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SOUSTŘEĎ SE NA PODSTATNÉ
V posledních dnech mě
tak trochu vyučily dvě celkem banální příhody.
Ta pr vní. Poslední den
našeho letošního pobytu
v Roháčích s dospělými
jsme vystupovali na vrcholek
jménem Ráztoka. Nacházeli jsme se někde kolem
1800 metrů nadmoř ské
výšky a šli jsme po pěšině
vyřezané v kosodřevině. Na
několika místech jsme na

cestičce objevili medvědí
stopu. Všichni jsme velmi
zpozorněli, začali jsme mluvit hlasitěji, na některých byl
patrný neklid. Ti, kteří měli
pepřový plyn, si ho vzali do
ruky. Zkrátka – vůči případnému nebezpečí jsme byli
velmi ostražití. A to i přesto, že vlastně skoro žádné
nebezpečí nehrozilo. Na
Slovensku žije několik tisíc
medvědů. Slovenské hory

navštíví mnoho set tisíc lidí
ročně. K napadení medvědem při všech těch nevyhnutelných setkáních dojde
– pokud vůbec – tak jednou,
dvakrát do roka. Téměř nulová pravděpodobnost. Proč
o tom píšu? Zpětně mě napadlo: Nic proti ostražitosti
na slovenských horách. Ale
– jsme stejně ostražití tváří
v tvář nebezpečí hříchu? Pomáháme k takové ostražitosti
našim dětem? Kdyby jim hrozilo napadení medvědem,
udělali bychom i nemožné,
abychom je uchránili. Když
jim hrozí kdejaká špatnost
nebo závislost na mobilech,
videích, facebooku a podobně, často jen povzdychneme
– ale ono to tak dnes zkrátka
je, ono se s tím nedá nic
dělat. Skutečně nedá?
Druhá situace. Sport mám
rád, ale tenisu příliš nefandím. Ovšem s jednou výjimkou – velmi přeji úspěch
dnes už veteránovi Rogeru
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Federerovi. Pokud trochu
sledujete sportovní dění,
víte, že tento tenista na posledním velkém turnaji pod
názvem US Open celkem
nečekaně vypadl už v osmifinále. Byl jsem z toho zpočátku celkem posmutnělý.
A najednou mi došlo: Ty každý den sloužíš mši svatou.
To je událost, která má pro
tento svět neskonale větší
význam, než to, kdo vyhraje
nějaký turnaj. To je událost,
na kterou je potřeba se plně
soustředit. A to ostatní tak
trochu víc pustit k vodě.
Snad t y to dvě situace
mohu trochu zobecnit. Často se bojíme věcí, které za
strach v podstatě vůbec
nestojí. A přehlížíme ta skutečná nebezpečí – především nebezpečí, jež mohou
ohrozit naši duši a naše vztahy. Nebezpečí, která mohou
ohrozit naše děti a mladé lidi.
Naopak často si dostatečně nevšímáme toho dobrého, co nám bylo svěřeno do
rukou. Nemusí jít „jen“ o mši
svatou. Jde zkrátka o schopnost soustředění na to, co je
v životě skutečně podstatné
a životodárné.
Ať se nám toto rozlišování
daří stále lépe. Ať se to projevuje i v našich postojích
a v našem jednání.
o. Petr
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V nedávné době oslavil 60. narozeniny
a 20. výročí kněžského svěcení náš rodák

o. VÁCLAV NOVÁK.
Do dalších let mu přejeme pevné zdraví,
hojnost Božího požehnání,
potřebné dary Ducha svatého
a také sílu a radost z kněžské služby.
o. Petr a redakční rada

DVACET LET KNĚZEM,
osmnáct let Bojanovčákem
PETR KARAS se narodil 29. září 1969 v Třebíči. Po
gymnáziu studoval tři semestry strojní fakulty v Praze. Studium techniky ukončil ve chvíli, kdy rozpoznal své povolání
ke kněžství. Poté odešel pracovat do nemocnice U svaté
Anny v Brně, krátkou dobu strávil i v Německu, kde se snažil zdokonalit si němčinu. Jako bohoslovec absolvoval rok
v evangelizační škole Jeunesse-Lumiere ve Francii. V roce
1997 byl vysvěcen na kněze. Od září roku 1999 slouží ve
farnosti Dolní Bojanovice.
Byl úspěšným dorosteneckým sportovcem. Jeho doménou
byly střední tratě (800 m a 1500 m). Slavil úspěchy, z největších to bylo vítězství na mistrovství Československa, dvakrát
zvítězil také na mistrovství ČR.
Má čtyři sourozence, dva bratry a dvě sestry a 14 neteří
a synovců.
Tento rozhovor vznikl při příležitosti nedávného dvacátého
výročí jeho svěcení a osmnáctého výročí příchodu do naší
farnosti.

Čím jste chtěl být jako dítě?
To si nevzpomínám, ale
jako středoškolák jsem se
chtěl věnovat sportu, dokud
to půjde a tak moc, jak to
půjde.
Proč vaše sportovní kariéra
skončila?
Po maturitě jsem šel studovat do Prahy, abych mohl
běhat za pražský prvoligový
klub. Trošku se stydím – tehdy se jmenoval Rudá Hvězda
Praha. Ale asi jsem to s tréninkem přehnal a dostavilo
se zranění. Nejdřív to vypadalo jen na krátký výpadek.
Pak se ukázalo, že se jedná
o chronický zánět sedacího
úponu. V běžném životě
mě zranění neomezuje, ale
k intenzivnímu sportování
už to nebylo.
Byl jste z toho nešťastný?
Mrzelo mě to. Na druhou
stranu ovšem ta dřina kolem
sportování byla tak velká,
že jsem měl alespoň šanci
z toho se ctí vycouvat. V té
době jsem už na sportu nebyl tak závislý.

nebylo potřeba speciální
vzdělání. Většinou jsem byl
na operačním sále a pomáhal zdravotnickému personálu. Mým úkolem bylo
vozit pacienty na sál a ze
sálu, připravovat nesterilní
přístroje atd. Taky jsem pak
ovšem odvážel například
uřezané nohy či vyoperované žlučníky ze sálu... Měl
jsem hodně práce a směna vždycky hrozně rychle
utekla. Líbilo se mi tam. Měl
jsem možnost lidi povzbudit
ve chvílích, kdy měli strach.
Rád na tu práci vzpomínám.

Nějakou dobu jste byl zaměstnaný v nemocnici
u svaté Anny v Brně. Co
jste tam dělal?
To bylo poté, co jsem
ukončil studium na strojní
fakultě. Pracoval jsem jako
sanitář. Tehdy k tomu ještě

Kdy a proč jste začal přemýšlet o kněžství?
Poprvé asi ve čtvrtém
ročníku na gymnáziu. Těch
vlivů bylo víc. V Třebíči měl
po mnoha letech primici
novokněz, se kterým jsme
se trochu znali. Ten fakt,

že se někdo rozhodl být
knězem, mě sám o osobě
zaujal. Současně v té době
vstoupil do semináře můj
dobrý kamarád Honza Pacner (pozn. starší bratr Pavla
Pacnera). A navíc v době
komunismu jsme měli tajné
společenství, které měl na
starosti dobrý kněz otec
Otmar Kaplan. V souvislosti s jednou připravovanou
svatbou pronesl něco v tom
smyslu, že všichni se tady
žení a vdávají a do semináře
na kněze nejde skoro nikdo.
To mě zarazilo a asi poprvé
v životě napadlo – a proč
bych to nemohl být já?
Máte svůj kněžský vzor?
V průběhu semináře a během kněžství mě provázelo
vícero kněží, ze kterých jsem
si bral nebo beru příklad.
Vzorem je pro mě Daniel
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Ange, který mě oslovuje
svým nasazením, svou pokorou a radostností.
Jak vnímáte současného
papeže, ten je často za vzor
pokládán?
Vnímám ho jako otevřeného člověka a fandím mu
ve většině názorů. Obecně myslím, že jeho přístup
k lidem, příklad chudoby,
opravdovosti a upřímnosti
je pro ostatní – a pro mě samozřejmě také – oslovující.
Máte nějaké kněžské ambice?
Nejpozději do pěti let bych
chtěl být papežem (směje
se). Na to, jak jsem soutěživý
typ, nemám v tomto směru
ambice žádné, překvapivě.
Kdyby bylo na mě, chtěl bych
zůstat tady, kde jsem a pokračovat v tom, co dělám. Snad
aspoň o trochu lépe.
Vzpomenete si na své začátky, když jste přišel? Měl
jste o Bojanovicích nějaké
představy?
Měl jsem představu, že jde
o farnost hodně svázanou
s tradicemi. Myslel jsem,
že když je něco tradiční,
tak to je automaticky také
povrchní. Tady jsem se dost
brzy přesvědčil, že to tak být
nemusí a velmi často není.
Zjistil jsem, že tradice se
mohou dobře spojit i s oprav4

dovostí a hloubkou ve víře
a vztazích.

setkání nastoupil do jeho
farnosti jako farář.

Kdysi jste se také setkal
s naším bývalým farářem
otcem Josefem Dvořákem.
Jaké to bylo setkání?
Bylo to tuším někdy na
začátku roku 1989. Cestoval
jsem autostopem z Prahy ze
školy. Dojel jsem do Velké
Bíteše a dál stopoval směrem na Třebíč. Zastavil mi
řidič trabantu. Začali jsme
si povídat a vyšlo najevo, že
je to kněz z Dolních Bojanovic. Vzpomínám si, že mluvil
s velkým zápalem o spoustě
různých aktivit. Vykládal
o množství dětí v náboženství i o množství kačen na
farním dvoře... Já jsem tehdy
ještě vůbec nevěděl, že půjdu do semináře. Zpětně mě
to pak přišlo vtipné, že jsem
po deseti letech od tohoto

Váš pobyt tady v Bojanovicích měl svůj vývoj.
V průběhu let jste měl i pomocníky.
První roky mi vydatně
vypomáhal otec Antonín.
V roce 2004 sem přišel
na roční jáhenskou službu Pavel Lacina; v letech
2005 až 2007 zde se mnou
sloužil Pavel Pacner a spolu
s ním jeden rok Josef Kubeš. V roce 2007 „jsme byli
rozprášeni“, jak řekl pěkně
Josef Kubeš na své primici,
a zůstal jsem sám.
V podstatě až do roku
2007 jste měl někoho na
faře například na společný oběd nebo na sdílení
zážitků. Necítíte se teď
osaměle?

Jsem docela rád někdy
sám. Je to asi můj povahový
rys. Navíc těch různých setkání a situací, kdy je člověk
mezi lidmi, je spousta. Večer
jsem už potom leckdy docela rád, že už nemusím mluvit
ani nic řešit.
Dobře, ale každý potřebuje
s někým sdílet své pocity.
Jak to máte vy?
Samota mi do určité míry
skutečně nevadí. Navíc mám
několik velmi dobrých přátel,
se kterými si můžu v případě
potřeby i úplně osobně popovídat. Také jsme si velmi
blízcí s rodiči, se sourozenci.
Tím, že vám odešli pomocníci, vám přibylo práce. Jak
jste se s tím vypořádal?
Některé věci jsem musel
jednoduše vypustit. Například v Josefově ubyla
jedna mše, v Bojanovicích
dvě. Dřív jsem také častěji
docházel do některých společenství, což už z časových
důvodů není možné… Mám
zde také obětavé pomocníky, kteří mi pravidelně
vypomáhají, především otce
Josefa Pohanku, Václava
Venturu a Josefa Kubeše.
Bez nich bych to „nedával“.
Uvítal byste větší zapojení
farníků?
Já myslím, že lidé ochotní
pomoci se vždycky najdou.

Pomocníků v naší farnosti je
nemálo. Chyba je nejednou
na mé straně, leckdy bych
mohl farníky víc či osobněji pozvat ke spolupráci
či pomoci. Určitě bych víc
uvítal větší aktivitu z řad
mládeže, například když se
chystá Farní den. I když na
druhou stranu, když hledám
například vedoucí skupinek
pro vedení biřmovanců, dobrovolníci se mezi mládeží
vždycky najdou. Tak vlastně
nemám nouzi.
Co je podle vás na kněžském životě nejtěžší?
Z mého pohledu je v současné době těžká představa, že kněz musí jednou
většinu vztahů přerušit nebo
z části rozvázat v případě,
že odchází z farnosti na jiné
místo. A pak navazovat zase
nové. Zažil jsem čtyři různé
změny, ale to jsem byl mladý
a na každém místě byl krátce... Myslím, že tohle pro mě
bude těžší než zmiňovaná
kněžská samota.
Dokázal jste si někdy na začátku představit, že byste
zde dokázal žít tak dlouho,
pokud se tedy osmnáct let
dá považovat za dlouhou
dobu?
Když mě sem pan biskup
posílal, byl plán, že zde zůstanu tak pět až sedm let.
Ze začátku jsem to tak bral.

Případný odchod odtud mě
neděsil. Mám takovou povahu, že potřebuji delší čas na
navázání vztahů a zapuštění
kořenů. Postupně jsem se
sžil s tímto místem i lidmi.
Jaká je pro vás největší
odměna za práci, kterou
děláte?
Odměnou je zájem lidí
o to, co zde společně prožíváme. Nejde jen o počty
osob na nějaké farní akci.
Jde i o to, když například při
duchovní obnově u jednoho
nebo dvou lidí vidím vnitřní
posun nebo nějaké uzdravení. Když mi pak někdo sdělí
své svědectví a vidím, že pokročil dál dobrým směrem,
je to pro mě velká odměna
i povzbuzení.
Mají kněží nějakou psychologickou průpravu, aby
věděli, jak na farníky?
Ano, na teologické fakultě
jsme měli i psychologii, pedagogiku a podobně. Něco
málo jsme se tedy dozvěděli.
Výuka těchto předmětů v mé
době ale neměla kdoví jakou
úroveň… Každý kněz má
následně možnost chodit na
různé kurzy. Například jeden
můj kamarád, kněz a zároveň vystudovaný psycholog
z Ostravy, přednáší na kurzech pro kněze. Já, pokud
potřebuji, se obracím na zkušeného psychologa Josefa
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Zemana z Brna. S ním se
můžu poradit. Také mi byly
inspirací například obnovy
pro manžele, jež několikrát
v naší farnosti proběhly pod
vedením zkušených lektorů.
Zažil jste sám někdy deprese?
Vícero situací v životě bylo
náročných, třeba i na vojně.
Velmi těžký rok byl pro mě
čtvrtý ročník v semináři,
tedy před mým odjezdem
do Francie do evangelizační
školy. Možná to byla nějaká
duchovní zkouška, nebo
to zkrátka přišlo proto, že
jsem měl dojem, že musím
všechno stihnout. Dodnes
pořádně nevím, proč to začalo. Tuhle dobu jsem nějak
s Boží pomocí a modlitby
přečkal. Léky jsem nebral.
Měl jsem dojem, že to musím vydržet. Ale určitě někdy
nastává i situace, kdy je
potřeba zajít za odborníkem.
Kde jste našel sílu to vydržet?
Použil jsem metodu, kterou jsem měl osvojenou ze
sportu. Když jsem běžel nějakou dlouhou trať při tréninku a už jsem nemohl a sotva
pletl nohama, soustředil
jsem se jen na první zatáčku.
Když jsem k ní doběhl, tak
jsem se soustředil zase na tu
další. Snažil jsem se nemyslet na to, že mi zbývá ještě
6

deset kilometrů. Obdobně
jsem postupoval i tehdy.
Nemyslel jsem na to, jestli to
bude trvat ještě další týden
nebo rok, soustředil jsem
se jen na to přežít právě ten
jeden den. Zvládnout dnešek. V té době jsem se učil
ještě francouzštinu mimo
seminář, protože jsem chtěl
jít do Jeunesse-Lumiere, tak
toho bylo opravdu hodně.
Bylo to velmi vyčerpávající.
Mám od té doby velký soucit
s lidmi, kteří prožívají deprese nebo mají jiné psychické
problémy.
Vzpomenul jste, že těžké
období jste měl i na vojně.
Šikanovali vás tam?
To záleží, co si kdo představí pod pojmem šikana.
Fyzicky mi tam zpravidla
nijak neubližovali. Horší byl
psychický nátlak. Někdo
si možná řekne, že noční
buzení není žádná hrozná
věc. Když se to ale děje
pravidelně a člověk se několik nocí nevyspí, je to velmi
vyčerpávající. U nás na vojně
tehdy fungovala takzvaná
mazárna, kdy kluci, kteří
byli služebně mladší, sloužili těm starším, dávali jim
spoustu peněz… Já jsem se
jako jediný z našeho „čísla“
k systému nepřipojil a tím
víc se na mě soustředila
pozornost všech ostatních.
Dodnes s vděkem uléhám

do postele, že mohu v klidu
spát a nikdo mě nebude
shazovat uprostřed noci
z postele, řvát na mě nebo
rozbíjet zářivky o postel.
Jak dlouho to trvalo?
Byl jsem na vojně na rok.
Takže když po čtvrt roce
odešli ti nejstarší vojáci, tlak
polevil. Postupně se situace
víc a víc zlepšovala. Paradoxně možná i tím, že jsem se
tomu tlaku nepoddal. Navíc
jsem se snažil dávat najevo,
že když je potřeba pomoct,
nemám s tím problém a rád
pomůžu. Tak si myslím, že
mě nakonec začali respektovat, ale trvalo to.
Měl jste nějaký vztah s dívkou, než jste se rozhodl
stát knězem?
Nějakou dobu před tím,
než jsem začal uvažovat
o tom, že bych mohl vstoupit
do semináře, jsem chodil
s jedním děvčetem. V době,
kdy jsem začal intenzivněji
přemýšlet nad tím, že bych
se mohl stát knězem – tedy
v období asi tak od maturity do druhého ročníku na
„strojárně“ – už jsem s ní
nechodil. Cítil jsem, že by
bylo nefér rozvíjet vztah ve
chvíli, kdy tuším, že z toho
nic nebude. Přesto mezi
námi stále nějaký bližší vztah
trval. Když jsem se rozhodl
definitivně, že se začnu při-

pravovat na kněžství – to bylo
před Vánocemi roku 1989 –
musel jsem ten vztah úplně
ukončit. Nebylo to snadné
ani pro mě, ani pro ni.
Jak už bylo řečeno, po
čtvrtém ročníku jsem prožil
krásný a intenzivní rok v komunitě Jeunesse-Lumiére
ve Francii. I tam jsme se blíže
spřátelili s jednou dívkou.
Nebylo to žádné chození, ale návrat do semináře
pro mě nebyl jednoduchý.
Dobře jsem ale vnímal, že
mě Pán Bůh skutečně zve
ke kněžství. S jeho pomocí
jsem se vrátil zpět a velmi
brzy jsem dostal nový pokoj
a novou sílu…
Díky pobytu ve Francii mluvíte francouzsky, jaké další
jazyky umíte?
Ještě trochu anglicky,
německy, ze školy zůstaly
zbytky ruštiny.
Hodně cestujete. Která
místa jsou vaše oblíbená,
nebo na která byste se
ještě rád podíval?
Rád jezdím na místa, která znám. Na Libavou, do
Roháčů, do Francie… Leckam bych se rád podíval,
kamarád byl teď na Aljašce
a nadšeně o ní vyprávěl.
Ale jsem limitovaný časem.
Nedá se to všechno poskládat kvůli akcím s farníky.
V posledních letech jezdíme

s kamarády na dovolenou
do přírody vždycky aspoň
na týden, zpravidla po žarošické pouti.
Je pro vás pobyt v přírodě
relax?
Ano. Rád chodím do přírody. S přáteli nebo i sám.
Nemáte strach být někde
v lese sám?
Nemám. Ale je pravda,
že když jsem jel ještě jako
bohoslovec autostopem do
Francie a spal jsem poprvé
sám v lese, tak jsem si musel
zvyknout. Noční les je pro
člověka, který je sám, velmi
živé místo. Časem jsem
si zvykl docela úspěšně,
takže mi nedělalo problém
přespat někde na parkovišti
nebo na hřbitově.
Na hřbitově?
(Smích) Když jinde není

vhodné místo… Ale to se
stalo jen, tuším, dvakrát.
Byl jste na svých cestách
někdy v ohrožení života?
Párkrát na horách. To jsem
si říkal, že už nešlo o úplně
bezpečnou situaci. Například se jmenovcem Petrem
z Třebíče jsme ještě v době
studií vystoupali na Mont
Blanc a on se tam skoro
sesypal. Byli jsme tam sami
a najednou se velmi dramaticky pokazilo počasí. Dole
na chatě nám potom řekli,
že na vrcholu bylo mínus
dvanáct stupňů a vítr foukal
rychlostí osmdesát kilometrů za hodinu, to vše na konci
srpna. Vzpomínám si na ten
vnitřní pocit – tak takové to
je, když člověk dojde na konec. Ale zoufalství to nebylo.
Jen mi bylo jasné, že tam
kamaráda za žádnou cenu
nemůžu nechat.
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A jak jste tu situaci řešil?
Šlo o návrat zpět do tábora. Vichřice byla tak silná, že
jsem musel stát na batohu,
aby mi neuletěl. Petra jsem
musel obléct do pláštěnky,
aby nepromrzl a uvázat na
lano, aby někde nesklouzl.
Za minutu bez rukavic jsem
měl úplně omrzlé prsty. Pak
jsme šli dolů. Cestou jsem
se samozřejmě intenzivně
modlil, on jistě také. Nahlas
to nešlo, na dva metry jsme
se neslyšeli… Zpočátku se
cesta dala poměrně snadno
určit, protože hřeben byl
úzký. Pak se ale začal rozšiřovat a bylo nutné se rozhodnout, kterou cestou jít.
Bylo odpoledne, pár hodin
před setměním, neměli jsme
tehdy moc dobré vybavení,
takže špatná volba by mohla
být volbou poslední. Jak
vidno, podařilo se nám rozhodnout správně (úsměv).
Zní to skoro jako horor.
Byly v přírodě ještě jiné
nepříjemné situace?
Na několik málo si vzpomínám. Jednou, když jsem byl
sám v noci na Libavé, jsem
zaslechl nějaký hluk z lesa.
Posvítil jsem tam baterkou.
Úzkým průsekem mezi mladými stromky přímo na mě
běžel kanec, byl už poměrně
blízko. Nebyl jsem si úplně
jistý, jak to myslí.
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A jak to myslel? Co jste
udělal?
Utíkat bylo zbytečné, byl
zřetelně rychlejší (úsměv).
Slzný plyn jsem neměl,
i když ho do přírody jinak
vozím. Žádný vyšší strom
nebyl v dohledu. Tak jsem
zapískal, jak nejvíc jsem
mohl, na prsty. Kanec se
asi lekl, začal kolem mě
obíhat v takovém větším
kruhu, ale pak toho nechal.
I tehdy jsem se před spaním
pořádně pomodlil k andělu
strážnému.
Kdybyste měl jednu otázku, na kterou vám Bůh
dá odpověď, co byste se
zeptal?
Jednu stálou otázku nějak rozmyšlenou nemám.
Občas mě napadá to, co
asi napadne skoro každého
věřícího: Pane Bože, proč
někdy nezareaguješ jinak?
Proč někoho neuzdravíš?
Nevyslyšíš? Ne že by mě tato
otázka nějak připravovala
o víru, ale někdy je velmi
bolestná.
To mi připomíná i otázku
mých nevěřících přátel,
proč „můj“ Bůh dopustil
utrpení tolika nevinných?
Dokonalou odpověď nemám, nemá ji nikdo. Proto
taky je to moje otázka vůči
Bohu… Faktem je, že za
spoustu trápení si mohou

lidi sami. Někdy taky trápení
nakonec přispějí k něčemu
užitečnému, k vnitřnímu
dozrání. Jindy neznáme
odpovědi… Co je ale jisté,
Bůh určitě není vůči našim
trápením lhostejný. Ježíš
se právě proto stal jedním
z nás, zemřel na kříži, vstal
z mrtvých, aby hřích, bolest,
trápení a smrt neměly poslední slovo. Věřím tomu, že
v každém utrpení i v každé
radosti je nám blízko… A to
je věc, kterou chci stále víc
poznávat. A taky aspoň trochu pomáhat, aby to poznávali i ostatní lidé. Jsem moc
rád, že to můžeme poznávat
společně.
A. Červenková

Milý otče Petře,
děkujeme za vše,
co pro nás
všechny děláte.
Přejeme Vám Boží
požehnání, Boží
blízkost a ochranu
na všech cestách.
Hojnost darů Ducha
svatého, zdraví a sílu
do dalších let.
Vaši farníci

PROŽILI JSME

FARNÍ DEN 2017
I letos se konal Farní den, a to v neděli
25. června. Začal už v sobotu večer. Ve
farní stodole se promítal film „Je to i můj
život“. Jako každý rok v neděli byla připravena obětavými farníky stanoviště pro děti.
Byla zpřístupněna kostelní věž, nechyběla
lanovka, přehlídka zbraní, program s dravci
připravili myslivci a přijelo i hasičské auto
a zemědělská technika. K dobré náladě hráli
muzikanti různých cimbálek. Dokonce přijeli
i přespolní muzikanti.
Letos se poprvé konala soutěž o ocenění
„Farní buchta“. Cílem této akce bylo hlavně
zpestření programu pro dospělé. Dále pak
poděkovat, pokud možno zábavnou formou,
všem kuchařkám a pekařkám, které sem
každý rok nosí spoustu dobrot.
Komise degustátorů ochutnávala buchty,
dezerty, moučníky, no prostě všechny možné
dobroty. Hodnocení probíhalo anonymně.
Buchty byly očíslované a komise nevěděla,
čí která buchta je. Tím jsme zabránily korupci, podplácení a jiné protekci.- Členové
komise udělili každé buchtě body od 1 do
5 bodů a po sečtení pak jedna z nich vyšla
jako vítězná.
Do komise byli nominováni degustátoři,
kteří mají k buchtám co povědět. Ludvík Bílík
byl do degustační komise nominován jako zástupce farních vinařů a kostelníků a zároveň
byl předsedou komise. Andělka Blažková zastupovala tetičky a mnohonásobné babičky.
Zuzana Bílíková hodnotila za mladé maminky.
Zuzka je povoláním chemička, tak posuzovala i nutriční hodnotu a buchty z hlediska
chemického. A protože na Farní den chodí
hodně dětí, měly svého zástupce i v komisi.
Byla to Klárka Sklenská. Anežka Herková,

nominovaná za muzikanty, jednoznačně
odmítla ořechové buchty, protože se po nich
špatně zpívá.- Posledním členem komise byl
Jenda Šimek za strýce a herce. Podle jeho
hodnocení byly všechny buchty dobré, ale je
potřeba je něčím dobrým zapíjet.
První ročník Farní buchty vyhrály věnečky
Zdenky Netopilíkové. Zdenka slíbila, že
věnečky připraví i příští rok a k tomu dostala
větší pekáč. Byla udělena i cena útěchy za
nejhorší buchtu. Dostala ji Andrea Červenková za koláč ze semen a ovesných vloček.
Andrea musela slíbit, že při pečení koláče
už nadále nebude používat destilovanou
vodu ani suroviny určené výhradně k výkrmu
ptactva a pro příště vyzkouší jiný recept.Cenu přijala statečně.
Na závěr děkuji komisi za odvahu usednout
k tak těžkému úkolu. A děkuji všem, kteří mají
smysl pro humor, za svoji buchtu se nestyděli
a podepsali ji. Nesmím zapomenout poděkovat i těm, kteří každý rok obětavě připravují
všechna stanoviště pro děti, holkám v kuchyni, klukům na věži a u lanovky, muzikantům
a všem, na které jsem zapomněla.
K. Košutková
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Brno, výstaviště BVV
5.–9. července 2017

KATOLICKÁ
CHARISMATICKÁ
KONFERENCE

Motto: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha“ (Ez 36,26)
I letos jsme měli možnost zúčastnit se
Katolické charismatické konference v Brně.
Hlavním přednášejícím byl P. Daniel Ange,
francouzský kněz a řeholník, zakladatel
evangelizační školy Jeunesse-Lumiére
ve Francii. Tuto komunitu pravidelně navštěvují i bojanovští farníci pod vedením
o Petra. Mnozí znají také jeho knihy, které
vyšly i v češtině, například Kdo je můj bratr.
O. Daniel už navštívil Bojanovice dříve
a letos jsme ho přivítali znovu. Při promluvě
mluvil hlavně o novodobých mučednících.
Dalšími přednášejícími pak byli o. Vojtěch
Kodet, Bogdan Stepien, Kateřina Lachmanová, Kamila Obr, Vlastimil Kadlec a Štěpán
Smolen.
Jako každý rok byla připravena i dětská
konference. Sem letos přivedli rodiče neuvěřitelných tisíc dětí.
Byla zde možnost přijmout svátost smíření
i přímluvnou modlitbu. Program hudbou doprovázela i tentokrát skvělá Chapela.
A jak prožívali CHK naši farníci?
Letos jsem jela na konferenci, jenom na
jeden den. Kvůli pracovním povinnostem
to jinak nešlo. Moc jsem se těšila na přednášky, mši svatou, zpověď, přímluvnou
modlitbu, hudební doprovod, nákup knih,
i na setkání s přáteli u oběda. Co mě nejvíc
oslovilo, byla přímluvná modlitba. Mladí
manželé se obětavě přimlouvali za moji
10

ce. Měla jsem jet se synem a těšila se. Vše
bylo objednáno, připraveno, domluveno,
zajištěno. V předvečer odjezdu jsme onemocněli. Najednou vše bylo jinak. Napadaly
mě různé myšlenky. Tolik modliteb, úsilí, těšení. Proč? Nechtěla jsem to vzdát. Pomohl
manžel, který přes počáteční rozpaky jel
do Brna místo nás. A opět jsme okusili, jak
Bůh štědře odměňuje naše snažení. Když
se manžel vrátil, nemusel vůbec nic říkat.
Přivezl skoro všechny přednášky na CD,
zbytek jsme doobjednali. Vše jsme prožili
velmi intenzivně doma, prostřednictvím přenosu TV Noe. Motto KCHK se nám prolínalo
celým červencem a často jsme se společně
vraceli k daným tématům. Napadá mě, jak se
asi Bůh usmívá, když plánuji. Moje cesty nejsou tvými cestami... Jsem vděčná za Jeho
přítomnost v mém srdci, za Ducha, který
nese nový život. Za Tvůrce, který převyšuje
mé chápání a dává věcem jiný rozměr.
***
Letos mě nejvíc zaujala přednáška o svátosti smíření. O. Kamil Obr mluvil o potřebě

hlídat hranice před Zlým. O aktivních lidech,
kteří jsou snadno napadnutelní a hrozí nebezpečí, že se uzavřou. O nutnosti bojovat
proti hříchu. Nepodlehnout tomu, že se
spokojím s tím, jaká jsem, ale stále usilovat
o růst. Bůh na nás pracuje, ale působí na
nás i zlý duch, kterého si tolik nevšímáme.
Uvedl i několik praktických doporučení.
Při zpovědi nepoužívat jenom cit, ale také
rozum. Při přípravě na tuto svátost by nám
mohly pomoct následující otázky. Kdo jsem
ve svých očích? Kdo jsem v očích svých
bližních? Kdo jsem v Božích očích? Kdo je
pro mě Bůh? Po každé duchovní obnově
nebo KCHK mám dojem, že Písmo ke mně
promlouvá, i když je zavřené. Postupně
však nadšení uvadá, a když otevřu Písmo
později, často mě nebaví ho číst nebo mu
nerozumím a musím se do čtení nutit. Všem
vám přeju, aby vaše nadšení neustávalo.
***
O hladký průběh, organizaci i děti se
starali dobrovolníci, kterým patří velké díky
za jejich obětavou službu.
připravila K. Košutková

NAŠE MLÁDEŽ V ROHÁČÍCH
rodinu, děti, vztahy. Až nakonec paní jen
tak mimochodem poprosila Boha za to,
abych nenesla zbytečné kříže. A ta poslední přímluva se mě velmi dotkla. Ta paní
mě vůbec nezná, a přesto je jí jasné, že si
dělám zbytečné starosti, které bych měla
přenechat jiným, Bohu. Děkuji mladým
manželům i všem ostatním přímluvcům
za jejich službu.
***
Blížil se termín konání KCHK a já jsem si
prohlížela program a motto letošní konferen-

V neděli 23. července po požehnání jsme
se, zatím ještě voňaví a plní elánu, vydali na
dobrodružnou cestu směr Roháče. Dojeli
jsme v pořádku, ale my noví jsme nějak
nepočítali s tím, že k louce, na které se
přebývá, ještě kousek budeme muset dojít
po svých. Samozřejmě jsme na to nebyli
vybavení a někteří šli dokonce v žabkách.Stany jsme rozložili na pečlivě vybraných
místech, ovšem někdy v nedostatečně velké
vzdálenosti od sebe, takže místo nočního
spánku někteří poslouchali své sousedy,
jak oddechují. -

V pondělí ráno jsme se po snídani vypravili
na horu Mnich. Ze začátku to bylo trošku
náročnější, a tak jsme zmírnili tempo. Po
cestě jsme došli k rouře, kterou má za úkol
každý nový účastník prolézt, a tudíž jsme
se tam chvilku zdrželi.- Na vrcholku hory
jsme měli mši svatou, obědovou pauzu a pak
pokračovali zpátky na louku.
V úterý dopoledne pršelo, takže jsme
místo baseballu poslouchali přednášky o.
Petra, které byly velmi zajímavé a poučné.
V odpoledních hodinách déšť na chvilku
ustal, takže těch pár dobrovolníků baseball
11

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI

přeci jen neminul. Večer jsme slavili mši
svatou a dále pak slyšeli pár kapitol z knihy
Letopisy Narnie - Čarodějův synovec, kterou
nám otec Petr četl každý den.
Další den jsme brzy ráno vstali, posnídali,
obuli pohorky a vyrazili na Žiarskou chatu.
Když jsme došli, dali jsme si malou pauzu
na svačinu a pití a pokračovali ve výšlapu.
Po cestě nahoru jsme trhali borůvky a zastavili jsme se u potoka na doplnění vody.
Pod Smutným sedlem jsme měli mši svatou
a oběd. Dále jsme pokračovali na První
Kopu, ale tady se bohužel kvůli špatnému
počasí nedospělá část naší výpravy musela
otočit nazpět. Sedm statečných pokračovalo dál.- Když nedospělá část došla zpět
k Žiarské chatě, dala si občerstvení a chvíli
poseděla. Pak už dorazili i přemožitelé Tří
Kop a vydali jsme se na zpáteční cestu, která
se nám zkrátila díky koloběžkám. Všichni
jsme dorazili na parkoviště v pořádku, tedy
až na jednoho příliš rychlého účastníka,
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který při svištění na koloběžce utrpěl lehká
zranění. Na louku jsme se vrátili tak akorát
včas na dobrou večeři a poté se dlouho
do noci sedělo u táboráku a vyčkávalo na
nového příchozího účastníka.
Čtvrteční ráno se vstávalo těžce po náročném výkonu předchozího dne. Avšak nikoho
to neodradilo a všichni jsme se těšili, až si
zahrajeme baseball. Po obědě jsme měli
opět přednášky a k večeru po mši svaté jsme
se už s některými loučili.
Jelikož jsme měli v pátek ještě trochu sil,
rozhodli jsme se jít na menší procházku,
která se nám ale v závěru zdála snad nejtěžší
za celý týden.V sobotu jsme pobalili všechny naše věci,
rozloučili se s krajinou a ujížděli zpátky k našim domovům.
Za sebe i za všechny chci poděkovat
o. Petrovi a všem, kteří se podíleli na přípravě
tohoto suprového výjezdu.
Alžběta Rebendová

Ve dnech 15. – 20. srpna
se v Olomouci uskutečnilo
Celostátní setkání mládeže.
Hned po příjezdu do Olomouce nás už vítala spousta pořadatelů, kteří nás
navigovali na naše koleje,
které naštěstí nebyly moc
daleko. Po ubytování jsme
měli volný čas a poté už následovala mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné
a po ní již samotné zahájení
setkání. Každý další den byl
pro nás, účastníky, připraven bohatý program v podobě mší svatých, přednášek,

koncer tů, různých dílen
a dalších. Každý z nás se
tak mohl rozhodnout, kam
zavítá.
Jedním z hostů CSM byl
režisér Jiří Strach, který
k nám promlouval na jedné
z přednášek a pak také na
večerním programu. Na
koncertech vystoupili například Pavel Helan a Sima
Martausová, GOOD WORK
nebo Praque Cello Quartet
a další. Na každém programu a mši svaté nám hrály
a zpívaly dvě kapely, a to
Sněženky a Srdcaři. Něko-

likrát také zazněla hymna
CSM – „První i poslední“.
V pátek se konala odpolední pouť na Svatý Kopeček,
kam jsme se vydali společně s hodonínským děkanátem. Pouť nám má pomoci
setkat se s Bohem, více
se mu přiblížit a odevzdat
mu, co nám leželo na srdci.
Proto jsme také měli příležitost obětovat ji za něco, co
nás trápí, nebo za někoho,
o kom víme, že by potřeboval pomoc. Trasa pouti se
v závěrečné fázi dělila na
tři cesty, ze kterých jsme si
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jak se tu líbilo jim, a myslím
si, že jsme se všichni shodli
a takovou akci bychom si
rádi zopakovali – posuďte
sami. -

měli vybrat. Jednou z cest
byla „Cesta identity“ se zpovědním zrcadlem, která nám
nabídla možnost zamyslet
se nad svým životem, nad
tím, kam směřujeme, či
netradičním způsobem se
připravit ke svátosti smíření.
Na Svatém Kopečku poté
začal program po diecézích
a následovala mše svatá.
Po ní pro nás bylo připraveno překvapení v podobě
ohňostroje a poté už nás
čekala večerní cesta zpátky
do Olomouce.
V sobotu se konal Den
s rodinami, kam mohly
zavítat rodiny účastníků
a společně prožít chvíle
v Olomouci. V odpoledních
hodinách jsme přivítali hosta
z Itálie - Enrica Petrilla, který
přišel vyprávět svědectví
o svém manželství a své
statečné ženě Chiaře. Příběh spoustu z nás zasáhl
a přesto, že byl o nemoci
a smrti, byl krásný. Večer
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se konala vigílie s adorací,
kde byl krásný pohled na
tisíce zapálených svíček
v rukou mladých křesťanů.
V neděli už jsme byli nuceni
se s Olomoucí rozloučit na
závěrečné mši svaté a poté
se vydat na vlak.
Celostátní setkání mládeže bylo pro mě to nejlepší
rozhodnutí za celé prázdniny. Seznámila jsem se tam
se spoustou lidí, teď už přátel, dostala jsem možnost se
více odevzdat Bohu a najít
v něm ještě větší oporu, než
doteď. A hlavně to byl krásný
pohled na nás mladé, jak
jsme se všichni sešli na
jednom místě a společně
jsme tyhle chvíle prožívali
spolu s Bohem. Je to nepopsatelný zážitek, na který se
dá jen těžce zapomenout,
a doufám, že budu mít ještě
další příležitost podobnou
akci zopakovat.
Na závěr jsem se také
zeptala mých kamarádů,

„Týden v Olomouci byl
pro mě velice silným zážitkem. Jelikož už jsem byla
v Krakově, tak jsem tušila,
co mě čeká. Ale předčilo
to mé očekávání. Program
byl skvělý, ale nejlepší byla
pouť na Kopeček. Večerní
mše tam byla ze všeho nejhezčí a odnesla jsem si z ní
největší dotyk Pána Ježíše
a Panny Marie.“
Alžběta Holinková
„Nejvíc mě potěšil pohled na hromadu věřících
a v Kristu šťastných lidí.
Dále mě zaujaly životu
poučné a velmi dobře zpracované přednášky, kterých nebylo zrovna nejmíň,
a samotná organizace byla
bez chyby. Prostě to bylo
jedním slovem Boží.“
Václav Němec
„Na Celostátní setkání
mládeže jsem se moc těšila, byla to totiž moje první
účast na takové velké akci.
Moc jsem si to užila a bavily mě hlavně přednášky,
kterých jsme měli na výběr
opravdu hodně. Zaujal
mě hlavní host Enrico Petrillo, který hezky mluvil
o své ženě a svých dětech

a nebál se nám o nich říct
navzdory tomu, co se jim
stalo. Nadchl mě koncert
Pavla Helana a Simi Martausové, který byl i přes
to vedro podařený a jsem
moc šťastná, že jsem potkala Jiřího Stracha a vyslechla si jeho „přednášku“
složenou z odpovědí na
naše dotazy. I když jsem
se úplně dobře nevyspala
a čekání na obědy bylo někdy únavné, vůbec nelituju,
že jsem jela. Jsem ráda, že
jsem znovu potkala své nejlepší kamarády a taky se
seznámila s někým novým.
Barbora Tlachová
„Kdy ž jsem konečně
nasedl na vlak, který směřoval do Olomouce, tak
jsem celou cestu přemýšlel, co mě ten týden čeká
a co se bude dít. Z loňské
zkušenosti z Krakova jsem
sice měl jisté představy,
ale to byla akce úplně jiného měřítka.- Z CSM
jsem přijel nadšený, plný
krásných zážitků, nabytý
novými vědomostmi z pěkných přednášek a taky se
spoustou nových kamarádů. Nevýhodou snad mohlo být ubytování v 7. patře,
ale funkční výtah vyřešil
mnohé.“ Radim Zámečník
připravila
Kristína Podešvová

R O HÁČE
Přátelé, tolik let jsem zvažovala, zda jet do Roháčů
či ne. Od této vyhledávané
akce mě vzdalovala myšlenka, že to nedám, že ty hory
jsou opravdu jen pro zdatné
jedince, že i ta hygiena, to
nebude to pravé ořechové.
No prostě jsem si vytvořila
kolem toho bublinu a vůbec
jsem si nepřipouštěla, že
bych tam kdy jela, až…
Letos je to už tři roky, co
můj manžel neměl v práci
žádné volno, žádnou dovolenou, protože prostě
neměl za sebe náhradu.
Viděla jsem jasně, jak je vyčerpaný, a že žije víceméně
jenom prací. Když pak o.
Petr v neděli vyhlásil, kdo
by chtěl jet do Roháčů, ať
se zapisuje v sakristii, tak
jsem neváhala a hned po

mši jsem nás šla zapsat,
aniž bych se zeptala manžela, zda tam chce nebo ne.
Když jsem přišla domů, tak
jsem na něho hned vyhrkla
„Pojedeme do Roháčů.“ On
se na mě podíval a poprvé
v životě jsem viděla pokojný
výraz a klidnou odpověď
„a ná nech, tak pojedem."
Jak se ale blížil den D, začala jsem mít strašný strach,
zda to dáme. No a my jsme
to dali! Musím říct, že je
velká škoda, že jsme se tolik
let ochuzovali o to krásné,
klidem naplněné místo. Můj
manžel si na práci za celou tu
dobu ani nevzpomněl, však
na to ani nebyl čas.- Nesytili
jsme jenom naši mysl z té
nádhery kolem nás, ale díky
o. Petrovi a Josefovi jsme posilovali svou dost vyprahlou
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duši. Každý den jsme mohli
rozjímat nad vypracovanými
tématy, mohli jsme prožít
mši svatou v krásné přírodě
a pěkném společenství lidí
kolem nás. Díky i za čtvrteční adoraci, kdy jsme se
mohli propojit s naší farností,
kterou jsme samozřejmě do
modlitby zahrnovali každý
den. Díky i o. Josefovi „Bobrovi“ za jeho přítomnost,
která je vždy zárukou dobré
nálady.Manžel řekl, že by chtěl jet
znovu a já taky!! Co víc dodat - no nedělat si dopředu
zbytečnou bublinu!

kosmetických či zkrášlovacích pomůcek. Při vyčerpávajícím programu, který vás
čeká, začnete zkrátka po
dvou dnech ukrutně smrdět.
Reakce je houfná, tak že
je šance, že to přestanete
po pár dnech vnímat či to
v případě nutnosti svedete
na kolemjdoucího bratra
v Kristu. Vaše vlasy těžknou
a ti mazanější si z nich po
dvou dnech přestanou sundávat čepice. Hygiena je tu
skutečně mizerná a člověk
tu rychle přestává býti pohledným. Popel z ohniště
máte všude – ve vlasech, na
oblečení, ve spacáku, v čaji.
Je vám horko, je vám zima,
v noci je tma černočerná a je-

J. & P. Halabrinovi
***
Milí farní přátelé,
všechny strašlivé mýty o Roháčích, co jste zaslechli,
jsou pravdivé. Byla jsem
tam!
Cesta tam je nekonečná,
vaše jediné útočiště je po
celý týden chatrný stan, ohniště a v nejhorším případě
maličká stará pastouška se
svými domorodými obyvateli
– plchy, kteří svou celonoční
pílí statečně předčí bojanovské myšky. Chleba přestane
být čerstvý hned druhý den
a voda, na kterou jste odkázáni, je z nepředvídatelně
vysychajícího potůčku v lese
kdesi za chatrčí, který kromě
vás slouží veškerému zdejšímu lesnímu tvorstvu.
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Do stejného ledového potoka se chodíte chladit nebo
spláchnout pot dne, když už
není zbytí. Chrup - ale pro
jistotu nejspíš celá zažívací
soustava - se tu dezinfikuje
zásadně „ohnivou vodou“,
a to pouze na začátku dne.
Své nejintimnější chvíle prožíváte v lesní kadibudce,
která s příštím turnusem roz-

diné, co tu krom ohně a svíček přisvěcuje, je obloha plná
hvězd a mléčných drah, které
doma prostě nedohlédnete.
Nenechají vás v yspat!
Budíček často probíhá nev ybírav ým způsobem už
kolem sedmé a večer jste tak
vyčerpaní, že nejste schopni
usnout. Pod heslem „vše ve
svobodě“ jste nuceni s nákladem na zádech svižným
tempem šlapat z kopce do
kopce nebo místo oběda
dlouhé hodiny na žhavém
slunci pobíhat po kravských
pastvinách a snažit se chytit
nebo odrazit baseballov ý
míček. Nechají vás viset
na horském skalním řetězu
dva kilometry nad mořem,

přičemž hrozí, že vám pohled
dolů vyrazí dech.
I duchovní program je tu
náročný – při rozjímání vám
po Bibli poskakují luční kobylky a cvrčci a mši svatou
běžně prosedíte na ostrém
šutru s roklí v zádech.
Přátelé, nehrňte se do Roháčů a vy, co jste už na příští
rok přihlášení, dobře po této
výpovědi zvažte, máte-li to
zapotřebí a jestli nebude
rozumnější přenechat své
místo otrlejším a zkušenějším, co už to tam známe.;-)
A vám, co už po letošku
víte – díky za společné prožití
dovolené snů, přímo v Boží
náruči! L. Fatěnová

hodně přeteče, případně na
okrajích černého lesa, kde
na vás ze všech stran jistojistě nakukuje tatranské zvířectvo, o jakém se vám ani
nesnilo (pozn. jak asi víte,
Tatry jsou plné medvědů).
Deodoranty přestanou velmi
záhy zabírat a na parfémy se
tu dívá s opovržením, podobně jako na převážný zbytek
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ANENSKÁ POUŤ V BOŘETICÍCH
Na pozvání farníků z Bořetic na Anenskou
pouť, která je tam každoročně pořádána,
zajistila paní Irena Janů dopravu do tohoto
poutního místa mikrobusem. Celkem tam
30. července jelo 14 farníků a další přijeli
osobními auty, dokonce jedna naše farnice
přijela na kole a jeden farník přišel, jako
správný poutník, s čejkovickými farníky
pěšky. Cestou jsme se pomodlili růženec
a zásvětnou modlitbu ke sv. Anně s prosbou
za Boží požehnání pro naše rodiny a farnost.
Přede mší svatou, která začala v 10 hodin,
jsme navštívili farní kostel zasvěcený sv.
Anně, kde se v současné době opravuje interiér. Mše svatá byla sloužena v parku před
kostelem pod lípami, kde bylo moc příjemně. Hlavní celebrant, Mons. Václav Slouk,
ve svém kázání vyzvedl krásu a důležitost

tohoto poutního místa. Krojovaná mládež
včetně dětí doplnila důstojnost mše svaté.
Nádherné zpěvy s hudebním doprovodem
obohatily tuto pěknou pouť.
Po skončení mše sv. jsme měli možnost
zakoupit tradiční perníčky pro naše drahé
doma a místní farníci nás uctili svými výbornými koláčky. Poté jsme jeli na společný
oběd do Penzionu pod Kraví horou, kde
jsme ochutnali speciality místní kuchyně.
Společný návrat byl ve 14 hodin. Doporučuji tuto pouť ke sv. Anně, babičce našeho
Pána, navštívit a tak navázat na tradici našich předků, kteří se jí v dřívějších dobách
zúčastňovali. Domů jsme si odnesli mnoho
duchovních zážitků.
za poutníky M. Šťastná

někdo ve stínu lip, ale někdo i na sluníčku,
které trochu zmáhalo, ale poutník to musí
vydržet. Svými zpěvy doprovázela obřad
místní schola a dechová hudba.
Po mši sv. jsme obdivovali nádhernou
výzdobu oltáře z plodů zahrad a polí, kterou místní farníci mají rok od roku hezčí.
Také byla možnost pomodlit se křížovou
cestu. Poté jsme ochutnali dobroty u stánků
s občerstvením. Blatnická hora zase letos

rozkvetla do krásy, plná slováckých krojů.
A malíř Joža Úprka, milovník tohoto překrásného místa, by tuto krásu zase zobrazil
na svých plátnech. Kdyby žil, určitě by vás
všechny srdečně na tyto poutě pozval, abyste se i vy pokochali krásou okolí a vyprosili
milosti pro své rodiny.
za poutníky
M. Maršálková a M. Šťastná

ZÁSLIBNÁ POUŤ DO ŽAROŠIC
Také letos jsme na Zlatou sobotu (bylo to
9. září) putovali k Panně Marii do Žarošic.
Počasí nám přálo, a tak se šlo dobře. Naše
společná cesta plná zpěvu a modliteb je

i přes bolest nohou a únavu krásným zážitkem. Jistě jsme si odnesli hodně potřebných
milostí. Hlavním celebrantem byl letos bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko.

Naše farní pouť ke sv. Antonínu z Padovy do Blatnice
Poslední neděli v srpnu se tradičně koná
pouť k Antoníčkovi do Blatnice, jak je u nás
zvykem říkat. Dopravu i modlitby a zpěvy
během cesty zajistil Václav Salajka, za což
mu moc děkujeme. Při cestě jsme se zastavili v Petrově na prohlídku kaple sv. Václava,
která byla dokončena v roce 2000. Základní
kámen posvětil v roce 1995 v Olomouci
papež Jan Pavel II. Upoutalo nás celkové
řešení stavby kaple, nádherný moderní interiér i křížová cesta od akademické malířky
Renaty Bartoňové.
Pak jsme pokračovali v cestě na prohlídku chrámu Nanebevzetí Panny Marie
do Strážnice. Jde o barokní stavbu se
šesti bočními oltáři, kde uchovávají ostatky
sv. Jana Pavla II.
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Po zazpívání mariánské písně jsme odjeli
na Blatnickou horu, které vévodí kaple zasvěcená sv. Antonínu Paduánskému. Poutě se
zde konají již několik století a tomuto světci,
na jehož přímluvu Bůh již vyslyšel mnoho
proseb poutníků, je vzdávána velká úcta.
Tato pouť byla dožínková a tradičně se koná
poslední srpnovou neděli. Krojovaní poutníci
z Blatnice a okolí putují pěšky po kamenné
cestě mezi vinohrady a lipovou alejí k zastřešenému oltáři, který je zde postaven.
Mše svatá, kterou celebroval plzeňský
biskup Tomáš Holub, začala v 10.30 hodin.
K oběti přinášela krojovaná mládež, starší
farníci i rodiny s dětmi dary naší přírody se
zajímavým doprovodným slovem. Při mši
svaté jsme měli možnost sedět na lavičkách,
19

SVĚDECTVÍ

SINGLES – ŽIJÍ MEZI NÁMI

Mít v srdci takovou malou Medjugorii
Letos v květnu jsem se do Medjugorje vypravila už podruhé. Poprvé, před třemi lety, to bylo
s pocity jisté zvědavosti, či z touhy pochopit,
že Panna Maria se může někde někomu zjevit
a předat své poselství. Byla to taková moje cesta k Panně Marii. Konvertovala jsem ve svých
17 letech (od té doby uběhlo dalších 17 let).
Vůbec jsem neměla vybudovaný vztah k Boží
matce a také jsem měla pocit, že se Panně
Marii věnuje příliš velká pozornost a upřednostňuje se před Bohem. Nerozuměla jsem
tomu, že by se Boží matka mohla někomu zjevit. Byla jsem dost skeptická, protože jsem to
nedovedla pochopit. Zvlášť, když jsem věděla,
že toto zjevení ještě nebylo schváleno církví.
Na první cestu do Medjugorje mě vzal můj
manžel – tehdy jsme tam jeli rok po svatbě a já
byla přesvědčená o tom, že mě zjevení nijak
neosloví. On zde na rozdíl ode mne byl několikrát a moc dobře věděl, co může očekávat.
Příběh o průběhu zjevení byl pro mě zprvu
nepochopitelný a zvláštní. Poprvé se Panna
Maria v Medjugorje měla zjevit na kopci Podbrdo dospívající dívce Ivance 24. června roku
1981 a poté i jejím dalším pěti kamarádům.
Dětem nikdo nevěřil, všichni si mysleli, že
si vymýšlí, ale ony šly na kopec i druhý den
a Panna Maria se jim zjevila podruhé a řekla
jim, že ji posílá Bůh. Každému z nich má
předat 10 tajemství, podle kterých se má stát
to, co je v Božím plánu, aby lidé uvěřili. Až
budou tajemství předána všem vizionářům,
zjevení mají skončit. Ta tajemství mají být určité
události, které má oznámit vizionářka Miriana
knězi, kterého si vybrala. Pak se mají sedm
dní postit a poté bude tajemství oznámeno
světu a za tři dny se uskuteční. Panna Maria
se některým vizionářům dodnes zjevuje jednou
ročně, některým každý den, a pokaždé vybízí
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k tomu, aby se lidé více modlili, postili se a tím
se obrátili k Bohu.
Musím říct, že když jsem tento „příběh“
slyšela poprvé, dost jsem se vyděsila, nedovedla jsem pochopit, co přesně znamenají ta
tajemství. Představovala jsem si, že to musí
být něco hrozného, ale pak jsem pochopila,
že to mají být události, kterými Bůh chce dát
lidem znamení, aby se obrátili a našli v něm mír.
Nevím, jestli se dá říct, že jsem uvěřila všemu,
co jsem tu slyšela, ale musím zdůraznit, že
Medjugorje je pro mě osobně místem Božího
pokoje a klidu. A to jsem právě zjistila na své
první cestě. Když jste na tom místě, budete
osloveni Boží přítomností. V běžném domácím
prostředí má spousta lidí problémy se soustředit na „Boží hlas“, pro samé starosti často
nevnímáme, co nám Bůh chce říct. Tady je to
jiné, a právě proto ráda jezdím do Medjugorje.
Jezdím sem, abych se odpoutala od všech
povinností a strachů, které mě doma svazují,
a dokázala se zase k Bohu obrátit, přimknout
se k němu a vnímat jej.
Do Medjugorje jezdí velké množství poutníků – někteří pro zázrak, někteří pro pomoc,
někteří pro obrácení, někteří za senzací…
Podle mne Bůh nejlépe vidí do srdce člověka.
On zná všechny naše úmysly. On ví, za jakým
účelem a proč sem lidé jezdí. A i když vím, že
Bůh ke mně může promlouvat na kterémkoli
místě, když vidím tolik lidí pevně přesvědčených o tom, že k nim promlouvá Panna Maria
a samozřejmě i Bůh, naplňuje mě to nadějí
a jistotou, že s každým z nás má Bůh své plány. A tak se všechny starosti a problémy hned
stanou snesitelnějšími. Proto přeji každému,
aby měl ve svém srdci takovou malou Medjugorjii – místo Božího klidu. Místo, na kterém
nikdy není člověk sám.
M. L.

V minulých číslech Cesty jsme si mohli
přečíst zajímavou „trilogii“ v rubrice Přednášky pro manžele, kde byly zveřejněny
výsledky ankety, rozebíraly se otázky týkající
se manželství, rodin a partnerských vztahů
v naší obci a farnosti a společně prožívaná
víra mezi manželi.
Co se týká manželství, vztahů mezi partnery, veškerých úskalí, radostí a strastí
tohoto stavu, bylo o tomto tématu řečeno
a popsáno hodně, dokonce i celé knihy. Je
to vcelku přirozené, neboť život v manželství
se týká drtivé části světové populace, ať už
v jakémkoliv období lidstva a všech jeho
kulturách. Je to samozřejmě přirozený stav,
který vychází přímo z Bible: „Bůh stvořil člověka, stvořil ho jako muže a ženu.“ (Gn 1,27)
„Není dobré, aby člověk byl sám, učiním mu
pomoc jemu rovnou.“ (Gn 2,18 )
Jsou však mezi námi spoluobčané a farníci, kteří v manželství nežijí. Jednak jsou to
ti, kteří se rozhodli pro stav duchovní, tedy
se zřekli života v manželství, zcela se oddali
Bohu a za partnera zvolili Pána Ježíše (kněží,
řádové sestry a bratři a ostatní zasvěcené
osoby). No a pak je tady třetí stav a to je stav
svobodný. Termín „svobodný“ v češtině dost
dobře nevyjadřuje tento stav, vždyť svobodný by měl být člověk v každém stavu, ať už
v manželském, či duchovním. Lépe tento
stav vyjadřuje termín v angličtině – „singl“
– sám, nebo také nezadaný. Málokdo z této
skupiny si tento stav zvolil sám a svobodně,
i když již v evangeliu se píše o skupinách lidí,
kteří zůstali sami (Mt 19,12) a sv. Pavel ve
svých listech vyzdvihuje výhody svobodného
stavu (1. Kor 7,20 – 39).
V dřívějších dobách bylo nemyslitelné,

aby člověk zůstal sám, tyto případy byly
jen ojedinělé. Již z hlediska praktického
a ekonomického muž potřeboval k životu
ženu a naopak. Také rozvody byly nemyslitelné a prakticky nemožné, všechny obtíže
a strasti se musely překonat a vydržet,
byť bylo ve vztahu méně lásky, tolerance
a porozumění, nebo někde tyto aspekty
chyběly vůbec.
Jaká je však skutečnost dnešní doby? Vlivem celosvětového stylu života nezadaných
stále více přibývá, ale málokdo z nich si tento
stav dobrovolně vybral. Obě pohlaví jsou
ekonomicky a prakticky nezávislá, není na
ně vytvářen tlak. Je tu ovšem stránka citová
a s absencí lásky blízkého člověka se jen
těžko žije, zvláště když už nežijí ani rodiče.
Ženatí však často řeknou nezadaným: „Vy
svobodňáli se máte, můžete si dělat, co
chcete, jít, kam chcete, nikdo vás nebuzeruje, nemusíte živit rodinu, vychovávat děti,
staráte se jenom sami o sebe.“ Jistě, je to
pravda, ale jen do určité míry a zajímavé
je, že by si to s těmi svobodnými neměnili.
Naopak nezadaní si mohou sice dělat, co
chtějí, ale zase jen do určité míry. Těžko
sám člověk pojede na dovolenou, do kina,
divadla, na společenské akce a už vůbec
ne na ples, kam se chodí ve dvojici nebo
ve skupinách. Dříve se říkalo, že na nějaké
takové akci, jako třeba hody, jsou nezadaní
jako „oglvané hůsa“ či jak „opchaný junec“.
Není lehké pro nezadanou a bezdětnou
ženu sledovat spokojený manželský pár na
procházce s kočárkem a vyšňořeným „bábečkem“ nebo dění na dětské mši, farním
dnu nebo jiné společenské akci, kde se to
malými caparty jen hemží. Jedna moudrá
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žena kdysi řekla, že není ani tak hrozné nebýt
matkou, jak nebýt babičkou.
Naštěstí jsou v dnešní době pro nezadané
aspoň různá křesťanská společenství, kde
se mohou tito lidé scházet, trávit volný čas
a popř. se realizovat. Pro Čechy je to Sponka
(spolek nezadaných katolíků), na Moravě
Klub – Brno a na Slovensku Mosty +. Pořádají se tu různé akce – výlety, dovolené,
brigády pro církevní potřeby, tancovačky,
plesy, duchovní cvičení atp. Je to rozhodně
dobrá činnost, na které se nezadaní setkají,
poznají a nejednou je z toho i svatba, kterých
bylo za dobu trvání těchto společenstvích
(25 let) nepočítaně, zhruba pět svateb do
roka. Bohu díky za to! Ale většina zůstává
stále sama a po návratu je doma nikdo nečeká, najdou prázdné zdi svého bytu nebo
domu. Nezbývá, než se realizovat ve svém
zaměstnání nebo svými koníčky, jinak se
samota snáší obzvlášť těžce.
Někdo kdysi přirovnal manželství k obléhané pevnosti – ti venku chtějí dovnitř a ti
vevnitř chtějí ven. Je to pravda jen částečně
– ti venku se chtějí dostat dovnitř vždycky
a učinit si z pevnosti svůj domov a zázemí. Ti
vevnitř chtějí ven jen v době krize a ohrožení
pevnosti (manželství), ale po krátké době by
se opět rádi vrátili do bezpečí hradeb.

Před lety jsem byl na delším pracovním
pobytu v USA a procestoval jsem tam tři
státy Unie. Na jedné mé štaci jsem se
potkal s dávnou známou, taky singl, která
měla dříve silné vazby k naší obci a máme
několik společných kamarádů a přátel. Tak
jsme je vzpomínali a já jsem jí vyprávěl, jak
se oženili, či vdaly, založili rodiny, postavili
domy a mají kupu dětí. No a dodal jsem, že
jim to svým způsobem závidím, ne však, že
bych jim to nepřál. No a ona na to říká, že
oni závidí zase nám, že můžeme cestovat
a být nezávislí. Říkám jí: „Ano, máš pravdu,
ale s tím rozdílem, že my bychom si to s nimi
vyměnili, ale oni s námi ne!“
A proto apeluji na vás, kteří žijete v manželství – nežehrejte na svůj osud, nenadávejte
na své partnery a děti, naopak buďte vděční
za každou chvíli se svými nejbližšími. Ideální
stavy a vztahy existují pouze v pohádkách.
Přijímejte své blízké takové, jací jsou, i s jejich chybami, nedostatky a neporozuměním
vůči vám. Věřte, že se vám to vrátí, zvláště
k stáru, když se budete cítit osamoceni
a budete je nejvíce je potřebovat. Oni vás
mají rádi a jsou za vás vděční daleko víc,
než si myslíte.
jeden „singl“ farník

SLOVO PRO DUŠI

KRISTUS – VINAŘ
Když čteme slova Kristova evangelia, žasneme, jak živými příklady dokáže Ježíš objasňovat ty nejhlubší náboženské pravdy. Na
obraze vinného kmene a ratolestí vysvětluje,
že On jediný je pramenem našeho života. Ale
přitom nám vlastně odhaluje i smysl životních
zkoušek a utrpení.
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Ježíš je vinný kmen. Tedy ta část vinné révy,
která přivádí výživu z půdy k ratolestem. Kmen
je část nejdůležitější a my jsme ratolesti, které
mají nést ovoce. Proč užil Ježíš pro sebe příměr – vinný kmen? Když byl člověk stvořen,
žil v ráji v přátelství s Bohem. Bible říká, že měl
přístup ke stromu života. Svým hříchem však

všechno ztratil. Odřízl se od pramene života,
kterým je Bůh a tak propadl věčné smrti. Pak
přichází slíbený Vykupitel Ježíš a svou smrtí
a vzkříšením znovu sjednává lidem přátelství
s Bohem. Skrze něho znovu proudí Boží
život k člověku – skrze kmen k ratolesti. Je
důležité, aby ratolest byla pevně zasazena na
kmeni. Jen tehdy má dost živin a nese krásné,
šťavnaté hrozny.
My jsme na Krista naroubování křtem. Ale
to nestačí. Ratolest musí dále sát výživu,
jinak zahyne. Člověk se musí neustále živit
Jeho slovem a svátostmi. Když to nedělá,
usychá, nenese ovoce. Je vlažným, matrikovým křesťanem. Církev je tedy vinná réva, má
jeden kmen – Krista a spoustu ratolestí – nás
věřící. Ale není ponechána svému osudu. Má
vinaře, který o ni pečuje, který ji čistí. Je jím
Bůh a jako vinařský nůž mu slouží zkoušky,
kterými církev navštěvuje… Právě ve vinicích
je řez během růstu a zrání révy velmi důležitý.
A tak když vypukne nějaké pronásledování
církve nebo útlak, najednou mnoho ratolestí
odpadá, jak jsme toho nedávno byli svědky
i u nás. Stačilo jen trochu vyhrůžek, strachu, posměšků, naděje na zisk a prospěch
a ratolesti církve hned schly a odpadaly.
Vždy zůstanou jen ty živé, pevně uchycené
na kmeni, věřící, kteří se pevně drží Krista
a vědí, proč to dělají. A protože nenarážejí
na nezájem a lhostejnost těch vlažných,
nesou o to hojnější ovoce, podobně jako
prořezaný strom.
Otec vinař čistí i každou jednotlivou ratolest
osobními zkouškami. Kolikrát se ptáme: Proč
člověk, který byl tak dobrý, všem pomáhal
a nikomu neublížil, proč právě on musí tolik
trpět? Odpověď zní: Aby nesl ještě hojnější
ovoce. Představte si ještě jednou vinný keř,
který by vinař nožem neprořezával. Z vinice
by byl prales. A to platí i pro mnohé z nás.
Bůh ví, že dobrý křesťan je silnou, plodnou

ratolestí, a že si může dovolit odříznout z ní
ještě ten nebo onen zbytečný list – ten či
onen zájem o nějakou pozemskou marnost.
Člověk v nemoci nebo utrpení najednou
vidí život v jiném světle. Poznává lépe, co
je podstatné a co ne. Zaměří život ještě
více k Bohu a jeho ovoce je ještě krásnější.
Utrpením spolupracuje s Kristem na spáse
světa. Copak může udělat ještě víc?
Jsme ratolesti. Naše hodnota je dána
hodnotou našeho ovoce, mírou dobra, které
vykonáme.
Máme nakonec jen to, co dáme svýma
rukama a hlavně svým srdcem! Držme se
kmene – Krista. Jen on nám k tomu může dát
sílu. A nebojme se, odřezává-li Bůh nějaký
ten list, nějakou pozemskou radost. On ví, že
nám už jen bránila na cestě k Němu.
Jsme dobré ratolesti? Denně v modlitbě
prosíme, aby nás Bůh vedl správnou cestou.
Ale jsme ji ochotni vidět? Co když nám kříží
plány? Chceme jít za zábavou a nemocná
sousedka nás poprosí o pomoc. Nebo se
chceme dívat na televizi a vypnou nám elektřinu. I v takových situacích může být něco
prospěšného. I v tomto můžeme být dobré
ratolesti. Radostně vykročit k nepříjemnému
úkolu nebo využít čas třeba k prospěchu
druhých.
o. Antonín Pospíšil
připravila Mirka Červenková
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NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

KOŘENY
Čím více si dokážu svých rodičů vážit s tím, co nesou a co jsou - se všemi
jejich limity, nedostatky a chybami, tím více napětí se ve mně uvolňuje...
Každý strom potřebuje zdravé kořeny.
A každý člověk potřebuje kořeny, aby se jeho
život povedl. Právě v době stále více rostoucí
mobility a svobody toužíme po kořenech,
které nás ponesou a které nám uprostřed
nestálosti naší doby poskytnou oporu a stabilitu. Takové kořeny má každý člověk. Je ale
naším úkolem si své kořeny uvědomit.
Kdo své vlastní kořeny objeví a přemýšlí
o nich, přichází do styku se svou vlastní
identitou, nachází svůj střed. Stojí pak ve
svém příběhu zakořeněn dostatečně pevně,
že v bouřích života neutrpí snadno škody.
Když se přestěhuje do nového bydliště,
není vykořeněn. Má totiž své kořeny v sobě.
O tyto kořeny ho nemůže nikdo připravit.
Jsou v něm. Zapouštějí se do země všude
tam, kde se usadí. Umožňují mu mít podíl na
proudu života. Dávají mu životní mízu, aby se
jeho život podařil a aby dokázal zvládnout
životní výzvy.
Pokud si člověk své kořeny uvědomuje,
potom jeho život nese plody – pro něj samotného i pro druhé lidi. Stává se plodem, který
z kořene vyrůstá, spolu s dalšími částmi,
takže se on a strom jeho života stávají pro
druhé požehnáním.
Rodiče často předávají svým dětem zranění, která sami utržili. Sice chtějí být lepší
než jejich rodiče, ale stejně pak zjistí, že
vykazují podobné vzorce chování. Pochopit
rodiče neznamená je omlouvat nebo ospravedlňovat. Co bylo zraňující, bylo zraňující.
Pokud ale porozumím jejich chování, už to
tolik nebolí. Cítím se sebou samým a zároveň
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s rodiči, kteří přece také byli raněnými dětmi.
Snažím se vidět své pozitivní stránky.
Tam, kde jsem choulostivý, jsem také citlivý.
Potom mám cit pro ostatní lidi a jejich vnitřní
naladění.
Jde o to, abychom proměnili své vlastní
rány v perly. Tam, kde jsem zakusil bolest,
jsem zažil také něco, co mě utváří. Mám
v sobě zkušenost, která mě činí vzácným
a bohatým. Protože jsem sám zraněný, mohu
lépe porozumět ranám druhých – a spíše než
kdo jiný naleznu možnost, jak tyto rány léčit.
Cítím s druhým a dokážu se do něj vcítit. To
mi pomáhá vnímat jeho skutečné potřeby
a touhy a odpovědět na ně.
OČISTIT KOŘENY
V poslední době se v rozhovorech a dopisech stále znovu dovídám o dětech,
které zcela přerušily kontakt se svými
rodiči. Rodiče už nemají šanci navázat
se svým dítětem spojení. Čísla mobilních
telefonů jsou neustále měněna. Dopisy
jsou posílány zpět s poznámkou „Odmítl
převzít“. Bertold Ulsamer, německý
psycholog, říká, že děti, které kontakt
s rodiči přervaly, s nimi ale zůstávají
vnitřně svázány. Nejsou ještě svobodné.
Neobjevily svoje kořeny.
Takové děti nakonec žijí bez kořenů,
což jim dlouhodobě neprospívá. A vůbec
si nevšimnou, jak často kopírují rodiče,
které odmítají. Samozřejmě může být
někdy nutné, aby byl kontakt s rodiči
omezen – především tehdy, když jsou ne-

ustále opakovány staré vzorce chování.
Potom je potřeba pauza, aby děti nalezly
samy sebe. Avšak když jsem se našel,
také to pak ukazuje, že vztah s rodiči
dokážu opět navázat.
Jsem sám sebou a mohu nechat rodiče
takové, jací jsou. Nebojuji s nimi ani proti
nim. Vnímám je, aniž bych se jimi nechával
určovat. Ale také si jich vážím za to, co mi
dali. Jen když si jich vážím, vážím si též
sama sebe. Kdo totiž pohrdá vlastním původem, pohrdá nakonec i sám sebou. Toto
smíření se svým vlastním původem je rozhodující pro to, aby mě mé kořeny unesly.

Když rodina pomlouvá prarodiče, odřezává se od vlastních kořenů. Když klášterní
komunita snižuje dřívější mnichy za to, jak
pohodlný měli život, ztrácí dnes sílu a přitažlivost. Špiníme-li vlastní kořeny, zamezujeme
tím síle, kterou bychom z nich mohli pro sebe
načerpat. V tom případě se na nás vztahuje
napomenutí z knihy Leviticus: „Před šedinami
povstaň a starci prokazuj úctu.“ Prokazovat
úctu starci neznamená nic jiného než respektovat vlastní původ.
z knihy A. Grüna Duchovní lékárnička
připravila Mirka Červenková

VZDĚLÁVÁME SE

K Ř E S ŤA N S K É C Í R K V E
SVĚDCI JEHOVOVI

Milí přátelé,
od tohoto dílu se začneme seznamovat s některými sektami. Tyto mají s křesťanstvím
společné jen některé prvky, které ale spojují
se svéráznými spekulacemi, představami
nebo dokonce fikcemi. Specifické u těchto
náboženských společností je to, že sebe
sama prohlašují jako jediné pokračovatele
pravověrného křesťanství.
Dnes si blíže představíme náboženskou
společnost Svědci Jehovovi, která je u nás
z těchto sekt asi nejpočetnější.
Pět známek pravověrnosti
Nejprve se znovu podívejme se na toto hnutí optikou našich pěti známek, podle kterých
určujeme, do jaké míry jde o pravověrný směr
z pohledu křesťanství, 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.
Z hlediska těchto známek je to velmi jednoznačné – věrouka Svědků je natolik svérázná,
že vlastně žádnou známku pravověrnosti mít
nemohou. Vůbec neuznávají Boží Trojici,
božství Ježíše, ani Ducha svatého a tedy ani
nic dalšího, co je v jiných církvích běžné.
S křesťanstvím je tedy spojuje pouze odkaz na
Ježíše a také protestantské prostředí, z něhož
vzešel jejich zakladatel.
Označení a historie
Zakladatelem byl obchodník z Pittsburghu
Charles T. Russell (1852 – 1916), který studiem Bible vypočítal několik dat konce světa
(začal od r. 1874). Byl ovlivněn stejnými hnutí25

mi, z nichž také vznikli adventisté, o nichž jsme
si povídali minule.
Své úvahy o konci světa publikoval ve velkém
nákladu, takže brzy získal mnoho stoupenců
nejen v Americe, ale i v jiných částech světa.
V roce 1913 se konal první světový kongres
„Mezinárodního sdružení vážných badatelů
Bible“ – název Svědkové Jehovovi byl přijat až
v roce 1931. I když se žádná jeho vize konce
světa ani zničení Říma jako největšího nepřítele
křesťanství nikdy nesplnila, konec tohoto hnutí
to neznamenalo.
Po nešťastné smrti Russella se do čela
dostává bezohledný ctižádostivec a výborný
organizátor Joseph F. Rutherford (1869 –
1942), který dal hnutí myšlenkovou kostru
a také organizační podobu. Ten také vypočítal
dvě nová data konce světa, která se samozřejmě opět nenaplnila.
Největší rozmach nastal po 2. světové válce, kdy navzdory zákazům totalitních režimů
Svědkové získávali tisíce členů. Jejich počet se
dnes odhaduje na 18 miliónů ve 200 zemích,
ovšem aktivních je cca 7 miliónů.
V českých zemích byli v době komunismu
samozřejmě zakázáni. Svou činnost obnovili
v roce 1990 a roku 1993 dosáhli zákonného
uznání pod názvem Náboženská společnost
Svědkové Jehovovi. Při sčítání lidu v roce
2011 se k nim přihlásilo 13 097 osob.
Věrouka
Svědkové v současné době již na konkrétním datu konce světa nelpí, nicméně je to obdobné jako u adventistů: roku 1914 podle nich
nastala poslední etapa dějin lidstva. Kristus je
uveden do královského stavu a satan svržen
na zem a všechny nejnovější tragédie dějin to
jen potvrzují. Jediná cesta úniku je přidružení
se ke Svědkům Jehovovým, protože jen oni
znají Boží plán (i správné Boží jméno: Jehova)
a svým uspořádáním jsou zárodkem tisíciletého království. Díky tomu bude elita Svědků
– 144 000 členů první generace – vládnout
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spolu s Kristem. Ostatní členové budou užívat
rajského života, zatímco zbylý svět a ostatní
církve propadnou zkáze.
Základními spisy jsou zvláště šestisvazkové
„Biblické studie“ od Russella a dále svérázné
výklady různých biblických míst, které aktuálně
rozšiřuje ústřední orgán světové organizace
Svědků Jehovových, jež sídlí v americkém
Brooklynu. Toto se děje prostřednictvím časopisu Strážná věž. I když byl nesčetněkrát
prokázán omyl šířených poselství, stále se
jedná o nezpochybnitelnou autoritu každého
Svědka Jehovova.
Organizace
Povinnosti člena hnutí jsou poměrně přísné:
abstinence, dietní předpisy, odmítání transfúze
krve, absolutní neslavení křesťanských svátků
i osobních jubileí (proto si nedávají žádné
dárky)…
Dále pak odmítají vojenskou službu a charitativní práci – proč zachraňovat svět propadlý
satanovi? K ostatním církvím jsou velmi odtažití
– všechny jsou dle nich ve vleku satana.
Věrouka je velmi jasná, pevná a nediskutuje
se o ní. Podle Svědků v sobě skrývá příslib
šťastného života. Ve společenství, ač je složeno z navenek velmi sympatických a hodných
lidí, panuje strach, pokrytectví a donašečství,
které jen umocňuje sektářský charakter církve, jak to popisují výpovědi bývalých členů.
Členové se pravidelně schází k bohoslužbám, kde společně studují Strážnou věž
a modlí se.
Každý člen je povinen plně přijímat učení
předkládané ústředním orgánem a také musí
toto poselství dále rozšiřovat misionářskou
službou, tedy skrze návštěvy v domech nebo
bytech a dále na místech, kde se pohybuje hodně lidí – na nádražích, náměstích a podobně.
P. Martínek
Prameny:
Křesťanstvo, Pavel Filipi
Úvod do teologie, Slámečka

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

Členky úklidových skupin
Ve většině domácností je to stejné. Domácí
práce jsou samozřejmostí. Někteří členové
domácnosti ani netuší, kam zmizely odrobinky od snídaně, kde se bere čisté prádlo ve
skříni, že se někdy myjí okna. A když už přijdou na to, že kytky nerostou jen ze vzduchu,
že existuje něco jako prachovka a vysavač,
že jídlo do lednice nepřijde samo, snaží se
těmto činnostem vyhýbat, ignorují je. Prostě
si myslí, že to zařídil ten SAMOSATO…
Podobné je to i v kostele. Je málo těch,
kteří se zamyslí nad tím, že jsou židle v kostele vždy v zákrytech, že jsou čisté lavice,
nikde bláto, kytka jako obvykle na čistém
ubruse. V zimě je uklizený sníh. Prostě
pořádek.
Tak jako doma, i v kostele musí někdo
pečovat o pořádek. V následujícím článku
chci představit práci obětavých členek úklidových skupin.
Dříve se o úklid kostela staraly paní Františka Salajková a Hedvika Hubáčková. To
bylo v době, kdy u nás ve farnosti sloužil
o. Miloslav Humpolec.
Možná si pamětníci vzpomenou, že asi
před 37 lety procházel náš kostel velkou
rekonstrukcí. Ale to už u nás sloužil o. Josef
Dvořák. V kostele se měnila dlažba, oltář,
malovalo se, všude bylo lešení a spousta
prachu. Bylo potřeba uklízet každý den před
mší svatou. Na každodenní docela náročný
úklid už dvě tetičky nestačily. Proto vznikly
úklidové skupiny, které fungují dodnes.
V současné době je 12 skupin po 6-7 osobách. Úklid se provádí každý týden. Na
každou skupinu tedy přijde řada jednou za
12 týdnů.

A co všechno dělají? Musí se vysávat
koberce, vytřít všechny podlahy, utřít prach.
Uklidit všechny části kostela, tedy i oratoř,
kúr, sakristie… Do úklidu je také zahrnuto
zametání kolem kostela a úklid WC.
Jednou za rok se provádí generální úklid.
Je potřeba umýt okna a dveře, vymést pavučiny atd. Nejvíce času však zabere čištění
svítidel. Největší lustr spustí kostelník dolů
a ženy čistí každé jednotlivé sklíčko. Je to
práce pěti žen asi na pět hodin.
A jakou mají naše uklizečky techniku?
K úklidu se používají dva průmyslové vysavače. Jinak je to smeták, hadr, používá se
i perútka.
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Letos byla oslovena firma, která průmyslovým strojem vyčistila všechna čalounění
v kostele.
Jistě je potřeba také připomenout, že
úklidem interiéru kostela to nekončí. Další
ženy i muži pečují o zahrádky kolem kostela
a farní zahradu, klubovnu, stodolu a všechny
vnitřní prostory fary. Další šikovné ženy pak
pečují o mešní roucha a výzdobu kostela.
V zimě se provádí také úklid sněhu. Ještě
před ranní mší svatou je potřeba mít cestičky
umetené, aby nikdo neupadl. V poslední
době se do úklidu sněhu zapojuje obec
s technikou. Ale na schody musí nastoupit
zametači.
Při psaní tohoto článku jsem měla možnost
mluvit s některým ženami, které jsou v úklidových skupinách. Některé opravdu slouží
při úklidu obětavě celý život. Nevadí jim, že
jejich práce je docela těžká a téměř nikdy
nijak oceněná. To je netrápí. Spíše jim chybí
pomoc mladých. Zde jsou některé reakce:
Jsem ráda, že můžu v naší farnosti aspoň
tímto způsobem sloužit.
Když mám čistit okna, hodně se mi točí
hlava. Na žebřík už nevylezu.
No, někdo to musí dělat. Uklízela moje
mamka, ale zemřela, tak ji musím nahradit!

Toto je způsob, jakým mohu Bohu
vyjádřit vděčnost za všechna požehnání
a obdarování, které jsem obdržela.
Protože jsme všechny v naší skupině
nad 60 let, často se nesejdeme všechny.
Obvykle je některá z nás nemocná. O její
práci se pak musíme podělit. Úklid je pak
delší a únavnější.
Úklid v kostele beru jako službu Bohu
i lidem. Při této úplně obyčejné práci vnímám Krista jinak než třeba při mši svaté
nebo při adoraci. Zvláště silně jsem Jeho
blízkost prožívala při svém prvním úklidu.
Myla jsem mramorovou dlažbu kolem
obětního stolu a svatostánku. Byla to velmi
posvátná chvíle a cítila jsem velkou bázeň
a zároveň vděčnost.
V tomto článku záměrně nikoho nejmenuji,
protože bych určitě na některou služebnici
nebo služebníka zapomněla. Na závěr děkuji všem, kdo jakkoliv pomáhají s úklidem.
Všichni víme, že ani v kostele a jeho okolí
neuklízí žádný SAMOSATO, ale za pořádkem
se skrývá ochota mnoha obětavých lidí.
Dále tlumočím prosbu většiny žen z úklidových skupin, aby se k nim připojily i mladší
ženy a muži, ochotné sloužit tímto způsobem.
připravila K. Košutková

OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY
David Torkington: Poustevník (dobrodružné znovuobjevení modlitby)
Karmel. nakladatelství, 86 stran
Na pustém ostrově u skotského prostředí
žije „poustevník“ Petr. Je to náš současník,
který by nám nejspíš připadal jako obyčejný
venkovan nebo farmář.
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Pro otce Robertsona, který právě prožívá
krizi víry, se však právě cesta za Petrem
na vzdálený ostrov stává cestou k sobě
samému.
Určeno všem, kteří nepochybují o tom,
že duchovní život i modlitba můžou být
dobrodružství.

Kateřina Lachmanová: Laická spiritualita Madeleine Delbrelové s Kateřinou Lachmanovou
Karmel. nakladatelství, 89 stran
Jsou lidé, které si Bůh oddělí a vezme
stranou. A jsou druzí, které nechá uprostřed
zástupů, které ‘nestáhne ze světa‘. Jde o lidi,
kteří vykonávají běžnou práci, mají rodinu
a žijí běžným životem. Jsou to lidé, které
potkáte na ulici. My druzí, lidé ulice, jsme
přesvědčeni, že tento svět, kam nás Bůh
postavil, je pro nás místem posvěcování.
Madeile Delbrelová žila naplno život s Bohem
uprostřed světa.

ÚRYVEK Z KNIHY:
Setkání se s Ježíšem vyžaduje konkrétní
čas vyhrazený modlitbě, i když to neznamená, že v těchto okamžicích se s ním
setkáme nejvíce.
Kdybychom se křesťanů tázali, jak je
možné dnes setkat se s Ježíšem, málokdo
by asi vybočil z následujících odpovědí:
přece v modlitbě; skrze Boží slovo; ve svátostech, obzvláště při mši svaté, ve svatém
přijímání... Někdo teologicky vzdělaný by
možná připomněl, že se s ním setkáváme
zvláštním způsobem i v osobě kněze, biskupa a samozřejmě papeže (a některým
laikům, jímž ten jejich pan farář tak úplně
nesedí, by tím možná odstartoval krizi víry).
Ale kdo si v podobné souvislosti vzpomene na známý výrok Kristův v Matoušově
evangeliu? Po dlouhém líčení průběhu
Posledního soudu - kde mimochodem
vůbec nepadne dotaz, jak moc se kdo
modlil - právě na otázku „Pane, kdy jsme tě
viděli hladového…, nemocného…, na cestách…, ve vězení…?“ Pán Ježíš odpovídá
tím známým slavnostním způsobem, který
používal vždycky, když šlo o maximálně

závažný výrok: „Amen, pravím vám, cokoli
jste učinili jednomu z mých nejmenších
bratří, mně jste učinili“ (Mt 25,40). Takže
má-li někdo nemocné dítě a nestačil se
ráno pomodlit, nebo strávil-li celý večer
nad přítelovým porouchaným počítačem,
i když chtěl jít původně na pobožnost, neznamená to nutně, že se ten den nesetkal
s Ježíšem. To je přece dosti dobrá zpráva
pro nás, kdo chtě nechtě žijeme laickou
spiritualitu.
Přitom ale víme, že modlitba s láskou
hodně souvisí, proto ji nelze dlouhodobě
šidit a domnívat se, že stačí žít lásku;
skončili bychom v pouhém aktivismu bez
Ducha. Opravdová modlitba z lásky vychází a lásku živí, činí nás citlivými pro setkání
s Ježíšem hladovým, smutným, bez práce,
nemocným, ale i s Ježíšem nějak obtížným
a znetvořeným v některém z našich bližních. Jen není pravda, že modlitba je jediný
anebo nejlepší způsob setkání s ním.
Dr. Tim Dowley: Školní průvodce Biblí
Česká biblická společnost, 32 stran
V knize se mimo jiné dozvíte, kdo je kdo
v Bibli, najdete zde mapy a grafy, časové
diagramy, zeměpisné a historické pozadí biblických událostí. Je zde zodpovězeno mnoho
dalších zajímavých otázek, např. Proč má
Bible dvě části? Jak žili lidé v Ježíšově době?
Co to jsou svitky od Mrtvého moře? a další.
Vhodné pro rodinu i školu.
Mirka Červenková
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Cestička

CO VÍME O PAPEŽI FR ANTIŠKOVI?

Ahoj všichni,
každého člověka v životě čekají situace, které se zvládají snadněji, ale také situace,
které se třeba nepodaří zvládnout hned napoprvé. V září opět začal školní rok a určitě
vás čeká spousta práce, abyste všechno učení zvládli. Jistě to není jednoduché a někdy
si možná říkáte: „K čemu se zrovna toto musím učit?“ Přejeme vám, abyste se dokázali
„porvat“ s tím, co vás nebaví nebo vám nejde.

Ustrašený kluk
Stalo se to na dovolené v Chorvatsku.
Novákovi bydleli ve stanu poblíž Kovářových.
Když to Jirka po příjezdu zjistil, byl šťastný.
Je totiž jedináček a Kovářovi mají dva kluky.
Robina, který půjde stejně jako Jirka po
prázdninách do šesté třídy, a o rok mladšího
Jonáše.
Kluci se brzy skamarádili, přibyli k nim
i další, a tak se dobře bavili na pláži i ve vodě.
V sobotu večer předložil Robin plán na nedělní dopoledne. Jirka ví, že pojedou s rodiči
do kostela na mši svatou. Ale bojí se to říct.
Cítí, že s tím narazí. Váhá, s pravdou vyjde
až ve chvíli, kdy už není zbytí, protože se už
domlouvají na místě a času srazu.
„My jdeme s rodiči do kostela,“ oznámí
Jirka tichým a nejistým hlasem.
Robin je na Jirku naštvaný, že jim bude
chybět do počtu. Poznává také, že se ho Jirka
bojí a přesto o něho stojí, protože je sám.
Hned se mu vysměje: „Jsi na hlavu, protože
věříš v něco, co nevidíš.“
Od té chvíle se mu Robin kvůli náboženství
vysmívá a zesměšňuje ho, když se mu něco
nepodaří. Chová se k němu panovačně.
A Jirka to trpí, protože nechce být sám.
Rodičům to Jirka sdělil až na zpáteční
cestě z dovolené. Těm je Jirky líto, i když
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mu tatínek také řekne: „Zavinil sis to i trochu
sám. Kdybys byl pevný, tak by si na tebe
netroufnul.“
„Já vím,“ přiznal Jirka a dodává: „Když já
potřebuji mít také kamarády.“
„Mohl bys mít kamarádů dost, ale ministrovat nechceš.“
Na to Jirka už neřekl nic. Ví, že tatínek
má pravdu. Přitom už mnohdy pokukoval po
klucích u oltáře, ale vstoupit mezi ně nechtěl.
První září šel Jirka do školy s obavami,
s kým bude sedět? Anebo budu v lavici sám,
jako na konci roku? Domů se však vrátil s rozzářenou tváří a hned v předsíni volal: „Máme
nového žáka a sedí se mnou. A zajímavé je,
že je ministrant.“
Jirka si s ním od začátku velmi rozuměl.
A také díky němu začal ministrovat. Mezi
těmito kluky je šťastný, získává sebevědomí, protože jak u oltáře, tak i v partě má
své postavení. A tak se vytratil jeho strach
ze samoty, protože už ví, že nemusí žebrat
o kamarády.
jáhen Josef Janšta

TAJENKA:
31

JAK BYLO NA MINISTRANTSKÉM TÁBOŘE
Poslední prázdninový týden jsme strávili s ministranty
na faře ve Sněžném na Vysočině. Byli jsme zde poprvé,
a tak jsme zpočátku po obrovské faře bloudili a museli
ji prozkoumávat stejně jako
okolí. Program připravený Vítkem Škrhákem a otcem Petrem byl tradičně pestr ý
a zábavný pro všech devět
zúčastněných ministrantů.
S otcem Petrem jsme mohli
lézt po skále s jistícími lany
a všechny nás to moc bavilo,
zejména ty, co byli na táboře
poprvé.
Celý program pobytu byl
vyplněný sportem a to zejména fotbalem, florbalem
a krutopřísným baseballem,
různými spor tovními hrami venku na farní zahradě
a v lese, ale i obvyklým vědomostním kvízem.

PRO ZASMÁNÍ

• Policejní hlídka staví
osobní automobil. Manželka
sedící vedle řidiče se ptá:
„Vezmeme je?"

Sněžné bylo slunečné,
a tak jsme se mohli také
koupat na koupališti.
Po výborné večeři jsme
hráli stolní hry a dívali se na
filmy. Klidné noci ukončil
hlasitý budíček a další den
začala rychlá rozcvička.
Nudné, ale nutné bylo
snad jen uklízení fary.

Pokud bude možnost si
pobyt zopakovat, určitě pojedeme i příští rok.
Děkujeme otci Petrovi,
Veronice a oběma Vítkům
Škrhákům za skvělých pár
dnů v bezva partě.

• Jde Ježíšek s Marií kempovat ke Genezaretskému
jezeru. Ježíšek je uprostřed
jezera, začne dupat nohama
a křičí: „Mami, já se chci
koupat.“

• Nedělní kázání se nekonečně vleklo. Kazatel v jedné
chvíli dramaticky pravil: „Co
ještě mohu říci?“ Z jedné lavice se ozval jasným hlasem
dotaz: „Amen?“

za ministranty
Ondra Petrjánoš
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