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DARUJ NÁM MÍR…
Na mnoho věcí jsme si zvykli
a bereme je jako samozřejmost.
Na dostatek jídla, na jistotu
střechy nad hlavou, na možnost
cestování… A také na mír v naší
zemi i v celé Evropě – snad s výjimkou války v bývalé Jugoslávii
v devadesátých letech. Ale to už
je dávno a zdálo se nám, že se
nás to až tak příliš netýká.
Tváří v tvář zprávám o konfliktu na Ukrajině – a také v Sýrii
i jinde – zřejmě nedokážeme
být podobně neteční. Stále
více z nás si uvědomuje, že ani
současný mír není navždy zajištěnou jistotou. Toto vědomí
nás nemá vést ke strachu. Snad
může být naopak i k něčemu
užitečné.
Může nás vést k vděčnosti za
vše, co máme. Současná hojnost
– a často i nadbytek – všeho, co
potřebujeme, jde ruku v ruce se
stále rostoucí nespokojeností
a naštvaností, jež nás obklopuje
a kterou často nosíme i sami

v sobě. „Máme se, jak v bavlnce,“ říkával jeden starý kněz
v mé rodné farnosti. Je důležité
učit se vděčnosti Bohu i lidem.
Dnešní hojnost také přináší
rozmazlování dětí a mladých lidí,
kteří si v mnoha případech zvykají na to, že jim rodiče pořídí, nač
si pomyslí. Děti i mládež potřebují
být zajištěni. Potřebují ale také
učit se zdravé skromnosti a ve
starším věku též zodpovědnosti
a ochotě aspoň zčásti si svou prací zasloužit to, oč tak velmi stojí.

Na míru se máme též učit
spolupracovat. Svou modlitbou
i tím, že se snažíme pokoj kolem
sebe šířit a nosit ho ve svém nitru. „Nalezni pokoj ve svém srdci
a tisíce lidí kolem tebe dojdou
spásy,“ říkal velký ruský světec
Serafim Sarovský.
Současná nejistá situace nás
také má vést k větší důvěře
v Krista, Krále světa a vesmíru.
Je to on, kdo má v posledku vše
ve svých rukách a ne politici či
generálové. Hojnost a zajištěnost
mohly i nás, věřící, přivést k pocitu, že to jde v naší technické
civilizaci docela dobře i bez Pána
Boha. Kousek nejistoty je pro nás
výzvou, abychom se učili znovu
a více skládat v něj svou důvěru.
I letošní hody slavíme v míru
a hojnosti. Buďme za to vděční.
Nemějme strach z budoucnosti.
Náš dobrý Pastýř nás neopustí.
Zve nás k tomu, abychom se učili
být nositeli jeho pokoje.
o. Petr
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SVATÝ VÁCLAV
Svatý Václav mladičký
prožil dětství u své babičky.
Svatá Ludmila to byla,
co ho modlit naučila.
V dospělém svém věku knížetem se stal,
vedl národ vždycky dobře,
lid ho miloval.
Vlastní jeho bratr, ten ho neměl rád,
na slavnost ho pozval,
zavraždit jej dal.
Bojanovští křesťané tě,
svatý Václave, tak ctili,
že i kostel tobě zasvětili.
Před obrazem tvým v kostele se skláníme,
chraň naši zemi od všeho zlého,
vroucně tě prosíme.
paní Bortlíková z penzionu
PROŽILI JSME

SETKÁNÍ S BOHOSLOVCI ZE ZAMBIE
Kdo byl v neděli 6. července na „hrubé“, ví, že byla
trochu zvláštní nejen netradičním zpěvem, ale i netradiční promluvou. Měli jsme
totiž možnost se setkat se
šesti bohoslovci ze Zambie,
s rektorem jejich semináře
sv. Dominika v Lusace o.
Denisem Phiri, s vedoucím
Papežských misijních děl
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v Zambii o. Bernardem Zulu
a s naším ředitelem Papežského misijního díla o. Jiřím
Šlégrem.
„Projevujeme svou přítomností vděčnost za podporu, kterou lidé z vaší země
poskytují zambijské církvi,
zejména kněžskému semináři v Lusace. Přijeli jsme
ukázat plody, které vaše

pomoc přináší a prosit Pána
i vás, aby tato solidarita
nadále trvala,“ řekl o. Denis. Je rád, že v Zambii je
mnoho povolání ke kněžství,
dokonce tolik, že nestačí
kapacita semináře. Nyní je
tam 180 bohoslovců, jejich
příprava na kněžství trvá osm
let. Výuka teologie a filozofie
probíhá v angličtině, a i když

je náročná, místní hoši to nevzdávají. V mnohých je totiž
velká touha po kněžství, protože si uvědomují, jak velkou
pomocí je kněz pro lidi jejich
země. A to kněží v Zambii
neberou žádný plat. „V různých potřebách se učíme
se spoléhat na Pána. On nás
to učí i v dnešním evangeliu
o jhu – to u nás při práci vždy
nesou dva kusy dobytka. Je
to výzva pro nás – nemáme
nést svoje jho sami, máme
dovolit Pánu, aby šel vedle
nás a vedl nás. Potom pocítíme to, že jeho jho netlačí
a břemeno netíží.“
Kostelem se rozléhal zvuk
afrických bubnů doprovázený zpěvem seminaristů.
Hodně mě to celé oslovilo,
vnímala jsem pestrost a bohatství naší církve, prostě to,
že je katolická, rozesetá po
celém světě a přesto všichni
jdeme za jedním Kristem,
který nás spojuje, ať už jsme
bílí nebo černí.
Na závěr bylo velké focení,
hodně srdečné – například
bohoslovci s dětmi, s tetičkami, s rodinami. Přeji všem
těm mladým mužům, aby
úspěšně zvládli svoji přípravu na kněžství a byli dobrými
pastýři církve.
A. Tlachová

Foto: L. Herka
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PANE, NAUČ NÁS MODLIT SE

Roháče očima deváťáků

OHLÉDNUTÍ ZA CHARIZMATICKOU KONFERENCÍ

Letošní konference se konala od 9. do 13. července
opět v areálu BVV a byla
z aměřena na modlitbu.
Zase tu byl pestrý program
plný přednášek, setkávání, slavení mší, nechyběla
možnost svátosti smíření
či přímluvné modlitby. Byl
připravený doprovodný program pro děti, kterých bylo
přes 700 a musela být pro
ně otevřena větší hala. Už
tradiční jsou představení
divadla Víti Marčíka, na která
se pokaždé hodně těšíme,
protože on umí rozesmát
tak, že tečou slzy, a přitom
říká věci, které jsou hodně
důležité a hodně aktuální.
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Jedním z přednášejících
byl nám už známý René- Luc, francouzsk ý kněz
a přítel o. Petra. Myslím, že
si mnozí vzpomeneme na
jeho životní příběh a cestu
k obrácení, kterou nám
popsal při jedné z návštěv
u nás. I na konferenci mluvil
o svém životě. „Můj život,
který byl dost poznamenaný
násilím, změnilo svědectví
Nickyho Cruze, bývalého
gangstera z New Yorku,
a proto se i já snažím co
nejvíc mluvit o tom, jak Bůh
proměnil můj život a jak se
osobně setkat s Kristem.
Proto i já cestuji po světě,

abych předal to, co jsem
dostal.“ říká o. René-Luc.
I když je tu každý rok víc
a víc lidí, i když se střídají
přednášející, kvalita konference se podle mě nemění.
Je to stále krásné místo,
kde se člověk může potkat
s Bohem, může se nechat
povzbudit slovy těch druhých, přátel, které tu potkává. Mám každý rok radost
třeba i z toho, že je tu vidět
hodně mládeže, mladých
rodin, ale že tu jsou i starší
lidé, kteří chtějí posílit svůj
vztah ke Kristu, který je tady
v Brně na výstavišti pro nás.
A. Tlachová

O. René-Luc při autogramiádě knihy Vychoval mě gangster

I letos skupina mládeže vyrazila do hor
a myslím, že jako každý rok, tak i tenhle byl
podařený. Počasí nám sice moc nepřálo,
ale v Roháčích je tato překážka jen malou
„prkotinkou“.
Túry se nám podařily dvě. V pondělí jsme
se vydali na Mnicha, což není celodenní
túra, ale určitě bych ji nijak nepodceňoval,
protože i tak dá zabrat. V úterý a čtvrtek,
jako už bývá tradicí, se hraje baseball, který
je vždy krutopřísně vyhecovaný a napjatý
až do konce.
Ve středu jsme absolvovali túru přes hlavní
tři vrcholy, o kterých se pořád mluví, a to
jsou Tri Kopy. Ve čtvrtek večer se konala
společná (i osobní) adorace v lese. Modlili
jsme se při svíčkách v přírodě, což dodalo
adoraci krásnou atmosféru.
V pátek už někteří jeli domů vlakem, a tak
už byl pátek takový trošku odpočinkový den.

Ještě jsem zapomněl zmínit, že moc parádní
tam byla hygiena, která byla zpestřena tím,
že tam slovo jako sprcha nebo vana neexistuje. Koupali jsme se v říčce, která teče
hned za chatou. Vařili jsme si na ohni, ale
nějaké značné změny v chuti jídel poznat
nebyly. Po celou dobu jsme bydleli v jedné
chatce, která má přibližně patnáct míst.
Avšak skoro všichni, co už v Roháčích někdy
byli, přespávali venku na kraji lesa. Většina
deváťáků spala ve stanu. Poslední den, tedy
v sobotu, už nás čekalo jen to nepříjemné
a nudné uklízení a cesta domů. Týden v Roháčích byl nevšední zážitek a myslím, že za
všechny deváťáky můžu říct, že příští rok,
pokud bude možnost se tam vrátit, tak si to
rozhodně nenecháme ujít.
Martin Rebenda
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POUŤ NA SV. HOSTÝN
Jako každoročně, i letos,
jsme se vydali o poslední červencové sobotě na
pouť rodin na sv. Hostýn.
Pouť byla našimi farníky
hojně zastoupena, celkem
byly obsazeny 4 autobusy
a mnoho lidí přijelo ještě i po
vlastní ose.
Přálo nám počasí a dovolím si říci, že i duchovní
otevřenost pro přijetí nabízených milostí byla veliká.
Před samotným průvodem
na počátku pouti chvíli panoval menší zmatek, to když
jsme postrádali krojované
hochy, kteří měli nést sochu
Panny Marie. Chlapi už se
začali mezi sebou poměřovat, kdo ke komu výškově
pasuje, aby naši mládež
pro tentokrát zastoupili,
když tu se najednou přiřítilo
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auto a z něj začali za jízdy
vyskakovat naši hoši s kroji
na rukách či ještě v kufru
auta. Šikovné ruce farnic
jim rychle pomohly do krojů,
pozavazovaly šňůrky a procesí mohlo vyjít.
Po mši svaté následovala
křížová cesta, která byla

pojata velmi krátce – každé
zastavení byla jen sloka
písně a jedna, ovšem velmi
hluboká myšlenka. Kdo
měl srdce otevřené, jistě
pochopil, jak se ho týká
každá z pronesených vět.
Dobrý oběd vše obohatil
a požehnáním na cestu byla
naše pouť završena. Školní
mládeži se dostalo navíc té
pocty, že mohla navštívit
kostelní zvonici, která běžně
ke shlédnutí není.
Za všechny farníky tímto
děkuji obzvláště těm, kteří
pouť jakkoli organizačně
zajišťují, zdobí sochu, objednávají autobus, vypravují
děti a mládež nebo se v autobuse modlí,…
Kéž by tato pouť přinesla
do našich rodin hojný užitek.
H. Maděryčová

Co se děje přes léto v Medjugorii?
Aspoň z doslechu už většina z nás o tom, co se děje
v Medjugorii, slyšela. O tom,
co se tam děje přes léto, ví
ale už málokdo. Nemůžu to
mít ale nikomu za zlé, já sám
jsem to zjistil až letos. Z mé
děkovné pouti za zvládnutí závěrečných státních
zkoušek se tím stala také
pouť na Světový modlitební
festival mládeže. Mám-li být
upřímný, název mě zrovna
moc nenadchl. Naštěstí
pro mě, zdání někdy klame.
Mladifest, jak se festival
jmenuje, se tento rok konal
už po dvacáté páté a na návštěvnosti je to znát. Přesný
počet účastníků sice známý
není, ale každý den se po-

dalo více než padesát tisíc
svatých příjímání. Návštěvníci festivalu jsou z celého
světa a rozhodně se nejedná jen o mladé. Festival je
populární natolik, že na něj
přijíždí i autobusy seniorů.
Musím přiznat, že navzdory mému očekávání jsem
se vlastně vůbec nenudil.
Přednášky na nejrůznější
témata přinesly množství nových myšlenek. Festivalová
kapela svými rytmickými
skladbami navodila velmi
živelnou atmosféru. A věřte, že být uprostřed tisíců
rozradostněných tancujících lidí byl úžasný zážitek,
který nelze zprostředkovat
za pomoci slov. Každý den

nakonec gradoval večerním
programem, který se lišil,
společné byly však silné
dojmy, které jsme si vždy po
skončení odnášeli.
Na závěr mohu říct, že
jsem opravdu rád, že jsem
se festivalu zúčastnil. Velké poděkování patří panu
Václavu Salajkovi, kter ý
nám toto umožnil ve velmi
příjemné formě.
Jsem přesvědčený, že
nyní je odpověď na otázku
položenou v nadpise už jasnější. Velmi však doporučuji
se s tímto nespokojit a jet si
pro odpověď sám, přímo do
Medjugorie.
Martin Horák

NÁVŠTĚVA BANÁTU
V červenci letošního roku
jsem měl možnost zúčastnit
se zájezdu k našim krajanům
do rumunského Banátu.
Jejich předkové, pocházející převážně ze západních,
středních a severních Čech
se tu usadili ve dvacátých
letech 19. století. Vzniklo
tady celkem osm českých
vesnic, z nichž časem dvě
zanikly.Nyní Češi žijí v šesti vesnicích, z nichž jsme
navštívili Rovensko, Gernik

a Sv. Helenu, kde jsme byli
ubytovaní a trávili tu nejvíc
času.
Putování jsme zahájili po
celonoční jízdě autobusen
v Temešváru. Toto téměř
čtvrtmiliónové historické,
ale i průmyslové město je
východiskem do oblasti Banátu. Prohlídku města jsme
začali na největším náměstí,
náměstí Sjednocení, v jehož
čele stojí římskokatolická
katedrála sv. Jiří. Nadchla

nás také nádherná rumunská pravoslavná katedrála.
Po prohlídce tohoto skvostu
byl čas na posezení s dobrou kávou v příjemné venkovní kavárně. Pak jsme jeli asi
150 km po ne moc dobrých
silnicích do Sv. Heleny se
ubytovat.
Tohoto zájezdu se zúčastnila necelá dvacítka osob ve
věku od šesti do osmdesáti
let, tvořená lidmi z různých
koutů Morav y. Ubytování
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a stravování bylo v rodinách,
a tak jsme měli možnost
zblízka poznat život v jejich
domácnostech. Já jsem se
dostal do domu paní Marjánky, která spolupracuje
s Charitou, konkrétně s V.
Salajkou (nedávno s ní byl
zajímavý rozhovor v Katolickém týdeníku). Vyprávěla nám
o problémech mladých rodin
s hledáním pracovního uplatnění a jak mladí odcházejí za
lepším do České republiky.
Žije sama s manželem, který
má invalidní důchod, a jejich
3 dcery s rodinami se usadily
v severních Čechách. Tak
je to téměř v každé rodině.
Přesto se najdou mladí, kteří
nechtějí tento nádherný kraj
opustit.
Vesnice Sv. Helena je ze
všech českých vesnic nejlépe přístupná, poněvadž leží
jen 6 km od Dunaje a je také
nejvíce navštěvovanou. Její
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krásné okolí přitahuje stále
víc našich turistů, a to jak
pro pěší turistiku, tak i na
bicyklech. Jezdí se sem vyřádit také spousta mladých
na motocyklech. Ti však
nejsou moc vítaní, protože
často nemají ohled na pasoucí se dobytek ani na polní
a lesní cesty. Příliv českých
návštěvníků je dán tím, že tu
není jazyková bariéra ani ta

finanční. Třeba v hospůdce
u panaŠtěpničky se dá platit
i našimi korunami a stejné
je to i v ostatních vesnicích.
V okolí Sv. Heleny se nachází velké množství menších i větších jeskyň, ke
kterým vedou značené stezky. My jsme tu taky podnikli
celodenní pěší túru loukami
a lesem ke dvěma známým
jeskyním – ke Kulhavé skále a Turecké díře. Ten den
jsme nachodili asi 20 km,
a tak jsme si na zpáteční
cestu sjednali odvoz traktorem. Ten ale nepřijel a kvůli
problémům s telefonním
signálem jsme se dočkali
náhradního odvozu až téměř
za tmy.
Další výlet jsme absolvovali
autobusem po břehu Dunaje
do 100 km vzdáleného města Orsova, kde je zbudovaná
velké přehrada tvořící hraniční přechod do Srbska.

Po cestě byla zastávka na
prohlídku sochy krále Decebaluse. Je to obrovský
obličej o rozměrech 8 x
12 metrů, který vytesali horolezci do skály. Následovala
1,5 hodinová projížďka lodí
po Dunaji mezi úchvatnými
skalami připomínající plavbu
norskými fjordy.
Další den jsme byli pozvaní
na oběd do rodiny Pelnářových, která žije v Rovensku,
nejv ýše položené vesnici
českého Banátu. Je poměrně izolovaná od ostatních
vesnic, nemá ani 100 obyvatel a místní mají možnost
se živit pouze zemědělstvím.
Nejvíc se tady udržují tradice, víra i český jazyk. Asi
25 kilometrovou cestu tam
jsme absolvovali dvěma dodávkami, protože autobus by
neměl šanci tuto trasu projet.
U manželů Pelnářových, kteří
mají dva syny žijící v Česku,
jsme si prohlédli také jejich
hospodářské stavení i dobytek. K obědu se podával králík na pečeném bramboráku.
Následující den byla neděle, a protože víra v Boha
je v českých vesnicích silně
zakořeněná, šli jsme ve Sv.
Heleně na bohoslužbu slova.
Mše svatá je tu jenom jednu
neděli v měsíci. Bohoslužbu provázeli místní velmi
pěkými zpěvy. Odpoledne
jsme podnikli výšlap na nedalekou vyhlídku na Dunaj.

Foto: V. Bohůn
Ze strmé sklály byl úchvatný
pohled na tento evropský
veletok tvořící hranici mezi
Rumunskem a Srbskem.
Vyhlídka se nachází v místě,
kde se Dunaj prudce zužuje
z asi tříkilometrové šířky do
pouze 140 m široké úžiny
mezi vysokými skalami a dál
se klikatí k Železným vratům.
Poslední den jsme se vydali opět cestou necestou
do Gerniku. Tato vesnice
je největší ze zdejších vesnic a jako jediná má vlastní
Obecní úřad. Do Gerniku
jsme se jeli podívat hlavně
na funkční vodní mlýnky, tzv.
vodenice. Tyto mlýnky jsou
zbudované na potoce velmi
jednoduše, ale účelně. Voda
z potoka pohání kolo osazené
naležato, které má společnou
osu s mlecím kamenem a kde
se dá dalšími jednoduchými
nástroji regulovat hrubost

a jemnost mouky. Tyto mlýnky
jsou stále funkční, i když si je
někteří předělávají na elektrický pohon.
Po týdenním pobytu mezi
našimi krajany je nutné říci,
že tu žijí opravdu dobří, slušní, pohodoví a tvrdé práci
uvyklí lidé. Je až s podivem,
že si dokázali uchovat český
jazyk, kroje, víru a všechny tradice. Jsou obklopeni
nádhernou přírodou, pečlivě
obdělanými poli a starají se
poctivě o svůj dobytek. Je
velká škoda pro tuto oblast,
že se pomalu vylidňuje, protože mladí odcházejí z ekonomických důvodů do Čech.
Velký dík patří Václavu
Salajkovi jak za organizaci
zájezdu, tak za jeho vzácný
humor a za to, jak se angažuje v charitní pomoci pro tyto
naše krajany.
V. Bohůn
9

Je páteční podvečer, sedím na pařeze v lese a přemýšlím, jak zachytit naši letošní
srpnovou expedici do Roháčů – byla totiž expedicí památnou. Jednalo se o 25. výjezd.
Toto úchvatné místo již navštívilo více než 300 návštěvníků (počítáme-li pobyty mládeže
i dospělých) – pravda, někteří opakovaně. Čísla jsou to tak významná, že musí zaznít:

PRAVDA O ROHÁČÍCH
Milí adepti na šestadvacátý výjezd – budete nadšeni,
i když:
• chata není čtyřhvězdičková, ale pouze tří…☺
• zlé jazyky tvrdily, že záchod
je suchý (mohu potvrdit, že
ani zdaleka ne…) ☺
• hlášky typu: „už tam budem?“ ☺ Nebo: „jé, jaké
krásné maliny, škoda, že
je nemáme čas sbírat… 
- jasně dosvědčují, že
túry jsou krátké a chůze
pozvolná… (Pravda je,
že mi ani tolik nelepilo
z úseků, kdy se musíte držet řetězů, abyste
nelítali s orly jako spíše
z toho, jestli přežiji třiceti
kilometrovou túru na Tri
Kopy – půlky jsem měl
stažené, že byste tudy
neprotáhli ani vlas…☺)
• jo, když už jsme u toho,
tak Tri Kopy nejsou tři, ale
je jich dobrých sedm ☺ –
ale zvládnete je naprosto
v pohodě – tedy – když
se (po návratu) posilníte
několika Tatranskými čaji
(pozn. autora: lahodný
nápoj, chutí vzdáleně připomínající jeho slabšího
10

bráchu Jägermeistera)
a pokud absolvujete část
trati na koloběžkách ☺
• na houby si vezměte křovinořez (tedy, bude-li stejně
úrodný rok, jako ten letošní…)
Nyní nastává nejtěžší fáze
– vylíčit vám něco, co se
dost dobře vyjádřit nedá.
Cítím se, jako bych měl
slepému popsat slovy krásu
zapadajícího slunce; osvěžující pocit, který máte, když
ponoříte znavené nohy do
zurčícího horského potoka
nebo úchvatný pohled z vr-

cholků hor. Ještě bezradněji
se ovšem cítím, když mám
popsat nádheru mší svatých
uprostřed přírody, úžasnou
atmosféru a zpěvy u večerních ohňů, bezprostřední
srandu nebo snad euforii,
kterou cítíte, když jste ve
výšce 2100 metrů, křečovitě svíráte řetězy a jste na
sebe hrdí, nejen že jste se
tam vyškrabali po vlastních
nohou, ale taky, že vaše
hlava správně vyhodnotila,
že cesta po zelené značce
dolů bude přece jen bezpečnější, než „sjet po zadku
holou skálu“… ☺

Zkrátka – to se nedá popsat – TO MUSÍTE ZAŽÍT!
S chutí do toho – 26. expedice do Roháčů 2015 se
blíží – nenechte si ji ujít!
Teď si uvědomuji, že ještě
jedna pravda by mohla zaznít: chcete-li se dožít vysokého věku – neváhejte – čas
tam ubíhá jednou tak pomaleji. Důkaz? Otec Petr říká:
„Za hoďku a půl jsme tam.“
A měl pravdu – za tři hodiny
jsme byli na místě… ☺
PS: Vzkaz pro ty, kteří tam
byli se mnou: Otče Petře,
díky, bylo to skvěléééééééé… Díky Vám i ostatním
– za vše, co jsem s vámi
mohl zažít. Díky vám vím,
že nezáleží na tom mnohé
vědět, ale že daleko důležitější je mnohé zakoušet.
Taky, že až zapomenu, jaké
mám dary, a budu propadat
malomyslnosti, mám si všimnout, s čím se na mě lidé
obrací… Každý jeden z vás,
co jste se mnou v Roháčích
byli, jste mě něčím obohatili.
Doufám, že se nám Boha,
kterého jsme zakoušeli, podaří vzít z hor do údolí – do
naší každodennosti.

S vatohubertská mše
V neděli 8. září v naší farnosti byla sloužena mše za myslivce. Více než 25 jich vešlo průvodem v mysliveckých krojích
a zaplnili přední místa v kostele. Také zajistili originální výzdobu i nezvyklý hudební doprovod. Při mši svaté zazněla díky
trubačům z Přerova Hubertská mše skladatele Petra Vacka
a zpěvem je doprovázeli členové mužského sboru Vox Vini
pod vedením Světlany Přibilové. Mužský sbor tuto mši zpíval
nyní počtvrté, dříve třikrát ve Křtinách s jiným hudebním tělesem. S hudebníky z Přerova proběhla pouze jedna zkouška
asi hodinu před slavením mše svaté, přesto to bylo velmi
pěkné. Mše byla zakončena požehnáním obrazu sv. Huberta.
Myslivcům za nevšední zážitek děkujeme a přejeme jim
hodně zdaru v jejich službě, která je důležitá.
bojanovští farníci

St. Bílek ml.

Foto: L. Herka
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I my tobě prozpěvujem Salve, Regina…
Letošní zásvětná pouť
k Panně Marii žarošické se
konala 13. a 14. září, a i když
předpovědi počasí vypadaly
hodně nepříznivě (tak, jak už
je to letos běžné), naše mocná přímluvkyně pro poutníky
připravila počasí příjemné,
kdy pršelo jen v sobotu ráno
a pak v neděli po obědě.
Je to krásná tradice, že
chodíme pěšky a že cestou
zpíváme (už se třeba těším,
že v tom úseku bude ta a ta
písnička), že se společně
modlíme, ale taky se můžeme pozdravit s přáteli,
s některými se třeba potkáváme právě jen na cestě do
Žarošic. Je to bohatství, na
které jsme právem hrdí, a je
dobře, že nás pořád chodí
dost a že jdou i děti a mladí.

Ohlédnutí za CHO v Uherském Brodě
II. část

Samozřejmě cesta pěšky
není lehká, vím, že letos bylo
celkem dost puchýřů, ale věřím, že o to víc milostí jsme si
u Panny Marie vyprosili a že
každou obětí se podílíme na
spáse tohoto světa.

Pevně věřím, že nás pouť
v mnoha směrech obohatila
a že byla k větší cti a slávě
Boží. Na závěr jeden postřeh
mého bývalého kolegy, nyní
ředitele školy v Žarošicích
„Když jsem roky stával na
silnici u aut jako pořadatel,
snad každé druhé auto jelo
z Bojanovic a je to tak pořád.“ Tak Bohu díky! Je moc
dobře, že se snažíme udružet tradici, aby z každé rodiny šel pěšky aspoň jeden
zástupce. A díky patří také
všem, kteří se každoročně
staráte o to, aby všecko
proběhlo tak, jak má.
A. Tlachová

Foto: L. Herka
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SVĚDECTVÍ

Byla jsem odmalička se svými bratry vychovávána ve víře, rodiče prošli několikrát
obnovou v Duchu svatém. V období mého
dospívání obnova probíhala u nás ve velkém
obývacím pokoji, a protože jsem měla pokoj
hned vedle, slýchávala jsem modlitby. A tehdy jsem si říkala, že mě tento způsob neoslovuje a asi není úplně pro mě. Charizmatiky
jsem považovala za emocionální podivíny.
Uplynulo dvacet let, nyní už jsem vdaná
a máme s manželem tři maličké děti. Od
té doby, co se narodily, se také změnil můj
způsob prožívání víry. Jelikož jsou děti ještě
hodně malé a narozené poměrně rychle
po sobě, vše se podřizuje jim a není tolik
času ani energie na takový styl duchovního
života jako za svobodna. Tak jsem také
hledala cestu a přemýšlela, jestli mám na
Kurz obnovy jít. Na duchovní obnovu jsme
se s manželem přihlásili především proto, že
jsme chtěli prohloubit duchovní život a zkusit,
co to vlastně bude. Shodou okolností nám
bylo také nabídnuto hlídání našich dětí. Moc
jsme od toho nečekali, spíš jsme počítali
s tím, že to možná i vzdáme, když nám to
nebude sedět.
Překvapilo mě ale, jak přirozená a normální
tato charizmatická obnova byla. Úplně to
změnilo můj pohled na charizmatiky a uvědomila jsem si, že myšlenka nechat svůj život
vést Duchem svatým je mi velmi blízká. Také
jsem si uvědomila, že rozjímat nad Písmem
svatým a také modlit se za sebe navzájem,
je přínosem pro všechny. Povzbuzující pro
mě byla modlitba za uzdravení i generální

zpověď. Nejsilnějším zážitkem však byla
modlitba za vylití Ducha sv. Mé pochybnosti,
zda Duch svatý může přijít, byly při modlitbě
úplně rozehnány, protože jsem i fyzicky pocítila přítomnost někoho, kdo přesahuje můj
rozum i moje tělo. Nyní budeme pokračovat
v našem manželském společenství, které
jsme založili před necelým rokem.
Mockrát děkuji za obětavost vám všem
z Dolních Bojanovic.
Účastnice CHO
❧

Co mi dala DUCHO?
(duchovní charizmatická obnova)
DUCHO mi dala pocit jistoty,
že naděje umírá poslední…
přinesla mi různé novoty,
že víc vnímám texty nedělní…
Dává mi pocit čistoty,
… mé srdce baží po Kristu…
denně se snažím jako ty,
číst listy evangelistů…
A co mi dá DUCHO ještě dál?
… to vkládám Bohu do rukou…
… odevzdanost, lásku, posilu!!!
… doprovázeno vše pokorou…
Ó, Bože, děkuji!
… děkuji z hloubky srdce,
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… že přijeli bojanovští…
… a zaseli Ducha prudce!
Dej nám všem, Bože, pokoru!
toť známka svaté duše…
… ať vzhlížíme pořád nahoru!
… a neublížíme ani muše.
Dej nám, Bože, lásku k bližním
… a taky lásku k sobě…
Dej, ať po tobě já pořád žízním
… pak ráda lehnu v hrobě…
… tělo bude mrtvé – v klidu
… a já opět v tobě!!!
Dej nám všem, Bože –
a již v tomto světě,
touhu konat dobro!!!
… i když lenost ovládat chce tě,
… kéž makáš dál jak jeho žebro…
Ať chráním srdce své – i muže…
… i děti… a celou rodinu!
ať modlitbou zahrnuji se – nuže!
… i v poslední hodinu…

DUCHO mi dala obrat k Bohu,
k lásce, k touze stvoření…
… k uvědomění svých vlastních darů:
… k zpěvu, k práci, k umění…
Je to málo?
No – vůbec – není!
Vždyť co je pevné,
je bez chvění!
Proto dej…
… ať se už strachy nechvěju,
… ať žalmy ti prozpěvuju,
… a tobě… už…
… konečně plně důvěřuju!
Dej, ať jsem prostředkem tvé spásy…
… ať ten, kdo hledá…
… svou žízeň hasí…
Marcela
Autorům těchto řádků děkuji za jejich
upřímnost a otevřenost. Děkuji také všem
ostatním, kteří nám napsali poděkování,
pozdrav, i když jejich svědectví nebylo
uveřejněno.
připravila
Kamila Košutková

SLOVO PRO DUŠI

PROČ JSOU RŮŽE ČERVENÉ?
Studentům jedné třídy na gymnáziu bylo
zadáno téma ke slohové práci: „Proč je
svět takový, jaký je?“ Sedmnáctiletá studentka odevzdala pouze celou řadu dalších
napsaných otázek, kterými vyjádřila své
zamyšlení nad průběhem celého lidského
života. Myslela, že všechno pokazila, ale
přesto ji vyučující vyzvala, aby svou práci
přečetla nahlas před celou třídou.To, co
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četla, poslouchali všichni spolužáci kupodivu v hlubokém tichu.
„Maminko, tati... Proč? Maminko, proč
jsou růže červené? Maminko, proč je tráva zelená a nebe modré? Proč si pavouk
splétá pavučinu a nestaví si dům?Tati, proč
mě nenecháš, abych si hrála s tvou krabicí
s nářadím?
Paní učitelko, proč se musím naučit číst?

Mami, proč se nemůžu nalíčit, když jdu
tancovat? Tati, proč nemůžu zůstat venku až
do půlnoci? A moji kamarádi a kamarádky
můžou.
Maminko, proč mi závidíš? Tati, proč
se nelíbím klukům? Proč jsem samá ruka,
samá noha a kost a kůže? Proč musím nosit
rovnátka a brýle? Proč je potřeba dospívat?“
„Mami, proč musí být vysvědčení? Tati,
proč musím růst? Maminko, tati, proč
musím odjíždět? Mami, proč mi nepíšeš
častěji? Tati, proč mi tolik chybějí dřívější
kamarádky a kamarádi? Tati, proč mě máš
tak rád? Tati, proč mě rozmazluješ? Tvoje
malá holčička už vyrostla. Mami, proč za
mnou nepřijedeš? Mami, proč je tak těžké
najít nové kamarádky? Tati, proč se mi tolik
stýská po domově?
Tati, proč mi tak splašeně tluče srdce,
když se na mě dívá? Mami, proč se mi

třesou nohy, když mě osloví? Mami, proč
je zamilování nejzvláštnější pocit na světě?
Tati, proč se ti nelíbí, když ti říkají ‘dědečku’?
Maminko, proč pěstička mého děťátka
svírá můj prst s takovou silou?
Mami, proč děti musejí růst? Tati, proč
když povyrostou, musejí samy chodit? Proč
musím slyšet na zavolání ‘babičko’?
Mami, tati, proč jste mě tady nechali?
Ještě vás potřebuji.
Proč ta léta mého mládí uběhla tak rychle?
Proč se mi v tvářích dají číst známky každého úsměvu, se kterým jsem se obrátila ke
kamarádovi nebo i k někomu jinému? Proč
mám teď stříbro ve vlasech? Proč se mi
třesou ruce, když se skláním, abych utrhla
květinu?
Bože, proč jsou růže červené?“
z knihy Ptačí zpěv pro duši

NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

KDYŽ JSI NA DNĚ, BŮH VŽDY S NĚČÍM PŘIJDE
Mladá žena vyskočila z křesla hned, jak
uviděla chirurga vycházet z operačního sálu.
Ptala se: „Jak se daří mému synovi? Bude
v pořádku? Kdy ho mohu vidět?“
Chirurg odpověděl: „Je mi líto, dělali jsme
vše, co bylo v našich silách, ale váš syn to
nepřežil.“
Anna se dala do pláče: „Proč děti dostávají
rakovinu? Copak o ně už Bůh nestojí? Kde jsi
byl, Bože, když tě můj syn tolik potřeboval?“
Chirurg se zeptal: „Chcete být na chvíli
o samotě s vaším synem předtím, než ho
odvezou?“
Přikývla. Potom požádala sestřičku, aby
zůstala s ní, dokud se nerozloučí se svým sy-

nem. Láskyplně přejela prsty přes kaštanové, kučeravé vlasy. „Chtěla byste si nechat
pramínek vlasů?“ zeptala se sestra. Anna
naznačila, že ano. Sestra odstřihla chlapci
malý pramínek vlasů, vložila do plastového
sáčku a podala ho Anně.
Anna prošla nemocnicí naposled poté, co
tam strávila šest měsíců. Tašku s Tomášovými věcmi položila na sedadlo v autě vedle
sebe. Cesta domů byla velmi těžká, ještě
těžší bylo pak vstoupit do prázdného domu.
Tomášovy věci a sáček s vlasy odnesla do
jeho pokoje. Začala ukládat modely autíček
a ostatní osobní věci v jeho pokoji přesně
na místo, kde si je vždy ukládal on. Lehla si
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napříč přes jeho postel, přitiskla si k sobě
jeho polštář a plakala, až únavou usnula...
Bylo okolo půlnoci, když se vzbudila. Vedle ní ležel na posteli složený dopis.
V dopisu stálo:
Drahá maminko.
Vím, že ti budu chybět, ale neboj se, že
na tebe někdy zapomenu anebo tě přestanu mít rád jen proto, že nejsem vedle
tebe, abych ti řekl ,,mám tě rád!“ Stále tě
budu milovat, mami, dokonce každý den
víc a víc. Jednoho dne se určitě uvidíme.
Do té doby, pokud bys chtěla, mohla by sis
adoptovat malého chlapce, abys nebyla
tak sama, mně by to nevadilo. Mohl by
mít můj pokoj a všechny mé věci a hračky,
aby si s nimi mohl hrát. Ale pokud by ses
rozhodla pro holčičku, asi by se jí nelíbily
stejné věci jako klukům. Musela bys jí
koupit panenky a holčičí věci, však ty víš.
Nebuď kvůli mně smutná, maminko. Tohle
tady je skutečně nádherné místo. Děda
s babičkou se se mnou přivítali hned, jak
jsem přišel a ukázali mi to tady, ale bude mi
trvat mnoho času, než to všechno poznám.
Andělé jsou správní, rád se na ně dívám. A víš co? Ježíš nevypadá jako na
žádném obrázku. Ano, ale když jsem ho
uviděl, hned jsem věděl, že je to on. Sám
Ježíš mne vzal za Bohem Otcem. A hádej
co, mami! Seděl jsem Bohu na kolenou
a mluvil jsem s ním, jako kdybych byl někdo
velmi důležitý. To bylo tehdy, když jsem mu
řekl, že ti chci napsat dopis, abych ti řekl
sbohem a všechno ostatní. Ale věděl jsem,
že to není dovoleno. No a víš co, mami?
Bůh mi podal pero a papír, abych ti napsal
tento dopis. Anděl, co ti dá tento dopis, se
myslím jmenuje Gabriel...
Bůh mi řekl, abych ti dal odpověď na
jednu otázku, na kterou ses ho ptala – kde
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VZDĚLÁVÁME SE

K Ř E S ŤA N S K É C Í R K V E
PRAVOSLAVÍ
Milí přátelé,
dnes budeme pokračovat dalším dílem
cyklu věnovanému křesťanským církvím.
Minule jsme si „probrali“ naši římskokatolickou církev a dnes si představíme
pravoslavnou církev.
Jak jsem již v minulém díle předeslal,
budeme jednotlivé křesťanské církve
a společenství probírat ze dvou hledisek:
časového (jak se postupně oddělovaly) a
„tematického“ (podle proudu, do kterého
patří – východní, protestantské).

byl, když jsem ho já potřeboval? Bůh mi
řekl, že byl na stejném místě se mnou tak,
jak byl se svým synem Ježíšem, když byl
na kříži. Byl přesně tam a tak je vždy se
všemi svými dětmi.
Mami, nikdo jiný nemůže vidět, co jsem
ti napsal. Jen ty! Pro všechny ostatní je to
jen kus bílého papíru. Není to super?
Málem jsem ti zapomněl říct, že už mě
nic nebolí. Všechna ta rakovina zmizela. To
bylo tehdy, když ke mně Bůh vzal k sobě.
A máš, mami, v nebi dalšího přímluvce
- mě. ☺
Podepsáno:
S láskou od Boha Otce, Ježíše a ode
mne...
Převzato z internetu

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Jak jsme si již v úvodu tohoto cyklu řekli,
budeme také posuzovat, jak daná církev
naplňuje
pět známek, podle kterých určujeme,
nakolik pravověrná je dotyčná církev, 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.
U pravoslavné církve můžeme prakticky
říci, že podobně jako římskokatolická církev splňuje všechny známky, až na tu poslední – má sice zachovanou apoštolskou

posloupnost, ale neuznává primát papeže.
Proč to tak je, si nastíníme později.
Označení
Skupina církví ve východní části křesťanstva se označuje za „pravoslavnou východní
církev“. Někdy také bývá označovaná jako
„ortodoxní“. Výraz orthodoxos však není na
východě chápan jako na západě - pravověrný (od řec. dokein – mínit), ale vychází
z řeckého doxa, sláva.
Sebevědomí pravoslaví nevychází jen z
(dle jejich mínění) správnosti a úplnosti učení, ale také z autentičnosti bohoslužebného
života. A právě český výraz „pravoslaví“ je
tak blíže východnímu chápaní než tomu
západnímu.
Statistika
Pravoslavná církev, resp. její autokefální
(samostatné) patriarcháty (je jich celkem
15) mají po celém světě téměř 260 miliónů
věřících.
V České republice se při posledním sčítání lidu v roce 2011 hlásilo k pravoslavné
církvi něco přes 20 tisíc obyvatel. O deset
let dříve, tedy v roce 2001, to bylo asi 23 tisíc věřících. Trend úbytku věřících je tedy
problémem i dalších církví, nejen té naší…
Východní schizma
Pod tímto označením rozumíme oddělení
východní církve od církve západní (tedy
katolické), k němuž došlo 16. června 1054.
Tehdy na sebe navzájem římský papež
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a cařihradský patriarcha uvalili klatby. Do
Cařihradu bulu s klatbou přinesli vyslanci
papeže Lva IX. Domnívali se, že se Cařihrad
klatby zalekne. Bohužel se stal opak a patriarcha Michal Kerularios klatbu opětoval,
a tak došlo k onomu rozdělení. Dodnes se
vedou spory o platnosti těchto klateb, ale to
nic nemění na faktu, že došlo k přerušení
kontaktu mezi Římem a Cařihradem. Další
ranou na cestě k možnému usmíření byly
křížové výpravy, zvláště čtvrtá z nich, kdy
„křižáci“ na cestě do Svaté země doslova
vyplenili Cařihrad – stalo se to roku 1204.
Hierachie a místní církve
Pravoslaví nemá nějakou centrální organizaci, ale je tvořena 15 patriarcháty (jejich
přehled najdete v knize Křesťanstvo, str. 2527), které tvoří tzv. autokefální (samostatné)
církve. Autokefalita (z řec. autos = sám;
kefas = hlava) je nejvyšší stupeň samostatnosti a samosprávnosti. Je vyjádřená tím,
že sama rozhoduje o tom, kdo bude v jejím
čele. Autokefální církev nepodléhá pravomoci žádné jiné církve. Když pomineme
autokefalitu u starověkých patriarchátů (např.
jeruzalémský), danou historicky, pak lze
dnes v pravoslavné církvi nabýt autokefalitu
řádným způsobem tak, že církev nadřízená
uzná duchovní a liturgickou zralost příslušné
církve a uvolní ji ze své jurisdikce. Je však
třeba ještě uznání jiných autokefálních církví. Tento kanonický princip však není vždy
přesně dodržován a tak se někdy místní
církve samy prohlásí za autokefální – takto
třeba vznikla Pravoslavná církev Ameriky
v roce 1970 po souhlasu Ruské pravoslavné církve, jejíž právo udělit autokefalitu je
zpochybňováno.
Základní jednotkou v rámci autokefálních
církví je diecéze (eparchie). V čele stojí
biskup, který ji spravuje duchovně i admini18

strativně. Procedury k ustanovení biskupa
(volba, ustanovení) se liší u každé z autokefálních církví. Vlivem ekumenického hnutí
také narůstají snahy o větší zapojení laiků
na správě farností a rozšíření jejich vlivu při
rozhodovacích procesech.

nostas (stěna s ikonami v popředí chrámu).
Jeho hlavní úlohou není oddělení bohoslužebného prostoru od prostoru, kde jsou
věřící; jde spíše o pozvání k pohybu k nebeskému království, jež je sice i zde na zemi
před naším zrakem, ale zatím pouze skrytě.

Svátosti a liturgie
Pravoslavná církev uznává všech sedm
svátostí, které má společné s římskokatolickou církví. Nemá ale tak do detailu rozpracované učení např. o tzv. transsubstanciaci
(přepodstatnění) u eucharistie.
Křest malých dětí je vesměs spojen
s konfirmací (biřmováním). Zajímavé je, že
eucharistii přijímají již malinké děti, např.
kojenci jen krev Kristovu.
Svátost manželství je též považována za
nerozlučnou, ale v některých církvích je
umožněno rozvedeným uzavřít nové manželství, ovšem maximálně třikrát a pokaždé
se vyžaduje akt pokání.
Co se týče celibátu, pokud chce kněz žít
v manželství, pak musí vstoupit do manželství
ještě před svým vysvěcením; po vysvěcení
už nemůže platně uzavřít manželství, stejně
jako u nás.
Středobodem života církve je mešní liturgie. (Pozn.: V naší farnosti jsme východní
liturgii mohli zažít již několikrát díky otci
Venturovi). Existují dva základní způsoby
slavení mše svaté: liturgie Jana Zlatoústého
a liturgie Basilova. Obě mají dvě hlavní části:
liturgii katechumenů a liturgii věřících. Zjednodušeně se dá říci, že je to podobně jako
v naší liturgii, kde máme bohoslužbu slova
a bohoslužbu oběti. Ve východní liturgii je
velký důraz na zpěvy, a to kněze i sboru.
Lid je do liturgie zapojen tím že se často
připojuje ke znamení kříže a také odpovědni
a modlitbami.
Typickou součástí východní liturgie je iko-

Zbožnost a věrouka
V pravoslavné církvi je kladen velký důraz
na úctu k Panně Marii – nejkrásnější ikony
jsou právě mariánské. Pravoslavní se drží
věrouky prvních sedmi ekumenických (všeobecných) koncilů, které se uskutečnily před
rokem 1054. Proto také odmítají dogma o
neposkvrněném početí (vyhlášeno r. 1854
papežem Piem IX.). Z pohledu pravoslavných
tento katolický článek víry narušuje spojení
Mariina lidství s hříšným lidstvím všech lidí.
Dále pak nanebevzetí slaví jako zesnutí
Panny Marie.
Samozřejmě máme společnou úctu ke
svatým, alespoň k těm, kteří žili před rozdělením v roce 1054. Toto se ale u různých
autokefálních církví liší.
Mnišství
Východní církve jsou kolébkou myšlenky
a praxe mnišství. Svůj původ má v poustevnictví v Egyptě a odvozuje se také od sv.
Antonína (III.-IV. stol.). Základní podobu však
získalo za sv. Basila, který shromáždil jednotlivé poustevníky do komunit v klášterech.
Mnišství na východě však není organizováno do nějakých řádů jako u nás na západě.
Každá mnišská obec (ať už mužská nebo
ženská) je nezávislou jednotkou, jurisdikčně
podléhající místnímu biskupovi. Kněží mají
v klášterech tolik, kolik je potřeba k bohoslužbě, tedy neplatí, že co mnich, to kněz.
V dobách napětí často stáli mniši na straně
lidu proti kléru a hierarchii. V porovnání se
západním mnišství není to východní tolik

angažováno ve službě světu. Je více zaměřeno na meditaci, bohoslužbu a asketický
život – něco jako naše kontemplativní řády.
Ekumenismus
Pravoslavné církve se podílejí na ekumenickém hnutí svou účastí ve Světové radě
církví a Konferencí evropských církví. Zprvu
měly některé pravoslavné církve odtažitý
vztah k tomuto hnutí, ale to bylo částečně
překonáno, když v roce 1961 vstoupila
do Světové rady církví Ruská pravoslavná
církev, poté ji následovaly i další východoevropské církve.
V ekumenickém hnutí tyto církve připomínají hledání jednoty ve víře jako velmi
důležitého úkol. Nicméně i přesto jsou kontakty zvláště s naší katolickou církví velmi
poznamenány historickými zraněními, jež
někteří představitelé pravoslavných církví a
také věřící těžko překonávají.
Petr Martínek
Prameny:
Úvod to teologie, Vladimír Slámečka
Křesťanstvo, Pavel Filipi
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IRENA JANŮ
se narodila 21. 4. 1963 a pochází z Josefova. Do Dolních Bojanovic se přivdala.
Má tři děti a jedno vnouče. Od mládí pracuje v zemědělské výrobě. Zhruba před
sedmnácti lety začala pro zájemce z naší farnosti organizovat zájezdy na poutní
místa.
Jak vznikla myšlenka pořádat poutní
zájezdy?
Od dětství jsem navštěvovala svoji
vzdálenou příbuznou – řádovou sestru
– v klášteře v Králíkách. Asi před sedmnácti lety jsem oslovila několik známých
a sousedů, abychom do Králík jeli na hory
na dovolenou a přespali v poutním domě.
Místo se nám zalíbilo a tak nás společně
napadlo, že bychom na toto místo mohli
udělat poutní zájezd pro naše maminky
a příbuzné, abychom jim ukázali, kam jezdíme lyžovat. Vzala jsem si to tak trochu na
starost a připravili jsme pro naše nejbližší
cestu do Králík, Koclířova a na několik
dalších poutních míst. Všem se to líbilo, tak
jsem v této činnosti postupně pokračovala.
Které země jste s poutníky během uplynulých let navštívili?
Byli jsme mimo Českou republiku také
na Slovensku, v Německu, Medjugorii i na
Ukrajině. Letos jsme byli v Římě.
Jakým způsobem poutní místa vybíráš?
Ze začátku mi s výběrem pomáhala
řádová sestra Jana, která nás v době,
kdy působila na Slovensku, několikrát
pozvala k sobě. Vytipovala také poutní
místa, která jsme pak navštívili. Když byla
sestra Jana přeložena do Německa, opět
nás pozvala.
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Kdo ti při této činnosti pomáhá?
S přípravou poutních zájezdů mi hodně
pomáhá Vojtěch Bohůn (pozn. bydliště
naproti ZUŠ) a patří mu za to můj velký dík.
Vojta vždycky vytipuje už na mapě vhodné
oblasti. Společně pak místa navštívíme
a obhlédneme ještě před samotnou poutí.
To abychom věděli, co nás čeká.
Na poutní zájezdy jezdí různé typy lidí.
Nedochází mezi nimi během cesty ke
konfliktům?
Opakovaně se mnou jezdí stejní lidé. Občas někdo nemůže a nahradí ho někdo jiný,
ale složení je více méně stejné. Musím říct,
že každý zájezd je naplněný po duchovní
stránce, za což vděčíme doprovázejícím
kněžím. Díky účastníkům si navíc užijeme
skvělou zábavu. K zásadním konfliktům
nikdy nedošlo. Spíše jde o maličkosti, které
se postupně vyřeší.
Když pořádáš zájezd, je to pro tebe spíše
dovolená, nebo více starost o druhé?
Baví mě to. Nejsem už naivní, abych
očekávala, že všichni budou za každou
cenu spokojeni. Naštěstí atmosféra, kterou
tito lidé vytvoří během pouti, je vždycky
pohodová a působí na mě pozitivně. Když
se občas něco nepodaří, tak se mi chce
brečet, ale vždy převáží věci, které mi
přináší radost.

Která místa nejvíce oslovují tebe?
Mám dvě místa, která mě v životě velmi
oslovila. Jedním z nich je Turzovka, kterou
jsem navštívila už asi dvanáctkrát a pořád
se sem ráda vracím. Turzovka mě nikdy
nezklamala. Duchovní atmosféra na mě tak
působí, jak na žádném jiném místě. Navíc
je zde krásná příroda. Na tomto místě se
vždycky zklidním a modlím se.
Druhým místem je Krakov, kde pobývala svatá Faustýna Kowalská (pozn. sv.
Faustýna je známá jako apoštolka Božího
Milosrdenství, zemřela v roce 1938). Byla
jsem zde asi před třemi lety a pořád myslím
na to, jak se sem opět podívám. Plánuji to
už na příští rok.
Máš i nějaká vysněná místa, která máš
v plánu navštívit?
Až jednou nebudu vědět, co s penězi,
ráda bych viděla Guadalupe (pozn. Guadalupe se nachází v Mexiku. Toto místo
je známé díky zjevení Panny Marie v 16.
století) a Lurdy.
Máš nějakou odezvu, že poutě mají pozitivní dopad na zúčastněné?
Případů je hned několik.
Několikrát s námi pouť vykonali manželé,
kteří řešili vážné osobní problémy. Na pouti
prosili za svůj vztah. Po společně vykonané
pouti oba potvrdili, že se jejich vztah velmi
zlepšil a začali nový život.
Při poslední pouti v Římě jsme zažili něco
neuvěřitelného. Když jsme šli na audienci
ke Svatému otci, všimla si jedna sestra
z Červeného kříže otce Jiřího s berlemi
a nabídla mu invalidní vozík. Přitom nám zajistila místo v uličce, kterou papež František
během audience projížděl. Svatý otec se
na krátkou chvíli zastavil a požehnal nám.
V jeho tváři jsme viděli radost a pokoj. Byl

to pro nás všechny hluboký zážitek, otec
Jiří měl v očích slzy dojetí.
A mám také osobní zkušenosti z poutí
s vlastní rodinou. Manžel dcery Kristýny
vážně onemocněl. Společně s ním jsme
vykonali několik poutí a nejen, že mu
pomohly psychicky, i jeho nemoc se daří
léčit. Právě si plánujeme, jakou další pouť
bychom společně vykonali.

Děkujeme Ireně za příjemný rozhovor.
Přejeme jí na jejích dalších cestách zážitky
naplněné radostí.
Andrea Červenková
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ZÁZRAK
Lidé většinou Pánu Bohu děkovné dopisy nepíší. Ani nevědí, kam je adresovat.
Ale jednou, když jsem rovnala písemnosti
po svém otci, našla jsem právě takový
dopis.
Stálo v něm:
Milý Pane Bože, prosím Tě, odpusť mi, že
se až teď, na konci svého života, kdy musím
tak často myslet na Tebe, dostávám k tomu,
abych Ti napsal dopis. Úplně jsem zapomněl
poděkovat Ti za zázrak, kterým ses mi před
lety projevil.
Jak jistě víš, dal jsi mi kdysi za ženu mou
Jindřišku. Musím přiznat, že to byla vždy řádná žena – domácnost udržovala v pořádku,
děti vychovávala k poctivosti a zbožnosti,
dohlížela na jejich učení, jídlo bylo vždy
chutné, měl jsem přišité všechny knoflíky
a vyžehlené košile. A tak jsem vlastně měl
být spokojený. Ale nebyl jsem. Víš, že jsem
si Ti stěžoval. Bylo to v noci před patnáctým
výročím naší svatby.
„Můj Bože!“ modlil jsem se tenkrát, „já už
takhle dál nemohu. Mám tvrdohlavou hašteřivou ženu, každý den se hádáme o hlouposti.
Ona musí mít vždycky pravdu, vždy musí mít
poslední slovo. Má takový hlas, že ho nedovedu překřičet, nebo zase pláče a já nezmohu
nic. Když chci jít sem, ona jde tam, dokonce
i v neděli cestou do kostela se častujeme
zlými slovy. Pane Bože, vždyť jsi všemohoucí!
Prosím Tě, udělej zázrak! Takhle už to opravdu nejde! Proměň, Bože, moji ženu!“
Tak jsem se tenkrát modlil a ještě před
závěrečným amen jsem nakonec poprosil,
aby se ten zázrak stal hned do rána, protože měla být zrovna neděle a protože jsem
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chtěl do dalších let našeho manželství vejít
s „novou ženou“.
Ráno, když jsem se probudil, pěkně jsem
své ženě popřál dobré jitro, abych z její odpovědi poznal, jestli jsi, můj Pane, způsobil
zázrak, o nějž jsem Tě poprosil. A ona mi
tehdy odpověděla s úsměvem. Tedy, Pane,
měl jsem pochybnosti: zázrak je přece zázrak
a člověk nebere hned všechno za bernou
minci. Požádal jsem ji o čistou košili – to
býval vždycky důvod k hádce – dokonce
jsem ji poprosil ještě o jinou, jen tak, jestli jsi
pro mne opravdu ten zázrak udělal. A ona mi
dala i druhou košili, usmála se a neřekla ani
slovíčko. Posadili jsme se k snídani. Byl jsem
k Jindřišce moc milý, víš, chtěl jsem si ten
Tvůj zázrak zasloužit a nechtěl jsem všechno
pokazit vlastní netrpělivostí. Žena mi nalila
kávu (to už dávno neudělala!) a já jsem jí za
to namazal housku. Odebrali jsme se do kostela. Opatrně jsem nabídl cestu kolem trafiky,
kde si rád kupuji noviny. Jindřiška souhlasila.
Beze slova šla dál. Jsem snad hluchý? Žádná
poznámka? Moje modlitba je vyslyšena!
A tak nám uběhl celý den v přátelské shodě a nepadlo ani jedno nelaskavé slovo. Má
prosba o zázrak byla vyslyšena. Dal jsi mi,
Pane, novou ženu. Od té doby jsme se už
nehádali, nikdo jsme netrvali na svém. Když
ona ustupovala, nechtěl jsem být zahanben,
a tak jsme se vždycky na všem domluvili,
nikdo z nás už nechtěl mít pravdu za každou
cenu. Vydrželo to tak až do dneška. Lidé
říkají, že se dnes zázraky už nedějí. Ale tady
jsem zažil sám jeden na vlastní kůži. Děkuji
Ti za něj, Pane Bože, a jestli se teď už brzy
ocitnu před Tebou...“

Dopis nebyl dokončen, ale poznala jsem
tatínkův rukopis. Maminka se stále ještě nemohla po otcově smrti vzpamatovat, a proto
jsem jí dopis dala přečíst. Ani jej nedočetla
do konce, když se začala usmívat mezi potůčky slz, které jí stékaly po tvářích:
„Vidíš, a já si vždycky myslila, že to tenkrát
Bůh vyslyšel moji modlitbu. Já jsem se totiž
zrovna v tu noc modlila o zázrak a prosila
Pána Boha, aby proměnil mého hádavého
a tvrdohlavého muže. Když jsem se pak ráno
probudila, pokoušela jsem se přátelským
slovem zjistit, jestli byla má prosba vyslyšena. A když mi tatínek odpověděl docela mile
a bez hádky, poznala jsem s podivením, že
je úplně jako vyměněný, a tak jsem se celý
život snažila ten zázrak nepokazit...“
Někdo by snad řekl: „Jakýpak zázrak?“
Rozhodli se, že budou prostě jinak jednat,
jinak reagovat na skutečnosti všedního
dne, jinak žít, a je to. Ano, skutečně je to
prosté a jednoduché. Avšak pro toho, kdo
víc miluje sebe než druhého, se to zdá být
nemožné.
Když se zahledíme na to množství rozhádaných manželství, rozbitých rodin,
co brání těmto lidem k tak jednoduché
změně? Vždy tam někde na počátku stojí
to ďábelské nebudu sloužit, stačím si sám
– egoismus a sobectví. Sebeláska člověku
nedovoluje, aby se změnil. A proto, chce-li
člověk pravdivě milovat, musí se jakoby
obléct v milosrdenství, dobrotu, pokoru,
mírnost a trpělivost. Musí umět odpouštět.
Musí, musí, musí – to se nelíbí, ale jiná
cesta k harmonii v mezilidských vztazích
neexistuje. Sloučit lásku s egoismem není
možné. A proto bez zázraku, jímž je jednoduše změna života, základní buňka lidstva
– rodina – je bez budoucnosti.
J. H. Rösler

PO PŘESTÁLÉ BOUŘI
Anděla Muzikářová

PO PŘESTÁLÉ BOUŘI PTÁ SE KAPITÁN:
VŠICHNI NA SVÝCH MÍSTECH, PLAVČÍKU?
A PLAVČÍK PROSTĚ ODPOVÍDÁ:
MŮJ KAPITÁNE, VŠECHNO V POŘÁDKU.
A VŠECHNO JE ZASE, KDE MÁ BÝT:
ANDĚLÉ, LIDÉ, VĚCI, VZTAHY.

TÍM DRAŽŠÍ NÁM, KDO BYL NÁM DRAHÝ
A JAKO ROSA PADÁ KLID.

A ÚSMĚV SLUNCE PO VICHŘICI
PROBOUZÍ VRSTVY ZMRTVĚLÉ.
DIVÍ SE SKORO JEŠTĚ SPÍCÍ,
CO ŽE JE JIM TAK VESELE:
NEVĚDÍ DOSUD, ŽE JAKO KDYSI
JSOU NA SVÝCH MÍSTECH ANDĚLÉ.
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OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY
G. Amorth, R.I. Zanini: Mocnější než zlo
Nakl. Paulínky, 310 stran
Jak rozpoznávat zlého ducha a vyhýbat se mu.
ÚRYVEK Z KNIHY:
Jednou určitý muž z nejmenovaného města v severní Itálii, kam jsem přijel přednést
přednášku, vystoupil proti mně a silně mě
kritizoval: ,,Otče Amorthe, vy vidíte zlého ducha prostě všude…“ Bez zaváhání jsem mu
odvětil: ,,No dobře. Tak mi tedy řekněte, kde
zlý duch není?“
Před mágy a všemi, kdo se zaobírají magií
a jakýmikoli formami předpovídání budoucnosti nebo věštění, je třeba mít se bedlivě na
pozoru. My všichni jsme již od narození až
do okamžiku smrti každého dne vystaveni
věčnému působení zlého ducha. Ďábel je
opravdu tak hluboce zakořeněn v tomto světě. Všichni lidé žijící ve světě jsou neustále
vystaveni působení zlého ducha. Tento svět
chtěl vždy a za všech okolností odvést Ježíše
od jeho spásonosného díla a chce dodnes
stále pochopitelně narušit víru jeho učedníků.
Často se mě lidé ptají, zda také Panna Maria
byla pokoušena. Odpovídám, že o tom není
nejmenších pochybností. Byla pokoušena
celý svůj život, jenomže ona vždycky dokázala
velmi účinně odvracet útoky zlého ducha. Při
exorcismech zlí duchové často otevřeně přiznávají, že Panna Maria je přemohla. Mají na
ni vztek, bojí se jí, neboť ona nad nimi zvítězila
a stále je poráží.
Já například vnímám jeho obzvláštní přítomnost tehdy, když konáme službu osvobození
a uzdravení. Jeho snahou je, aby to vše bylo
nakonec neúčinné. Každé uzdravení a osvobození je jeho porážkou. Když například
musíme vstoupit do místnosti, kde pracuje
nějaký mág, často ho najdeme obklopeného
obrazy svatých. To všechno je ale jenom
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klamná strategie, aby mu nepoučení snáze
naletěli. Právě v tom spočívá lstivá lživost zlého
ducha. Určitě to nejsou pouze mágové, kdo
nám chce zatopit. Zlý duch je dnes aktivnější
než kdykoli dříve. Jakmile se odstranilo ze
života lidí desatero, je možné ospravedlňovat
jakoukoli špatnost. Svědomí jednotlivých lidí
i celé společnosti je znečištěné.
Mezi nebem a zemí – Páter Pio 1. a 2. díl
Nakl. Paulínky, VHS 190 minut
Příběh prostého bratra, který dokázal promluvit do lidských srdcí.
PRO DĚTI:
Josef Janšta: Dvojčata
Matice cyrilometodějská, 246 stran
Rodina Novákova prožívá s dvojčaty Josífkem
a Maruškou jejich první školní rok docházky.
Čtenáři tak mohou společně s nimi prožít jejich
první školní rok: poprvé ve škole, první úkoly,
první problémy i radosti z každé dobré známky
a mohou poznat i jejich rodinu, přátele i farnost,
ve které žijí. Kniha z edice Večerní čtení je rozprostřena na celý liturgický rok.

T ŘI SY N
NOV
OV É
Bylo jedno království, veliké a krásné.
V tom království vládl král, který měl tři syny.
Nejstaršího Jana, mladšího Petra a nejmladšího Josefa.
Jednoho dne si král řekl: Jsem už starý,
měl bych předat království jednomu ze svých
synů. Ale kterému? Král měl všechny své
syny stejně rád a nechtěl nikomu ukřivdit.
Rozhodl se, že je vyzkouší. Zavolal si všechny své syny a řekl jim: „Drazí synové, jsem již
stár a chci jednomu z vás předat vládu v této
zemi. Abych ji předal tomu nejvhodnějšímu,
nejdříve vás vyzkouším. Pošlu vás do světa
na zkušenou a ten, kdo se vrátí z cesty nejlépe poučený, dostane království.“
Synům se ten návrh zalíbil. Rozloučili se
se svým otcem a vyrazili. Ještě než odešli,
zastavili se však u králova rádce, aby jim
dal radu na cestu. Ten si zavolal nejdříve
nejstaršího Jana a řekl mu: „Dávej dobrý
pozor na cestu, aby ses mohl, až projdeš
svět, zase vrátit domů.“ Mladšímu řekl: „Snaž
se překonávat překážky a vždy hledej v tom,
co je těžké, i v tom, co je příjemné, něco
dobrého.“ Třetímu, tomu nejmladšímu řekl:
„Nezapomeň, kdo tě poslal. Byl to tvůj otec,
který tě má rád.“
Chlapci vyšli od mudrce a došli na hranici
království. Tam si sdělili, co komu mudrc řekl,
a pak se rozešli. Nejstarší Jan si pomyslel:
To, co mi řekl rádce, je nejdůležitější. Ostatní
mě nezajímá. A šel. Dobře se díval na cestu,
aby nezapomněl, kudy se má vrátit. Najednou přišel k překážce. Janovice nechtělo
ji překonávat. Řekl si: „Už jsem toho viděl

dost,“ a vrátil se domů. Přišel ke svému otci,
který se podivil, že je tak brzy zpět, a zeptal
se ho: „Co jsi, můj synu, ve světě poznal?“
„Poznal jsem, že je dobré se dívat na cestu,
kterou člověk jde,“ řekl Jan. „A nic víc?“ ptal
se dál otec. „Nic,“ odpověděl nejstarší syn.
Král mu na to řekl: „Nesplnil jsi dobře úkol.
Moje království nedostaneš.“
Druhý syn Petr, když se synové rozešli,
si řekl: „To, co řekl mudrc mém staršímu
bratrovi, je jistě dobré. Budu se tím řídit
také. To, co řekl mému mladšímu bratrovi, to
nepotřebuji.“ A šel. Dobře se díval na cestu.
Překonával snadno všechny překážky a na
každé těžké i snadné věci nalezl vždy něco
dobrého. Když už pošel veliký kus světa, otočil se a vrátil se domů. Přišel ke svému otci
a řekl mu: „Na cestě jsem poznal, že je dobré
se dívat na cestu, abych se mohl vrátit domů.
Také jsem poznal, že ve všem co prožiji, je
něco dobrého.“ „A nic víc jsi nepoznal?“ „Nic
víc.“ Král mu na to řekl: „Nesplnil jsi dobře
úkol. Moje království nedostaneš.“
Nejmladší syn Josef se zamyslel nad radami, které dostali jeho straší bratři, a řekl si:
„To, co mudrc poradil mým bratrům, může
být dobré i pro mne.“ A vydal se na cestu.
Dobře se díval, kudy jde, ve všem těžkém
i lehkém nacházel něco dobrého a vždy si
vzpomněl na svého otce. Když prošel kus
světa, otočil se a vrátil se domů. Otec ho
přivítal a zeptal se: „Synu, co ty jsi poznal na
své pouti světem?“ Josef na to: „Poznal jsem,
že musím dávat dobrý pozor na cestu, abych
se mohl vrátit. Poznal jsem, že v každé věci je
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trochu dobra. A to všechno
jsem poznávala proto, abych
jednou mohl být takovým
jako ty, tatínku, protože ty jsi
mě poslal a ty jsi chtěl, abych
se stal moudrým.“ Král na to
řekl: „Ty jediný jsi neprošel
svou cestu světem zbytečně.
Ty budeš králem po mně.“

1. Sv. Václav
žil v:

2. Pocházel
z rodu:

KD – 8. století
BO – 9. století
OD – 10. století

OS – Lucemburků
VÁ – Přemyslovců
MÍ – Slavníkovců

3. Ve víře ho vychovala babička

4. Po svém otci
panoval jako:

ÁČ – Anežka
ŠE – Drahomíra
ŽN – Ludmila

ÝA – český kníže
MÁ – český král
OH – český císař

5. Byl znám tím,
že vykupoval:

6. Pro svou zemi
usiloval o:

7. Jeho smrt
způsobil bratr:

NE – obilí
MO – otroky
UM – ovčí vlnu

SÍ – větší území
BÝ – zdravotní péči
UD – mír

RÝ – Boleslav
KÉ – Vratislav
FÓ – Spytihněv

8. Byl zavražděn
ve Staré Boleslavi:

9. Jeho ostatky jsou
v Praze v chrámu:

10. Je uctíván
jako ochránce:

PL – v hradní kapli
VL – u vrat kostela
ŠL – v zahradě

AP – sv. Ignáce
AK – sv. Mikuláše
AD – sv. Víta

AT – Braniborska
AŘ – Čech
OT – Moravy

Přepsáno
z Katechetického věstníku

KDO BYL
SVATÝ VÁCLAV?
Svátek sv. Václava slavíme
28. září. Pro občany České
republiky je tento den státním svátkem. Svatý Václav
je patronem našeho kostela,
a tak my k tomuto datu vždy
máme hody. Mnoho lidí však
ani neví, kdo to sv. Václav
byl. Když správně odpovíte
na otázky a podle odpovědí
vepíšete písmenka do tajenky, tak se dovíte, kým svatý
Václav byl.

ORELSKÝ TÁBOR
V úterý 8. července vyjel autobus nacpaný dětmi a jejich bagáží směr Břestek u Buchlova, aby si na deset dní
odpočinuly od počítačových obrazovek a načerpaly nové
zkušenosti v boji s přírodou.
Tématem letošního tábora bylo „Tajemství pyramid“ a úkolem táborníků bylo zahnat vládkyni zla Árékh, kterou probudili
egyptští kněží, zpět do podsvětí. Celý tábor se odehrával ve
starověkém Egyptě a skupiny Asuánů, Scarabů, Dromedárů,
Tutanchamonů a S.E.N. bojovaly statečně, aby se do Egypta
navrátilo dobro.
Ačkoliv rány v podobě nalomených nohou, pláče po
rodičích či nepřízně počasí byly těžké, táborníci pobyt přežili a dle slov z hymny „Pojďme, spojme síly“ se statečně
probojovali k cíli.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo se na realizaci
tábora podíleli – těm nadšencům, kteří nám, bez nároku na
honorář, pomohli stavět tábor, vařit, vymýšlet hry pro malé
Egypťany či se jinak podíleli na klidném chodu táborových
dnů. Speciální díky patří otci Petrovi, který nás přijel podpořit
jak duchovně, nedělní bohoslužbou, tak sportovně účastí
v turnaji ve vybíjené.
Z. K.



TAJENKA:
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SVATÝ VÁCLAV BYL

Také začal školní rok,
sice už před měsícem,
a tak vám přejeme ať ho
prožijete co nejlépe.
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MINISTRANTI N A REKREACI
I v letošním roce připravil
otec Petr a Vítek Škrhák
prázdninový tábor pro ministranty. Konal se jako již
několikrát v předchozích
letech na faře v Koněšíně na
Vysočině.
Na cestu jsme v yrazili
v počtu devíti ministrantů
předposlední neděli v srpnu.
Cestou jsme se zastavili na
Pálavě a zašli společně na
Dívčí hrad. Po výletě jsme jeli
na faru Koněšín, kde jsme se
ubytovali.
Celou dobu jsme neměli
ani počítače a tablety a nás
samotné překvapilo, že se
dá existovat i bez technického vybavení celý týden.☺
Hlavním kuchařem byl po
celou dobu Radim Zámečník. K jeho specialitám patřil
rohlík s nutelou, výborné
byly i špagety s masem.
Celý týden byl nabitý programem. Nejvíc jsme si asi
užili každodenní spor to vání fotbálek a baseball.
Skvělým zpestřením bylo
i promítání filmu Narnie
nebo koupel v přehradě.☺

Nezapomínali jsme ani na
vzdělávání v duchovní oblasti. Zábavnou formou jsme
se dozvěděli odpovědi na
otázky typu: Kterou svatou
najdeme na zemi? Kter ý
svatý měří 735 metrů? Který
svatý byl ukřižován do tvaru
písmene X? Který svatý má
uprostřed čela oko? a další
zajímavosti ☺.
Po společné večerní modlitbě jsme každý večer usínali

rychleji, než jsme si stihli
sdělit všechny zážitky.
Samozřejmě jsme během
tábora nezapomněli ani na
svou ministrantskou povinnost. Místní farář jistě ocenil,
že „hejno ministrantů“ dosahovalo přibližně stejného
počtu jako účastníci v kostele. ☺
podle vyprávění účastníků
sepsala A. Červenková

CESTA  vydává Farní úřad - Farní rada Dolní Bojanovice.
Registrováno Okresním úřadem Hodonín pod značkou R 370600593.
Odpovědný pracovník Mgr. Alena Tlachová  Náklad 750 kusů
Tisk LELKA, Dolní Bojanovice
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