období dešťů má i svou
světlou stránku – je to čas, kdy všechno roste
opravdu jako z vody. A tak jsme patnácti rodinám
našich pacientů pomohli první investicí a nakoupili jame jim osivo na jejich pole. Převážně
kukuřici, fazole a zelí. Náš pracovník potom
kontroluje výsledky jejich práce, abychom měli
zpětnou vazbu.
Pěti pacientům v největší nouzi bylo přiděleno
pět kuřat (1 kohout, 4 slepice) – na vajíčka i na
maso, ale hlavně jako možnost začít se živit
a obchodovat. Pokud jejich slepice budou mít
malá kuřátka, potom i oni musí pomoci dalším
pacientům darováním 1 kohouta a 4 slepic. Tak
chceme rozhýbat řetěz solidarity v komunitě.
Pokud se to osvědčí, začali bychom i s kozami
a krávami…
Zbytek peněz z vaší sbírky chceme použít
na koupi pozemku, na němž chceme postavit
vlastní budovu kliniky, pokud nám k tomu Pán
Bůh požehná. Pozemek má 3 akry, takže tam
bude dost místa pro kliniku, dětskou klubovnu
s knihovnou a též pro hřiště.
Pokusím se poslat fotky mailem. Máme velmi
špatný signál, snad se to ale podaří.
Děkuji ještě jednou za vaši podporu, myslím,
že Bojanovice a Buikwe jsou spojeny v modlitbě.
S pozdravem
Dr. Barbora Šilhárová
+ naši pacienti a zaměstnanci
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