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ZBYTEČNÁ NÁMAHA
Kdesi jsem četl tento příběh: Byl jednou jeden dřevorubec, který přišel vzít
práci na pile. Plat byl dobrý
a pracovní podmínky ještě
lepší, a tak chtěl dřevorubec
udělat dobrý dojem. První
den přišel za vedoucím, ten
mu dal sekyru a svěřil mu
kus lesa. Muž šel nadšeně
do lesa kácet. Za jediný den
pokácel osmnáct stromů.
„Výborně,“ řekl mu vedoucí.
„Jen tak dál.“ Dřevorubce ta
slova povzbudila a rozhodl
se, že další den svůj výkon
ještě vylepší. Proto šel brzy
spát. Na druhý dne vstal dřív
než ostatní a šel do lesa.
Ať se ale snažil, jak chtěl,
pokácel ten den je patnáct
stromů. „Asi jsem unavený,“
pomyslel si. Rozhodl se, že
půjde spát se slepicemi.
Za svítání vstal, rozhodnutý
pokořit rekord osmnácti
stromů. Ale ten den jich
nedokázal pokácet ani polovinu. Další den jich bylo

sedm, pak pět a další den
strávil celé odpoledne tím,
že se snažil pokácet svůj
druhý strom. Dřevorubec
měl obavy, co na to řekne
vedoucí, a tak za ním šel,
aby se mu svěřil. Zapřísahal
se, že se opravdu snaží, jak
jen může. Vedoucí se ho
zeptal: „Kdy jsi naposledy
brousil sekyru?“ „Brousil?
Neměl jsem čas ji brousit,
pořád jsem jen kácel.“
Závěr postní doby i Velikonoce nám – možná více
než jiná období roku – při-

pomínají, že je třeba „brousit
sekyru“ svého života. Co to
může znamenat? Leckdy to
s námi vypadá jako s dřevorubcem z našeho příběhu
– honíme se stále více, ale
vypadá to, že náš život příliš
ovoce nepřináší. Snad je potřeba více čerpat a vyprošovat si pomoc Božího Ducha,
abychom nebyli křesťany,
kteří žijí jen z vlastních sil.
Snad je potřeba zhodnotit,
zda se příliš neženeme za
věcmi nepodstatnými a nezanedbáváme ty důležité.
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Snad je potřeba více se
zaměřit na vztah k blízkým
lidem. Snad by bylo dobré si
občas více odpočinout… Takových „snad“ může být více
– u každého z nás jiná. Je na
nás, zda je chceme hledat
a nacházet. Zda chceme
vždy znovu „brousit“ svůj
vztah k našemu Vykupiteli
i k lidem kolem nás. Ať nás
v tom posiluje pohled na
Krista ukřižovaného a vzkříšeného.
O. Petr

Vezměte a jezte z toho všichni,
toto je moje tělo, které se za vás vydává.

To je ta noc, o které bylo psáno:
„Noc jako den se rozjasní…“
A tak posvěcená tato noc zahání hříchy,
smývá viny,
hříšníkům vrací nevinnost
a zarmouceným radost;
zahání nenávist,
vytváří jednotu srdcí
a pokořuje zlé moci…
(Exsultet – Velikonoční chvalozpěv)
Radost, pokoj a odvaha ke konání dobra jsou ovocem Ježíšova
zmrtvýchvstání.
Radostné a požehnané velikonoční svátky
přejí členové redakční rady
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PROŽILI JSME

BOŽÍ SLOVO NA ROK 2018
Na tento rok jsme si při společné adoraci při prvním pátku letošního roku vyprosili toto
slovo pro farnost:

Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten ponese hojné ovoce...
(Jan 15,5)
Toto slovo a mnoho dalších užitečných informací naleznete také na našich farních internetových stránkách www.farnost.estranky.cz
P. Martínek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRK A U NÁS
V sobotu 6. ledna se v
naší obci konal již 18. ročník Tříkrálové sbírky. Oproti
minulému roku (to bylo deset
stupňů pod nulou) koledníkům malým i větším počasí
přálo. Sbírka začala mší svatou, pak jsme se přesunuli
na Obecní úřad, kde následovalo dělení do skupinek (i
letos jich bylo celkem 21) a

další nezbytné organizační
věci. Letos přišel rekordní
počet dětí – koledníků – bylo
jich skoro devadesát!
O půl desáté se skupiny se
svými vedoucími rozešly do
všech domovů s přáním požehnaného roku a s prosbou
o příspěvek pro potřebné
bližní. A výsledek sbírky –
krásných 149 386 korun,

což je nejvyšší částka, kterou se podařilo zatím vybrat
(o deset a půl tisíce víc než
loni). Poděkování patří všem
organizátorům pod vedením
Vojtěšky Kršové, vedoucím
skupinek, koledníkům a
samozřejmě všem dárcům,
kteří vytrvale přispívají tam,
kde je to potřeba.
A. Tlachová
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
MILOSRDENSTVÍ A POKÁNÍ
Na toto téma naší letošní
postní duchovní obnov y
přijel přednášet o. Jaromír
Smejkal. Je knězem v Kurdějově u Hustopečí a jedním
ze spoluzakladatelů nadace
Podané ruce, která se stará
o drogově závislé lidi.
O. Jaromír k tématu řekl:
„Není jiné cesty k milosrdenství než pokání“. Proto
máme prosit Ducha svatého
o to, abychom konali dobré
pokání a prosit o nové milosrdné srdce. Přitom máme
také zaměřit svůj pohled na
kříž. Na Kristovo probodené
srdce, jehož krev přikrývá
hřích každého z nás. Jak je
jeho krev drahá jeho Otci
a přesto je prolita pro naši
spásu! Jeho oběť je výkupné za nás. Pohled na kříž
by nám měl pomoci poznat
náš hřích.
Přitom zdůraznil, že máme
také dávat pozor na svá
srdce, jak je psáno v knize
Přísloví: „Především střež
a chraň své srdce, vždyť
z něho vychází život.“ (Přís
4,23) Ježíš říká: „Nic, co
vchází zvenčí, nemůže člověka poskvrnit, ale dávejte
pozor na to, co z lidského
srdce vychází.“ Z lidského
srdce vychází život, ale také
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smrt, a to je hřích, špatné
záměr y, prostopášnosti,
krádeže, lest, necudnost,
závist, pomluva, pýcha, pošetilost, sobeckost, … a poskvrňuje člověka.
O. Jaromír nás také upozornil, že nemáme soudit
druhé, protože do srdcí lidí
vidí jen Bůh.
Naopak potřebujeme, aby
naše srdce bylo zkroušeno
pro svůj hřích, a pak se
může stát milosrdným vůči
druhým. Prorok Joel říká:
„Roztrhněte svoje srdce, ne
pouze šaty.“ Aby tak mohl
z našich srdcí tryskat pramen života a slitování. Aby
také úcta k Ježíšovu srdci
nebyla jen zbožnost, ale aby
to bylo uvědomění si, že Bůh
miluje hříšníka, a nabízí mu
stále znovu své odpuštění.
I my jsme povoláni k takové lásce. Milovat i toho, kdo
mne zraňuje, abych dával
to, co dostávám. Napodobuji tak Krista. V Matoušově
evangeliu v kapitole11 verš
29 nás Ježíš volá: „Učte
se ode mne, neboť jsem
tichý a pokorného srdce,
a naleznete odpočinutí svým
duším“. Přibližme se svým
srdcem co nejblíže k srdci
Ježíšovu. Nebojme se jeho

lásky, která spálí naše hříchy. Tento oheň je věčný
a rozněcuje touhu po Ježíši,
po dobrém pokání. Mějme
radost, že nás ubohé hříšníky jeho láska proměňuje, že
proměňuje naše srdce.
Otci Jaromírovi patří poděkování, že si na nás udělal
čas a přijel nám pomoci
s dobrým prožitím postní
doby.
B. Bílíková

JEŽÍŠ - NEVYČERPATELNÁ KREDITKA
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE U NÁS V DOLNÍCH BOJANOVICÍCH
Když jsem přemýšlel nad
letošním postním předsevzetím, nějak se mi nechtělo
volit ten tradiční způsob.
Chtělo to nový styl, jen zjistit
jaký. Něco jsem vymyslel.
Zároveň však si nechával
dveře otevřené.
V pátek po popeleční středě (16. února) se najednou
sešly dvě akce. Děkanátní
setkání mládeže s přednáškou o. Jana Davida SAC
(apoštolát Pallotinů) a ples
naší střední školy. Ten ples
mě mrzel. Lístky jsme si
koupili už v lednu. Těšil jsem
se a nedošlo mi, že už bude
doba postní. Nakonec jsem

se rozhodl pro vše. Mše, děkanátko i pár hodin na plese.
To vše se podařilo.
Děkanátní mládež k nám
do farnosti pozvala o. Jana
Davida ze Slavkovic. Už
v promluvě při mši mluvil
o svém pohledu na letošní
půst. Napadlo mě, že je
to přesně ten impulz, který
jsem potřeboval. Nic neplánovat. Jen zodpovědět
otázku: Jak prožít postní
dobu, abych si upevnil víru
v Toho, kdo mi ji dal?
Následovala přednáška
přímo v kostele sloučená
s adorací. Sešlo se nás
kolem čt yřiceti mladých

z děkanátka. Asi nejvíc mě
oslovila myšlenka, že Ježíš
je nevyčerpatelná kreditka.
PINem k ní je naše víra.
Záleží jen na nás, kolik načerpáme.
Celý ten páteční den mě
Bůh říkal: Jsem s tebou. Na
mši, na setkání, na plese.
Záleží na tobě, jestli chceš
být se mnou, já ti dávám
svobodu.
Nikdy nebudu stoprocentní ve všem, co dělám, ale
mám s sebou nevyčerpatelný kredit. To je mé motto
v letošní postní době.
Marek Červenka
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SETKÁNÍ MLÁDEŽE
V sobotu 24. února 2017
se v Moravské Nové Vsi konalo první setkání mládeže
Podluží pro mládež z břeclavského a hodonínského
děkanátu. Od rána do pozdního odpoledne byl připraven
pěkný a bohatý program.
Setkání bylo zahájeno
společným slavením mše
svaté v místním kostele, poté
jsme se přesunuli do sokolovny, kde byl další program.
Mládež z břeclavské farnosti
si připravila krátkou scénku,
po ní následovala přednáška
o. Jana Balíka na téma „Vztahy a sexualita“.
Po obědě, který byl zajištěn v místní mateřské škole,
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následoval program ve skupinkách, kde jsme diskutovali především o vztazích, což
bylo také hlavní téma celého
setkání. Následně odpovídal
o. Balík na všetečné dotazy
nás účastníků a zaznělo také
několik svědectví. Program
zpestřila také ukázka JUDO
v podání křesťanských trenérů. V závěru programu jsme
vyrazili do ulic, kde pro nás
byla připravena hra spočívající v poznávání soch světců
v obci a focení „selfíček“ u
křížků a Božích muk. Společnou závěrečnou modlitbou za
mládež Podluží a požehnáním byl program zakončen.
Této akce se účastnilo cca

120 mladých a několik kněží.
Dle mého názoru jsme si
všichni setkání opravdu užili
a také navázali nová přátelství. Velké díky patří především organizátorům (tedy
mládeži z Moravské Nové Vsi
a místnímu panu faráři), kteří
připravili zajímavý program.
Škoda, že nás tam z Bojanovic bylo hodně málo. Další
akce (nejen) hodonínského děkanátu všem doporučujeme.
za účastníky
Lucie Bohůnová

PODĚKOVÁNÍ ZA ŽIVOT JANA BLAHY
V neděli 11. března přešel
do věčného života náš farník
Jan Blaha. A protože byl nejenom zakladatelem tohoto
časopisu, ale též člověkem
všestranně činným ve farnosti i v obci, přinášíme krátké ohlédnutí za jeho životem.
J an B laha se narodil
16. června 1934. Školu začal
navštěvovat v Dolních Bojanovicích, pokračoval v Hodoníně
a už v roce 1945 začal studovat
na kapucínském gymnáziu
v Třebíči, kde prožil pět let
až do zavření církevních škol
v dubnu 1950. Podařilo se mu
přejít na gymnázium Kapitána
Jaroše v Brně, které ukončil
v roce 1953 maturitou. Potom
absolvoval kurz na výpravčího
ČSD a jako výpravčí sloužil
v řadě železničních stanic Jihomoravského kraje. Svou dráhu
železničáře ukončil v železniční
stanici Moravská Nová Ves v
roce 1989 jako náčelník stanice. (Pozn. aut.: Na svou práci i
na další události svého života
vzpomíná v obsáhlém rozhovoru, který najdete v Cestě s
číslem 2/2014.)
V témže roce, kdy ukončil
železničářskou dráhu, začal
mít potíže s chůzí, pak částečně ochrnul a podstoupil
operaci krčního obratle.
V dalších letech následovalo
ještě několik operací. I přes

všechny zdravotní obtíže se
stále aktivně zapojoval, jak
to jen šlo, do dění ve farnosti. Přepisoval například
už v době totality duchovní
texty na psacím stroji, který dobře ovládal. Pořádal
poutní zájezdy, hlavně do
Sloupu, za o. Pořízkem do
Bukovinky i do Polska. Také
se „předmodloval“ růženec
před mšemi svatými a přidal
vždy něco na zamyšlení.
Velmi pečlivě jako kronikář
zaznamenával dění v obci i
ve farnosti. Byl též členem a
předsedou Československé
strany lidové.
Otec Josef Dvořák ho vybídl, aby se ujal psaní farního
časopisu. Jan sestavil první
číslo, které vyšlo r. 1990
pod názvem Cestou domů.
Další roky se spolupracovníky Stanislavem Bílíkem a
Pavlem Janečkem vydávali
Cestu jako čtvrtletník, jak je
tomu až doposud. S manželkou Terezií založil farní
knihovnu, o kterou se staral,
dokud to bylo v jeho silách.
Postupující nemoc mu čím
dál víc nedovolovala fyzickou
aktivitu, o to víc mohl být
aktivní duševně – a to také
dělal, hodně četl, modlil
se, zajímal se o dění kolem
sebe, rád mluvil s lidmi.
Udržoval přátelské vztahy

také například se svými spolužáky z gymnázia. Velkou
oporou a pomocnicí mu
vždy byla manželka Terezie.
V dubnu by spolu oslavili velké výročí - 60 let manželství.
Jan Blaha hřivny, které
dostal, nezakopal. Naopak
snažil se je využít co nejvíc.
Sám to ve výše zmíněném
rozhovoru řekl takto: „Člověk
má být šťastný a vyrovnaný,
ať je zdravý nebo nemocný.
V každé životní situaci máme
Bohu za co děkovat.“ Ať
tedy nyní Boha chválí v jeho
království radosti a pokoje.
Jménem celé farnosti děkujeme panu Janu Blahovi
za vše, co pro naše duchovní společenství vykonal
dobrého.
redakční rada a o. Petr
(V článku byly čerpány
údaje z pohřební řeči
p. Víta Ištvánka)
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VĚDA A VÍRA
PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO GRYGARA
V pátek 16. února 2018
jsme mohli navštívit přednášku našeho předního astrofyzika Jiřího Grygara zaměřenou
na vztah vědy a víry.
Téma bylo velmi obšírné,
ale přesto poutavé. Pan
Grygar nám byl průvodcem
po dějinách vědy a upozorňoval na zajímavé souvislosti
ve vztahu k víře, zvláště u
velkých postav astronomie –
Koperníka, Galilea a dalších.
Nev ynechal také známé
osobnosti české vědy a
jejich vztah např. k astrologii. Velký prostor v jeho
vzpomínkách patřil Dominiku
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Peckovi (rodákovi z Čejkovic), který jej v Brně učil náboženství. V jeho hodinách
se žáci dozvídali mnoho věcí
z různých oborů, například o
genetice (Mendel) a jiných
vědních disciplínách, které
tehdejší režim považoval za
buržoazní přežitky.
Procházku historií vědy od
starověku po současnost shrnul do velké pravdy, že věda
odpovídá na otázku Jak? (to
funguje), ale má velké potíže
odpovědět na otázku Proč?
(jaký to má smysl).
Na závěr mluvil o příběhu se svými vnoučky, kteří

mu kladli všetečné otázky
„Proč..?“, u kterých si uvědomil, že na ně není lehké
odpovědět a uspokojit malého tazatele, protože na
odpovědi reaguje novými a
novými otázkami…
Můj velký obdiv patří panu
Grygarovi, že v jeden den
zvládl dvě přednášky (ten
den měl ještě jednu v Břeclavi) ve stoje a s velmi poutavým výkladem. A to vše ve
svých 82 letech!
Petr Martínek

Setkání ve farním sklepě na svátek sv. Jana (27. 12. 2017)

Hry a spaní na faře - mladší děti
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Bruslení na farním hřišti

Křížová cesta s dopravními značkami - třeťáci
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Křížová cesta k misijnímu kříži

SVĚDECTVÍ
PODĚKOVÁNÍ Z A ŽIVOT MÉHO MANŽEL A
Letos v lednu byl můj manžel na banální
operaci nosní sliznice a přepážky nosu,
protože měl již léta problémy s dýcháním.
Zvolil si ORL nemocnice Svitavy na základě
doporučení odborných lékařů a také po
dobrých zkušenostech svého bratra, který
podobný zákrok absolvoval před rokem.
Operace se zdařila, ale po dvou dnech
od zákroku, kdy manžel dostával injekce od
bolesti, nastaly komplikace. Místo vpichu
injekce bylo silně bolestivé a navíc mu velmi
klesl krevní tlak. Nejdříve byl převezen na
JIP a poté na ARO. Manžel si stále stěžoval
na silné bolesti v levé noze, postupně mu
začaly selhávat ledviny i krevní oběh a noha
začala otékat a černat. Poté mi telefonoval primář ARO, že na základě špatných
výsledků odběrů lékaři zjistili, že došlo
k napadení tkání tzv. masožravým streptokokem (pyogenes), který je velmi agresivní
a způsobuje nekrotizující fasciitidu, což
znamená, že streptokok se velmi rychle
šíří, napadá tkáně i svaly, které odumírají,
a vylučuje do těla jedy, které způsobují
úplný kolaps organismu.
Manžela jsme ten den i s jeho sourozenci
okamžitě navštívili a ještě jsme s ním mohli
komunikovat. Lékaři nám sdělili, že mu nasadili kombinaci několika silných antibiotik
a nyní musíme čekat, zda budou účinkovat,
a máme se počítat s tím, že následujících
48 hodin bude kritických. Ještě během
cesty domů mi znovu volal primář, že se
manželův stav prudce zhoršil. Streptokok
začal velmi rychle postupovat a k odumřelým tkáním (ve kterých se množil) se antibiotika bohužel nemohla dostat. Nebylo také

jisté, zda a kdy budou zvolená antibiotika
působit. Nastala kritická situace, selhával
krevní oběh a srdeční činnost, proto ho
lékaři museli uvést do umělého spánku.
Rozhodli se, že provedou operační zákrok,
aby zabránili dalšímu postupu streptokoka.
Bylo mi sděleno, že manželův stav je
velmi vážný, že budou bojovat o jeho život,
a že mám počítat s amputací nohy. Jeho
stav byl velmi špatný a musela jsem počítat
se vším. V zoufalství jsem prosila o Boží
pomoc, také telefonicky a pomocí SMS
zpráv jsem prosila všechny blízké, modlitební společenství a o. Petra o modlitby
za záchranu manželova života. Otec Petr
také zajistil, aby manžela navštívil místní
kněz a udělil mu svátosti, což se podařilo
ještě před operačním zákrokem. A začaly
se dít úžasné věci.
Zprávy s prosbou o modlitby se šířily
jako lavina nejen v naší farnosti, ale mezi
spoustu dalších lidí. Do modliteb se zapojila
snad celá naše farnost, naši blízcí i vzdálení
příbuzní, kněží, řádové sestry, dokonce
i známí v USA či Dubaji. Za manželovo
uzdravení byly slouženy mše svaté u nás
a také v jiných farnostech – např. v královéhradecké diecézi a také na slovenské
Oravě nechali sloužit mše za tento úmysl.
Všichni mě ujišťovali o podpoře a modlitbách za manžela a také za naši rodinu,
abychom tuto těžkou situaci zvládli.
A stal se zázrak, pomoc Boží zasáhla!
Manžel operaci přežil, nohu lékaři zachránili za cenu odstranění napadených tkání
a svalů po celé noze. Původní předpovědi
lékařů, že pokud nedojde v oslabeném
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organismu k dalším komplikacím, tak bude
manžel několik týdnů v umělém spánku
a možná nebude chodit, se naštěstí nesplnily. Manžel byl do týdne převezen na ARO do
Fakultní nemocnice Brno Bohunice a ihned
probuzen z umělého spánku. Postupně se
začaly obnovovat základní tělesné funkce. Manžel podstoupil mnoho zákroků
v celkové anestezii, kdy mu byly čištěny
napadené tkáně a svaly, poté transplantaci
kůže a prožil si a stále zažívá mnoho bolesti.
A čeká ho ještě mnoho lékařských zákroků
a náročná rehabilitace. Léčba a postupné

zapojení do běžného života bude ještě trvat
dlouho, kromě jiného se musí znovu učit
chodit. Ale žije!!!
Vzdáváme Bohu chválu a díky za záchranu
manželova života. Moc děkujeme všem za
vaše modlitby, oběti, krásné společenství,
soucit, podporu a pomoc, kterou jste naší
rodině poskytli. Vaše modlitby a podpora
nám pomohla a pomáhá přežít toto těžké
životní období.
Všem vám zaplať Pán Bůh.
Marcela a Robert Blažkovi

NOVÝ POHLED NA DEN MATEK
Dnes v 17:25 jsem byl svědkem něčeho
naprosto úžasného. Poprvé se nadechl a zakřičel náš syn Davídek. Byl to nádherný pocit
štěstí, který mi vehnal slzy do očí. Mamince
dal se svými 3 600 g a 50 cm sice pěkně
zabrat, ale zvládla to opravdu skvěle!
Chtěl bych jí z celého srdce poděkovat,
že i když byla unavená a byla ve velkých
bolestech, nasbírala v sobě sílu a porodila
toho našeho prcka.
Když jsem tak seděl na sále a držel ji
za ruku, měl jsem možnost přemýšlet. Do
dnešního dne jsem svátek matek nebral
jako nějakou zvláštní událost. Nyní se za to
stydím! Po tom, co jsem viděl na sále, všem
matkám skládám svou hlubokou úctu. Byly
tam chvilky, kdy jsem chtěl ze sálu i odejít, ale
říkám si „přece nemůžu být takový zbabělec
a nechat ji v tom samotnou".
Proto prosím všechny budoucí otce, aby
byli u porodu (pokud ovšem partnerka bude
souhlasit). Abyste ji podpořili, drželi za ruku,
dali napít, otřeli čelo, řekli pár hezkých slov.
Chvílemi je to opravdu těžké i pro přihlížejícího otce, ale to, jak těžké to má právě nastá12

vající maminka, to si žádný chlap nedovede
představit. Proto prosím, buďte jim oporou!
Pak zažijete ten krásný pocit, kdy vidíte, jak
ten malý fialový tvoreček přichází na svět.
Kdy poprvé otevře oči, kdy poprvé zakřičí,
kdy vám dají do ruky nůžky a vy můžete přestřihnout pupeční šnůru a pochovat v náručí
svoje dítě...
Ještě jednou, maminko, děkuji.
novopečený tatínek

SLOVO PRO DUŠI
AMEN, PRAVÍM TI: JEŠTĚ DNES
BUDEŠ SE MNOU V RÁJI
Ježíš našel ve chvíli opuštěnosti na kříži
v kajícím zločinci po své pravici lásku a důvěru, kterou si přál najít ve svých apoštolech.
Tento muž se dokonce odvážil bránit ho,
zatímco ostatní, které miloval, kromě Jana,
matky Marie a několika žen, zbaběle utekli,
aby neskončili jako on. Zdálo se, že za celou
dobu Ježíšova působení jeho nejbližší nebyli
schopni opravdově uvěřit jeho slovům. Jinak
by nyní byli tady, vedle něho.
Tento muž, který podle starobylé tradice
nesl jméno Dismas, v průběhu několika minut uvěřil v Ježíšovo božství, když z jeho úst
zachytil slova úpěnlivé prosby k Otci. Dismas
objevil pravdu a cestu k životu... Viděl umírat
Ježíše v pokoji těch, kteří se nemají čeho
obávat, s nadějí těch, kteří vědí, že existuje
něco, v co mohou doufat. Dismas chtěl v „to
něco“ uvěřit. Ve velkém vyčerpání v důsledku
námahy a bolesti, ale s velkým dojetím, že
uviděl Světlo, vyřkl slova, která ho přivedla
ke svatosti: „Ježíši, vzpomeň si na mne, až
přijdeš do svého království!“ (Lk 23,42)
Jeho slova jsou podobná těm, která dnes
říkáme ve svátosti smíření: „Odpusť mi,
Otče, neboť jsem zhřešil!“
Předcházející noc začalo Ježíšovo utrpení
za spásu hříšníků, za nás všechny, za takové,
jakým je Dismas. „Dobrý lotr“ ani netušil, že
ještě téhož večera bude pozván do věčného
života provázený Kristem, dárcem života a
pokoje. A Ježíš v tomto zločinci viděl přítele,
protože ten, kdo důvěřuje, je přítel. Skutečný
přítel nabízí svoji důvěru beze strachu. Přítel
je ten, komu se ve chvílích tvého utrpení
svírá srdce bolestí. Přítel chce zůstat po

tvém boku a zůstane s tebou až do konce,
bez poslouchání výkřiků těch, kteří obviňují,
urážejí, tupí, protože mají srdce plná krutosti.
Ježíšův pohled nahradil objetí, které
toužil dát Dismasovi, stejně jako i dnes
objímá všechny ty, kteří mu svěří své životy.
Uprostřed svých slz a bolestí Ježíš přislíbil:
„Amen, pravím ti, ještě dnes budeš se
mnou v ráji!“ (Lk 23,43) Ježíš otevírá své
srdce hříšníkovi, povyšuje ho, litujícího a
pokorného, mezi spravedlivé. Je přijat do
Boží slávy, i když nebyl mezi smrtelník y
svatý. Krista v nebi nebudou slavit jen proroci
a mučedníci, ale také tento zloděj, možná i
vrah, člověk společností zavržený, který se
stal prvním svatým, kanonizovaným ještě
za svého života samotným Ježíšem: svatý
Dismas.
Náš Pán se ponížil až tak, že na sebe vzal
naše lidství, abychom ve spojení s ním byli
vysvobozeni ze všech pout. V Ježíši a Dismasovi se setkávají dva póly – na jedné straně
prázdné ruce člověka, na druhé straně nekonečná Boží láska. Dva póly spojené dvěma
postoji: pokorou a milosrdenstvím. Tyto dva
postoje spolu staví most spásy.
Požehnaný jsi ty, dobrý lotře, že jsi uměl
zapomenout na své utrpení a mít soucit s
druhým člověkem. Bůh ti dal odpuštění a převedl tvůj život do života věčného. Už navždy
bude vzpomínáno, že jsi měl odvahu poučit
druhého zločince. Předal jsi svému druhovi
všechno, cos v té chvíli měl: novou pevnou
víru a naději, že díky Ježíšovu milosrdenství
dosáhneš věčného a plného života v Boží
blízkosti.
připravila M. Červenková
13

NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ
JEN BŮH VÍ, ZDA JE DUŠI LÉPE NA SVĚTĚ NEBO NA VĚČNOSTI
Promluva Pavla Halašky, dědečka Natálky, při pohřebním obřadu v Lukově 14.12.2016

Naše milá Natálka, zlatíčko, stihla rozdat
tolik lásky, že je to až neuvěřitelné. „Mám
tě moc ráda.“ Tato slova říkala často skoro
každému, kdo ji jen pohladil. Svoji lásku
rozdávala nejen doma. Milovala svoji školku.
Ráda zpívala a tančila v souboru Lukovjánek.
Velice živé děťátko, plné radosti a lásky.
Natálka velice trpěla krizí mezi rodiči a
následným rozchodem. (Podobně jako
v mnoha dnešních rodinách.)
Natálka byla naprosto zdravá. Naposled
vystupovala při rozžíhání vánočního stromu.
Už tehdy byla trochu nachlazená. Nic víc.
Když občas zakašlala, mělo to divný písklavý
zvuk. Minulý týden začala hůř dýchat a paní
doktorka ji posílá na vyšetření.
Přesně před týdnem (je středa), krátce po
poledni odvážíme Natálku do nemocnice!
Pár minut před 15. hodinou Natálka upadá
do bezvědomí. Je na JIPce, ihned ji přepravují vrtulníkem do Dětské nemocnice v Brně.
Začíná Natálčina křížová cesta.
Sedáme do auta a jedeme do Brna. Za
dvě hodiny stojíme u Natálky na ARU Dětské
kliniky. Ošetřující lékař nás seznamuje s
nejvýše pravděpodobnou diagnózou, kterou
je akutní leukémie. „Pro potvrzení musíme
provést další vyšetření a pak zahájíme léčbu,“ informuje nás lékař.
„Tati, jestli toto není peklo, tak co může
být ještě horšího, těžšího“, říká mi Pavlínka,
maminka Natálky. „Pavlínko, nemáš pravdu.
Peklo je na opačné straně - život bez lásky,
to je to peklo. Pro nás je to cesta křížová! Je
to další zkouška naší víry.“
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Natálčina diagnóza je potvrzena - akutní
leukémie. Prognóza nejistá. Přichází čtvrtek
ráno, Natálku připojují na dialýzu. Mladičké
orgány v těle začínají selhávat. Ošetřující
lékař říká: „Situace je kritická.“ Přichází poledne, další resuscitace. Situace beznadějná.
Je čtvrtek 22.15 hodin – Natálka umírá!!!
Pouze za 31 hodin po zjištění diagnózy.
Natálinko, kdo mi teď podá ručku, koho
budu hladit, kdo mi řekne, maminko, mám
tě ráda. Tys byla to moje nejcennější, můj
nejdražší poklad, moje první a poslední, co
mi zůstalo. Teď nemám nic.
Pomalu odcházíme do čekací místnosti,
ze které je neustále slyšet nářek a pláč,
místnost,kde se roní nejvíce slz na světě – čekací místnost ARO dětské kliniky.
Jaký to paradox – celé nebe se raduje, že
mohlo přivítat našeho andílka do Božího
království , a na straně druhé svět pláče,
že Natálka už tu s námi není.
Natálko, ty jsi tento svět nestačila ještě
poznat. Svět tě nestačil uchvátit do své
zloby a nenávisti. Odcházíš čistá jak lilie,
bez viny. Prosím, buď nám přímluvkyní.
Přimlouvej se za nás hříšné, abychom
uměli tyto své viny odhodit a jimi nezatíženi
mohli jednou vyletět za tebou. Nemůžeme
žít přece jen tak do nicoty. To by nedávalo
smysl. Proč bys měla jen tak odejít ve věku
pěti let, a pak nic? Ne, tomu nevěřím!
Nyní ti, Bože, odevzdáváme naši Natálku do Tvých rukou. Určitě neradi, přáli

Přesně před týdnem, ve čtvrtek 8. prosince, kdy Natálka bojuje v nemocnici o život,
v budově Krajského soudu probíhá soud
o Natálku. Kdo z rodičů a kdy bude mít
Natálku u sebe.
Nakonec zvítězil ten nejsilnější. Kristus
zvítězil, Kristus kraluje, Kristus, Kristus
vládne všem! Aleluja!
(z časopisu Brána- zkráceno)

Můj Pane a můj Bože, před Tebou klečím

bychom si, aby tu mohla být s námi. Jak
těžké je si uvědomit, že nám byla Tebou
darována, že si ji rodiče nevybrali, stejně
tak, jako si Natálka nemohla vybrat svoje
rodiče. Všechno je Tvá svatá vůle, Tvůj
dar. Děkujeme ti, že jsme s ní mohli prožít
těchto krásných pět let života. Ty sám nejlíp
víš, co je pro každého z nás nejlepší. Dej
nám sílu, abychom se naučili Tvé svaté vůli
neodporovat a tomu, co v modlitbě Otče
náš vyslovujeme, abychom tomu také věřili.
Tvá vůle se staň!

Věřím, že jsi opravdu vstal z mrtvých.
Věřím, že můj život není cestou do noci,
ale vstupem do dne.
Věřím, že můj kříž mi byl dán jako strom,
na němž zrají moje nejlepší,
moje věčné plody!
Věřím, že také moje tělo vstane z mrtvých,
že vstane k věčnému životu.
Věřím, že znovu obejmu vychladlé ruce,
které mi byly zaživa drahé...
Ignác Klug

VZDĚLÁVÁME SE

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE
CÍRKEV SJEDNOCENÍ - MUNISTÉ
Milí přátelé,
dnešním dílem ukončíme seriál věnovaný sektám vycházejícím z křesťanských kořenů,
tedy náboženským společnostem, které mají s křesťanstvím společné některé prvky,
jež ale spojují se svéráznými spekulacemi, představami nebo dokonce fikcemi.
Dnes si blíže představíme náboženskou společnost Církev sjednocení, lidově známou
jako munisté.
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Pět známek pravověrnosti

Označení a historie

Nejprve se znovu podívejme na toto hnutí
optikou našich pěti známek, podle kterých
určujeme, do jaké míry jde z pohledu křesťanství o pravověrný směr, tedy zda:
- vyznává víru v Trojjediného Boha
- vyznává Ježíše jako pravého Boha
a pravého člověka
- vyznává Ježíše, který se skrze své vtělení,
smrt a zmrtvýchvstání stal naším Spasitelem
- čerpá ze svátostí jako řádných prostředků
k dosažení spásy
- je vedena biskupy (nástupci apoštolů),
kteří udržují jednotu s papežem.

Církev sjednocení, správný a plný název
zní: Sdružení svatého Ducha pro sjednocení světového křesťanstva, byla založena
v r. 1954 v jihokorejském Soulu. Jejím
zakladatelem je Sun Myung Mun (jeho příjmení je v anglické literatuře přepisováno
jako „Moon“).
Ten tvrdil, že ve svých 16 letech – o Velikonocích v roce 1936 – hovořil s Mohamedem,
Buddhou, Mojžíšem a Ježíšem a dostával
pokyn sjednotit lidstvo v globálním Božím
království. A protože tohoto cíle lze dosáhnout jen ve Spojených státech, tráví v této
zemi Mun další část svého života, kam přišel
v r. 1971 a kde má tato sekta své sídlo. Brzy
se rozšířila do dalších asi 100 zemí.
Počet členů není snadné určit, protože se
skrývají pod různými názvy spolků, nadnárodních organizací apod. Minimální odhady
se obvykle pohybují okolo 200 000 členů
a až 3 000 000 sympatizantů.

Z hlediska těchto známek je to velmi
jednoznačné – věrouka munistů je opět
natolik svérázná, že vlastně žádnou známku
pravověrnosti nevykazují. Vůbec neuznávají
Boží Trojici, božství Ježíše a tedy ani Ducha
svatého. S křesťanstvím je spojuje pouze
odkaz na Ježíše a také snaha o sjednocení
světového křesťanstva.

Věrouka
Základní učení této sekty vyložil její zakladatel v knize Divine Principle (Božské
principy), v níž objasňuje svoje poslání:
Bůh je zklamán, protože první Adam zklamal, druhý Adam, tedy Ježíš, byl ukřižován
dřív, než se stačil oženit a založit ideální
rodinu. Proto přichází Mun, aby se svojí
manželkou založil ideální pár, ze kterého
vzejde pravé lidstvo (zde dodejme, že se mu
to podařilo až na čtvrtý pokus s manželkou
Hak-ča Han). Tím začal nový věk, ve kterém
se lidstvo vrátí ke svému původnímu určení.
I noví členové jsou povoláni k založení
rodiny, do které oba partnery vybere prorockým způsobem sám reverend Mun obvykle
z nestejných ras. Sexuální sjednocení muže
a ženy pod Munovou taktovkou je počátkem
univerzálního sjednocení (odtud i název
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sekty), ke kterému byl Mun jako nový Mesiáš
Bohem vyzván.
Munovy náboženské postoje jsou kombinací svérázného výkladu Bible a filozofie
Dálného Východu, což velmi oslovuje četné
hledače z různých kultur.
Munisté odmítají křesťanské církve jako
nepodařený pokus, ale nevykazují při tom
útočnost Svědků Jehovových. Klasické církve dle munistů představují starou epochu,
do které patří i křesťanské svátky, obřady
a svátosti. Církev sjednocení si proto tvoří
své vlastní: „svatou svatbu“, přípravu „svaté
soli“, přípravu „svaté půdy“. Klasické bohoslužby se obvykle nekonají, pouze nedělní
a sváteční pobožnosti, při nichž se recituje
patero slibů. K jejich nejdůležitějším svátkům
patří 1. leden (Boží den), 6. leden (narozeniny Munovy, slavené jako „narozeniny
pravých rodičů“), 16. březen (svátek rodičů)
a 26. červenec (Den světa).
V médiích občas uslyšíme zprávu o
hromadných svatebních obřadech, které

munisté organizují na stadionech či v jiných
velkých prostorách.

Organizace
Munisté založili množství dalších organizací. V Česku se nejčastěji setkáme s Federací
rodin za mír ve světě, Federací žen za mír
ve světě a se studentským hnutím CARP
(Sdružení studentů pro výzkum Principu).
Často se jim podaří k účasti na svých akcích
získat i neinformované politiky, případně
představitele některých církví, jejichž účasti
pak zneužívají ve prospěch sekty.
Rád bych povzbudil čtenáře k dalšímu
prohloubení informací například ze zdrojů,
které uvádím pod článkem.
Petr Martínek
Prameny:
Křesťanstvo, Pavel Filipi
Úvod do teologie, Slámečka

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

Modlitební služba - růženec
V dnešním vydání Cesty si představíme
členy naší farnosti, kteří nám slouží jako
„modliči“. Snad nikoho toto oslovení neurazí, protože se používalo vždy. Před každou
mší svatou trpělivě a obětavě předříkávají
modlitbu růžence.
Proč se vlastně tuto modlitbu modlíme a
jakou má historii?
Ačkoli bý vá tradičně původ růžence
spojován se sv. Dominikem, o autorství této
modlitby se vedou diskuze již od 19. století
a historické bádání ukázalo, že původ růžence je starší. Původním záměrem bylo vytvořit
pro laiky přístupnou modlitbu napodobující

žaltář, který byl velmi rozšířenou pobožností
v klášterech. Opakovaná mariánská modlitba
je tedy náhradou žalmů, které si lidé nemohli
zapamatovat, proto nahradili jejich počet
(150) vhodným jednoduchým vzý váním
Panny Marie. Nejstarší formy růžence se
ale ještě lišily od toho, co známe dnes. Také
modlitba Zdrávas Maria se vyvíjela a získala
svoji dnešní podobu v 16. století.
V naší farnosti se modlí růženec před
každou mší svatou, svátostným požehnáním,
před májovou a říjnovou pobožností a před
pobožnostmi u kapliček nebo Božích muk.
Každý den se modlí růženec na jiný úmysl.
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V pondělí za naši obec a farnost. V úterý
za obrácení hříšníků. Středeční růženec
se modlí za děti, učitele a vychovatele.
Ve čtvrtek za kněze, řeholníky a nová duchovní povolání. Páteční růženec je obětován za nemocné, sobotní úmysl je za Svatého
otce a církev. V neděli za rodiny.
Ačkoli se může zdát modlení růžence
nahodilé, vše má pravidla a řád.
V různých obdobích katolického roku se
modlí jiná tajemství svatého růžence. V mezidobí se střídají všechna tajemství. V pondělí
a v sobotu se modlíme růženec radostný,
v úterý a neděli slavný, ve středu se děti
modlí růženec radostný, ve čtvrtek růženec
světla a v pátek bolestný. Vždy se připojuje
desátek za zemřelé.
V postní době se modlí růženec bolestný,
v adventu radostný, v době vánoční a velikonoční pak slavný. Na svátky našich světců
se modlí růženec k těmto svatým. Například
k svatému Josefu nebo k Cyrilu a Metoději.
Na svátek Božího Těla a na Zelený čtvrtek se
modlí růženec k Nejsvětější svátosti oltářní.
V misijním týdnu růženec za misie.
V minulosti tuto duchovní službu vykonávali
především muži. Dnes tuto službu zastávají
většinou ženy. Střídají se Marie Hubáčková, Marie Ištvánková, Marta Kaňová,
Hana Košutková a Ludmila Klučáková.
Pomáhají také Ludmila Sejáková a Marie
Vraňanová. Jediným mužem je Vladimír Ištvánek. Ve středu se modlí s dětmi Svatava
Tomanová. Všem patří velké poděkování za jejich službu.
Chceme touto cestou poděkovat také
všem, kteří nám do nedávna takto sloužili,
ale nyní už nemohou. Jsou to Anežka Bílková, Marie Kučerová, Růžena Urbánková
a mnoho dalších.
A co o této službě říkají modliči?
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Často se stane, že se začneme modlit
jenom dvě, a pak se postupně přidávají
ostatní. Myslím, že by se mohlo stát dobrým
zvykem, kdyby rodina, za kterou je sloužena
mše, přišla už na modlitbu růžence.
V zimě je to někdy těžké, když některá
onemocníme. Bylo by dobré, kdyby nás
bylo víc a mohli jsme se střídat. Tímto zvu
všechny, kdo jsou ochotni takto sloužit, aby
posílili naše řady.
K této službě jsem se dostala náhodou.
Nevědomky jsem si sedla na místo, kde
obvykle sedával modlič. Tak jsem se prostě
zapojila. Občas jsem modliče střídala a pak
mi tato služba už zůstala. Vzpomínám, že
mně tetičky radívaly, za co se modlit, a na
jaký úmysl…Zdraví mi zatím slouží, tak jsem
ráda za tuto službu.
Když jsem byla mladá a moje tři děti ještě
malé, přiběhla jsem na mši vždycky udýchaná a roztržitá. Zdánlivě nudné odříkávání
růžence mě vždycky uklidnilo a postupně
vtáhlo do modlitby. Já se pak mohla soustředit na mši.
Tuto službu vykonávám ráda, ale cítím to
i jako povinnost. Zatím mně zdraví slouží…
Věřím, že modlitbou růžence jsme vyprosili
už hodně požehnání.
Všem současným i minulým modličům
patří velké poděkování za jejich službu.
Na závěr dotaz: Prosím, vysvětlete mi,
jaký význam má modlitba růžence. A je vůbec
možné, aby se někdo modlil tolikrát jednu
modlitbu za sebou a plně se přitom soustředil? Já jsem duševně vyčerpaná po pěti
Zdrávas, Maria. Asi jsem špatná katolička...?

Význam modlitby růžence vidím v tom,
jaký ho mají i jiné křesťanské modlitby:
setkání s Bohem. Určitě by se to dalo
formulovat i jinak, ale asi bych nic moc
převratnějšího nenašel. A protože je ten
život pestrý a lidé ještě víc, tak každému
sedí nějaký jiný způsob modlitby, podle
jeho založení. Pak se může stát, že někomu
růženec jakožto vynikající a léty osvědčená
forma modlitby sedí, nebo už nesedí, nebo
zatím nesedí.
Budete-li mluvit s lidmi, kteří se růženec
modlí a modlí se ho rádi, budou ho hodnotit
také různým způsobem. Někdo řekne, že
je to modlitba meditativní, vždyť se tam
rozjímá o růžencových tajemstvích a o
slovech jednotlivých modliteb Otče náš a
Zdrávas Maria. Jiný řekne, že je to mnohem
jednodušší, že nejde ani tak o rozvíjení myšlenek, soustředění se na jednotlivá slova,
ale jde o prožívání Boží blízkosti, vytvoření
prostoru, kde jsem si skrze svou víru jist, že
je mi Bůh blízko. Tedy: ti, kteří se růženec
modlí, mají tak trochu ten svůj recept, jak

na to, a většinou ho získali ze zkušenosti,
prostě se růženec modlili a přišli na to. Tak
jako až když jdete lyžovat, tak na to taky,
možná, přijdete.
Určitě by bylo trochu nešťastné předsevzetí, že budu urputně myslet na každé
slovíčko, na každou myšlenku modlitby
a přitom sledovat ještě ta tajemství a kdo ví
co ještě. Když jdu do lesa, tak taky nemyslím na všechny stromy, které tam jsou, nepobíhám splašeně mezi nimi, nezkoumám
je lupou, ale prostě se raduji z toho, že jsem
konečně v lese, dýchám... Růženec není k
duševnímu vyčerpání z každého Zdrávasu,
ale k načerpání, k nadechnutí, k prožívání
svobody před Bohem. (P. Petr Nešpor)
připravila M. Šťastná a K. Košutková

PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE
Duchovní obnova pro manžele
pod taktovkou Václava Čápa
Dne 24. února se v naší farnosti uskutečnila
duchovní obnova (nejen) pro manželské
páry. Rozhodli jsme se s manželem využít
možnosti, která se nám nabízela, a pozvání
jsme přijali. Sobotní dopoledne vyplnily
přednášky o společné modlitbě manželů
a jejich vzájemné podřízenosti, odpoledne
jsme pak mohli přemýšlet nad naším vztahem k Bohu v souvislosti s Písní písní.
Osvědčilo se nám už v životě, že když jsme
investovali čas volna společnému přiblížení
se k Bohu, nikdy to nezůstalo bez odezvy

a Bůh vždy nějak konal. Ani tentokrát tomu
nebylo jinak. Václav Čáp rozvíjel myšlenky do
hloubky, opíral se o texty Písma a všechna
témata dostávala širší rozměr.
Mluvil o významu modlitby manželů v tichu,
ruku v ruce s odevzdáním se Bohu i sobě
navzájem. Bůh čeká na naše společné rozhodnutí, aby mohl vstoupit skrze tuto modlitbu do manželského soužití. Poslouchali jsme
o původním Božím plánu, vzájemném dobru,
kterým Bůh obdaroval ženu i muže. Žena je
darem muži a muž má být aktivní v darování
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se ženě. Až člověk sám narušil tento Boží
plán a důsledky si neseme dodnes. Nezřídka
se stává, že manželé si už nejsou darem, ale
bojují a chtějí jeden druhého spíše ovládat.
V manželství nemáme právo žádostivosti,
tzn. uchopit, manipulovat, ovládat. Kristus
obnovuje původní plán s Boží láskou, kterou
budou manželé ve svém vztahu napodobovat
a zároveň prožívat.
Nechávali jsme se společně provést i texty
Starého zákona, konkrétně textem Písně
písní. Právě třetí a čtvrtá přednáška mě nejvíce oslovila. Vnímala jsem onu touhu Boha
po člověku. Prolnutí lidského vztahu s láskou
Boží Trojice, kdy se duše sjednocuje v Bohu,
a naplňuje tak i manželský vztah. Také jsem
poslouchala, jak lidská zranění posilují nedůvěru k Bohu. Člověk se vzdaluje, ale Bůh
v našich těžkostech neodchází. Je věrný.
Až po letech očišťování se v manželství
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zakouší ovoce vztahu. Těžko tyto myšlenky
vytrhávat z kontextu. Každopádně to byla
vzácná a hluboká zamyšlení.
Nakonec bychom ještě rády dodaly pár
slov k osobě přednášejícího Václava Čápa.
Veřejnost ho zná jako laického misionáře,
teologa, tlumočníka či pořadatele seminářů
z oblasti spirituality a teologie, týkajících
se přednostně vnitřního uzdravení a osvobození. Řadu let doprovází P. Eliase Vellu,
známého kněze a exorcistu z Malty, tlumočí
jeho přednášky a rovněž přednáší na jeho
seminářích. Můžeme se s ním opět setkat
koncem června v sousedním Hodoníně, kde
bude tlumočit duchovní obnovu o. Eliase
Velly, zaměřenou na Horské kázání.
připravily M. Červenková a K. Jagošová

ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY (28. 2. 2018)
Předmět jednání:
- v únoru proběhla plánovaná výměna podlahové krytiny na oratoři a kůru kostela firmou
Podlahy Blažek
- byl schválen návrh na opravení jedné ze stávajících lavic na oratoři (truhlářství Bílík),
ostatní lavice byly vyřazeny z důvodu přílišného poškození
- budou zakoupeny nové židle na oratoř
- proběhne oprava „kolárky“, kam zatéká, též bude opravena stříška domečku na dětské
části farního hřiště
- byl schválen návrh na zakoupení plazmové obrazovky do farní učebny (vhodná pro
přípravu biřmovanců, promítání pro děti, biblické hodiny a další)
- dne 25. května 2018 proběhne v naší farnosti znovu po dvou letech Noc kostelů;
v jednání byly Farní radou konzultovány možnosti sestavení programu
zapsala M. Červenková

OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY
Bruno Ferrero: Hostina pro duši
Nakladatelství Portál, 87 stran
ÚRYVEK:
V ráji pořádali největší hostinu všech časů.
Všichni svatí měli svá místa uvedená na
zlatých pozvánkách. Na slavnostní otevření
Nového nebe a Nové země přišly opravdu
všichno do jednoho.
Na tu chvíli se čekalo celá staletí.
Vůně pronikající z andělských kuchyní byly
jemné, lahodné a lákavé. Dokonce i svatí
poustevníci očekávali zahájení s určitou netrpělivostí, ačkoli dělali, jako by nic.
Ale Ježíš v čele stolu stále nedával
žádný pokyn.
Všichni na něj v naprostém tichu čekali.
Na co ale Ježíš čekal? Proč nezačínal?
Najednou se otevřela zlatá brána, i když

vypadala, že už je navždy zavřená, a dovnitř
vešel váhavým krokem muž starodávného
a posmutnělého vzevření.
Ježíš se rozzářil, napřáhl ruce a běžel toho
muže obejmout.
Zvolal: „Jidáši, příteli, čekali jsme už jenom
na tebe!“
Má-li to, čemu říkáme Západ, nějaký smysl, pak tento smysl najdeme ve slovech,
jimiž se pan Antoine Leiris obrátil k teroristům, kteří mu v Paříži zabili manželku.
„V pátek večer jste vzali život výjimečnému člověku, mé životní lásce, matce mého
syna, ale moji nenávist nedostanete. Nevím, kdo jste, a nechci to vědět. Jste mrtvé
duše. Jestli nás Bůh, jehož jménem slepě
zabíjíte, stvořil ke svému obrazu, každá
kulka v těle mé ženy je ranou v jeho srdci.
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Proto vám neudělám tu radost, že bych
vás nenáviděl. Znamenalo by to podlehnout téže nevědomosti, která z vás
udělala to, co jste. Vy byste chtěli, abych
měl strach, abych přestal věřit svým spoluobčanům, abych obětoval svoji svobodu
pro své bezpečí. Ale vaše bitva je předem
prohraná.
Ukázali mi ženu dnes ráno. Konečně, po
dlouhých dnech a nocích čekání. Byla krásná, jako když chodívala v pátek večer za
zábavou, krásná jako tehdy, když jsem se
do ní před dvanácti lety bezhlavě zamiloval.
Samozřejmě jsem zničený bolestí, tohle
malé vítězství vám dopřeji, ale nebude mít
dlouhého trvání. Vím, že ona nás bude
v našich dnech provázet a že se znovu
shledáme v ráji svobodných duší.
Zůstali jsme se synem sami, ale jsme
silnější než všechny armády světa. Už na
vás nemám víc času, musím jít k Melvinovi,
protože se zrovna probudil. Je mu nece-

lých sedmnáct měsíců. Teď jako každý den
dostane svačinu, pak si spolu budeme jako
každý den hrát. Tohle dítě vám bude celý
život vzdorovat svojí svobodou a štěstím.
Ne, vy nedostanete ani jeho nenávist.“
PRO MLÁDEŽ
David Wilkerson: Dýka a kříž
Nakladatelství Křesťanský život,
198 stran
Její svět byla parta z ulice, sexpárty
a tunely. Jejím předurčením byl zločinný
život a brzká smrt. Přesto však byla Marie
zachráněna spolu s tisíci takovými jako ona
a to díky jednomu kazateli, který se rozhodl
přinést poselství kříže do světa, ve kterém
se řeší problémy dýkou. Tento příběh, který
se odehrál v Brooklynu v roce 1958, je stále
aktuální a přináší naději lidem, kteří se dnes
nacházejí v podobných situacích.
připravila M. Červenková

Cestička
MYSLÍŠ JENOM NA SEBE?
Hanka plná radostného
očekávání si skládala na
zítřejší výlet věci do batohu.
V tu chvíli vešla do pokoje
maminka se smutnou zprávou, že jejich známou odvezli
do nemocnice a její dcerka
Anička zůstala bez pomoci
sama doma. Maminka chtěla
vědět, zda jí Hanka pomůže
postarat se o Aničku. Ale
ona mlčí. Je ve velkých rozpacích. Ráda by pomohla,
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ale zítra je přece ten výlet!
Výlet, na který se tolik těšila.
Maminka to chápe a odchází. Zná svou dcerku a ví, že ji
teď čeká velký zápas.
Hanka se choulí na židli
a usedavě pláče. To, co maminka chce, je moc těžké.
Má se zříci výletu? Musí to
opravdu být? Nedávno dostala od rodičů horské kolo
a to měl být její první výlet
se spolužáky. Hanka pláče

a pláče… a v slzách jako by
se odplavovaly všechny ty
krásné představy, které si
po týdny nastřádala. Zůstává
jen obraz osamělé Aničky,
která tráví svůj život na invalidním vozíku. Na skotačení
ostatních dětí se může jen
dívat. Ale nikdy nad sebou
nepláče. A jak dokáže být
vděčná, když ji Hanka odveze do parku! Jak se těší
ze zpěvu ptáků, z každého
rozkvetlého keře, z každé
květiny! Hančin pláč utichá.
Vždyť nesmí myslet jen na
sebe! Nedávno o tom četla
ve své Bibli. Tento večer se
velmi vroucně modlí a usíná
s rozhodnutím, že zítra místo
výletu pojede s Aničkou do
městského parku.
A ráno …
Hanku vždy budí maminka, ale tentokrát stojí u postele tatínek. S tajemným
úsměvem jí oznamuje, že
si bere dovolenou a jede
i s maminkou na výlet. Hanka
nechápe a táta vysvětluje,
že bude jejich malý peloton
doprovázen autem… A v autě
bude dost místa i pro Aničku
a její vozík. Co se to děje?
Není to jen krásný sen? Ne
sen to není! Hanka cítí, jak ji
zvedají tátovy ruce a ten v tu
chvíli dostává od své šťastné
dcerky velikou pusu. To bylo
radosti! Těžko říci, kdo ji měl
větší. Jestli Anička, Hanka,
maminka nebo tatínek.

Ahoj děvčata a kluci.
Tak už to v životě bývá: když
se něčeho ve prospěch
druhých vzdáme, bývá nám
to mnohonásobně vráceno.
Každý člověk touží, aby ho
měl někdo rád. Málokdo
však ví, že nejprve my musíme začít. Například začít tak,
že věnujeme svou pozornost

i svůj čas druhým.
Takže to můžete zkusit.
Největším příkladem je Pán
Ježíš. Kvůli nám opustil nebe
a svého drahého Otce, aby
se za nás nechal ukřižovat.
Položil svůj život i za každého
z vás, abyste mohli žít v nebi.
Pán Ježíš se na svůj úkol
připravoval. Jak,to zjistíte,
když vyluštíte křížovku.
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Dětské modlitbičky
Na prosbu jednoho farníka zde otiskujeme
známé dětské modlitby. Jsou to ty, které
mnoho z nás učily naše maminky nebo babičky. A myslím, že jsou stále aktuální.
„Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj mi mou dušičku.
Opatruj ji ve dne, v noci,
od škody a od zlé moci.
Duši moji opatruj,
andělíčku, strážce můj.“

„Na kostele zvonek cinká,
pomodlím se za tatínka.
Dej mu, Bože, zdraví, sílu,
žehnej vždycky jeho dílu.
Zvonek zvoní na vzpomínku,
pomodlím se za maminku.
Za tu lásku, s níž mě pěstí,
dej jí, Bože, stálé štěstí.
Ve zvonečku srdce buší,
pomodlím se za svou duši.
Aby bez hříchu zde žila,
Pánu Bohu se líbila.“

„Můj Ježíšku zlatý, tam v nebeské říši,
kéž andílci tvoji modlitbu mou slyší.
Ať maminku chrání a tatínka sílí,
ať vlast naši brání tví andílci bílí.
Ať hodné máš děti a pokoj zde svatý,
tu modlitbu splň mi, můj Ježíšku zlatý.“
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„Bože, je večer, půjdu spát,
na celý den chci vzpomínat.
Na svoje řeči, kde jsem byl,
komu jsem radost způsobil?
Nebo to byla bolest snad…
Pak odpusť, nech mne litovat.
Já přes své hříchy mám tě rád,
i celý den chci tobě dát.
Sám na něj pohleď, jaký byl,
když všechno zlé jsi odpustil.
A teď už, Pane, půjdu spát,
usínám s tebou, mám tě rád.
připravila B. Bílíková

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽI „BIBLE A MY“

V letošním školním roce proběhl již XXV. ročník této biblické soutěže. V okresním kole naši
školu reprezentovala Pavlína Tomčalová v I. kategorii, Alžběta Martínková ve II. kategorii a Vít
Martínek ve III. kategorii. A že se všem našim soutěžícím opravdu dařilo, o tom svědčí vynikající
výsledky. Všichni tři obsadili ve své kategorii 1. místo, a tak postoupili do celostátního kola.
To se konalo 23. března ve Strážnici. Z 27 okresů přijeli vždy 2 nejlepší soutěžící z každé
kategorie. I zde si naši zástupci vedli skvěle. Alžběta a Vít postoupili do finále mezi 6 nejlepších
v republice a odnesli si věcné ceny i diplomy: Alžběta Martínková za 2. místo a Vít Martínek za
5. místo. Pavlína Tomčalová se umístila na velmi pěkném 7. místě.
Soutěžícím patří velké poděkování s přáním, ať se jim daří Bibli dál studovat a nasbírat o ní
nejen co nejvíce znalostí, ale také z ní čerpat poznání Boha a toho, co nám chce pro náš život
skrze slovo Písma předat.
Marie Dvořáková

Hudba o velikonočních svátcích
v chrámu sv. Václava v Dolních Bojanovicích
25. března

Květná neděle v 10 hodin
Pašije podle evangelia sv. Marka

30. března

Velký pátek v 18 hod
Pašije podle sv. Jana

J. G. Handl: Ecce quomodo moritur Iustus
G. P. Palestrina: Improperia
Duchovní píseň z Wittenbergu - Soudce všeho světa, Bože
1. dubna

Hod Boží velikonoční v 10 hod.

Adalb. Říhovský - Missa Loretta
G. F. Händel - Alleluja z oratoria Mesiáš
Účinkuje Svatováclavský sbor a orchestr.
Diriguje: BcA. Lucie Škrháková
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VTIPY
Katechetka ukazuje dětem obrázek Ježíšova zmrtvýchvstání a ptá se: „Která událost je
zobrazena na tomto obrázku?“
„Já vím! Jak Pán Ježíš utekl z hrobu!“

Z hodin náboženství:
-

„Pán Ježíš řekl: 'Když ti dá někdo po tváři...' Co řekl dál?“ „ Dej mu ještě jednu.“
„Jak myslíte, že Ježíš mluvil se svým Otcem?“ „Pomocí holubice.“
Pán Ježíš jel na Květnou neděli do Jeruzaléma slavit Vánoce.“
Pán Ježíš byl na poušti pokousán od ďábla.
Pán Ježíš byl při večeři smutný, protože jeden z apoštolů měl špinavé nohy.
„Kam odešel Ježíš po poslední večeři?“ „Do botanické zahrady.“
„Proč Pán Ježíš nesl kříž za všechny lidi?“ „Protože udělat tolik křížů by stálo moc peněz.
„Co podávali Pánu Ježíši na kříž, když měl žízeň?“ „Houby s voctem.“
„Jak se jmenovala hora, na které zemřel Pán Ježíš?“ „Říp.“
„Jak se jmenoval člověk, který si vyžádal Ježíšovo mrtvé tělo od Piláta?“ „Král Herodes.“
„Když Pán Ježíš seslal apoštolům Ducha svatého, tak se nad každým z nich usadil
jeden ohnivý pták.“
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Vzorný chlapec, který si vždy všechno pečlivě zapisuje, při probírání křížové cesty si
u 10. zastavení říká: „Desáté zastavení: Pána
Ježíše svlékají z kůže.“
„Děti, kdo sestoupil na apoštoly o letnicích?“
Chvíle ticha…. „Svatý... svatý... d...?“
„Já vím - Svatý důchod.“
Pan farář učí pana kaplana kazatelskému
umění a dává mu několik důležitých pokynů
a rad: "Když budeš hovořit o nebi, ať tvůj obličej září, jako by byl osvícen nebeským jasem
a v tvém pohledu ať lidé uvidí odlesk nebeské
slávy. A když budeš mluvit o pekle - potom
postačí, když si uchováš svůj obvyklý výraz!"

Blíží se Velikonoce a jedna farnost v New
Yorku potřebuje květinovou výzdobu. Pan
farář šel tedy zjistit k nejbližšímu květináři,
kolik by to stálo. Když zjistil, že 500 dolarů,
zklamán jde do dalšího květinářství. Tam
zjistí, že výzdoba by stála 300 dolarů. "To už
je lepší, ale ještě se podívám k Haroldovi,"
říká si kněz. Jaké je jeho překvapení, když
firma Harold žádá pouze 100 dolarů. Na
velikonoční neděli se hrnou lidé do kostela
a všude kolem sebe vidí růže, karafiáty,
azalky a další krásné květiny. A nad oltářem
všichni vidí nápis z kosatců: "Boží Syn vstal
z hrobu. Zato Haroldovy ceny se nehýbají!"
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Z FARNÍ MATRIKY - ROK 2017
KŘTEM SE STALI BOŽÍMI DĚTMI:
Sára Smolková, Václav Opavský, Kateřina Kučerová, Martin Vnenčák (Josefov), Bella
Klepáčová, Liliana Blanka Turečková (Josefov), Adéla Blahová, Josef Doležal, Damián Salajka, Natálie Stoklásková, Nina Anna Myšková, Elena Řezáčová, Jan Rajchman, Jenovéfa
Vybíralová, Magdaléna Turková, Adéla Láníčková, David Tomšej, Denis Josef Ištvánek,
Maxim František Ištvánek, Vanessa Anna Mayerová, Jana Marie Tomčalová, Jakub Petr
Jančár, Štěpán Doležal.
Celkem bylo pokřtěno 23 dětí – 13 dívek a 10 chlapců.
VĚRNOST SI PŘED BOHEM SLÍBILI:
Roman Zimák
Aleš Opluštil
David Rajchman
Alois Maloušek
David Novák
Vojtěch Bílík
Martin Příkazský
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Kateřina Divácká
Monika Horáková
Magdaléna Rygarová
Věra Salajková
Barbora Labská
Klára Šindarová
Petra Vymyslická

Josef Hesek
Josef Chromeček
Lukáš Němčík
Petr Mandinec
Ondřej Pospíšil
Jakub Šíma
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Žaneta Kempná
Radka Froňková
Hana Zimáková
Kristýna Dobšíčková
Magdaléna Dvořáková
Lucie Malárová

Celkem přijalo svátost manželství celkem 13 párů.
NA VĚČNOST NÁS PŘEDEŠLI:
Anna Polínková, Marie Lekavá, Anna Kubíková, Cyril Bílek, Josef Herka, Anna Esterková,
Marie Vymyslická, Karel Mikulica, František Uher, Václav Sládek, Marie Esterková, František Komosný, Anna Košutková, Stanislav Fatěna, Josef Kaňa, Petr Tomajer, Pavel Jordán,
Jaromír Herka, Petr Pospíšil, Josef Tomaštík, Zdeňka Krupicová, Josefa Hubačková, Jan
Řezáč, Anna Lelková, Jan Kučera, Marie Veselá, Marie Figurová, Vojtěch Červenka.
V Josefově Miroslav Hradil, Václava Krejčiříková a Helena Hromková.
Celkem bylo pochováno 14 žen a 17 mužů.
CESTA  vydává Farní úřad - Farní rada Dolní Bojanovice.
Registrováno Okresním úřadem Hodonín pod značkou R 370600593.
Odpovědný pracovník Mgr. Alena Tlachová  Náklad 700 kusů
Tisk LELKA, Dolní Bojanovice
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