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NEJISTÝ SVĚT
Množství nejistot na nás doléhá a zneklidňuje nás. S těmi, které mají původ „ve světě“,
se dokážeme tak nějak vypořádat. Politické
půtky, ekonomické problémy, ekologie,
války ve světě… To vše nás jistě nenechává
lhostejnými, ale máme pro to vysvětlení – za
většinu těch věcí mohou sami lidé, ty ostatní
k tomuto zraněnému světu zkrátka občas
také patří.
Přicházejí ale také velmi zneklidňující
zprávy, které bychom nečekali a na něž nejsme příliš připraveni. Zprávy o problémech
a skandálech v samotné církvi: pedofilní
zločiny, které v některých případech nebyly
dostatečně řešeny církevními představenými, slovní útoky na papeže, čas od času
odchod nějakého kněze ze služby, pověsti
o problémech v samotném Vatikánu… Možná leckoho z nás napadne: na co se v tomto
světě ještě vůbec mohu spolehnout? Je
něco opravdu pevného a neochvějného,
o co se mohu opřít a co mě nezklame?
Právě v těchto souvislostech můžeme
o to víc ocenit Ježíšovo podobenství o muži,
kter ý staví dům svého života na skále
(Mt 7,24-27). Ten, kdo Kristovo slovo slyší
a snaží se ho plnit, nebude zklamán. Skála
Kristova slova mu neuhne pod nohama…
Konec konců – i sama církev si ve své dlouhé

historii prošla mnohými těžkými obdobími,
kdy těžkosti a hříchy mnohých členů i představitelů církve byly ještě častější. A přece
je stále zde, jako místo, kde lze svoji víru
žít a rozvíjet. I svědectví svatého Václava,
který patřil ke stejné církvi – mimochodem
v době, která bývá nazývána „temné století
papežství“ – nám připomíná, že naše víra
vyrůstá z hlubokých kořenů a stojí na pevných základech.
Je také potřeba nenechat si namluvit, že
je v církvi všechno špatně. Toho dobrého je
neskonale víc, jen se o tom nemluví. Kolik
zpráv a reportáží se objevilo ve sdělovacích
prostředcích například v souvislosti se Světovými dny mládeže v Krakově před dvěma
lety? A při tom to bylo z pohledu dnešního
světa tak mimořádné a pokojné setkání…
Nenechme se příliš znepokojovat či nakazit virem neustálé kritičnosti, kterému mnozí
– i někteří křesťané – podléhají. Modleme
se za svoji církev. A snažme se, abychom
my sami byli křesťany, kteří činí společenství
církve o něco krásnější a věrohodnější. Každý to můžeme ovlivnit k lepšímu či k horšímu.
Ať nás provází přímluva a příklad svatého
Václava, abychom dědictví otců dokázali
předat dál jako dědictví živé a přitažlivé.
o. Petr
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„Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“ (Ef 6,10)

PROŽILI JSME

Duchovní obnova s Eliasem Vellou v Hodoníně
Poslední čer vnov ý t ý den (25. – 29. 6. 2018) se
v hodonínské farnosti konala
duchovní obnova s františkánským knězem P. Eliasem
Vellou OFMCap. z Malty.
Tématem byla Blahoslavenství – Ježíšovo Horské
kázání. Šlo o to, jak bý t
blahoslavení, tedy šťastní,
tady a teď, přičemž cesta
k tomuto štěstí i štěstí samotné jsou zcela odlišné
od toho, jak nám to (mnohdy
úspěšně) nabízí a vnucuje
tento svět.
Přednášky střídaly mše
svaté, adorace, přímluvné
modlitby, žehnání. Podnětné
byly také odpovědi o. Eliase
na dotazy účastníků. Asi není
účelem popisovat jednotlivé
dny této obnovy. Kdo chce,

I letos jsme se mohli nejen duchovně občerstvit na výborně připravené Katolické charizmatické konferenci v Brně na Výstavišti. Probíhala od 11. do 15. července a zúčastnilo
se jí kolem 7 tisíc lidí (víc jak tisícovku tvořily děti). Program byl i tentokrát velmi pestrý,
na svoje si přišli malí i velcí, mladí i ti starší.
U přednáškového pultu se vystřídali opět skvělí lidé jako o. Vojtěch Kodet, Ladislav
Heryán, Kateřina Lachmanová a další. Hlavním přednášejícím byl nám dobře známý
francouzský kněz René-Luc.
Tady je malé ohlédnutí za tím, co přinesla konference účastníkům z naší farnosti:

může si najít čas k poslechu
jednotlivých témat nejen o.
Velly, ale i jeho tlumočníků
Jany Ungerové a Václava
Čápa (nahrávky přednášek
včetně odpovědí o. Eliase na
otázky účastníků jsou k dispozici u Kateřiny Jagošové,
tel. 731 626 073).

Díky zajišťování celodenního zázemí pro o. Eliase
a jeho tříčlenný tým jsme po
několik dní mohli sdílet blízkost tohoto kněze – v jeho
nemoci, při odpočinku či
modlitbě, a být tak svědky
jeho pokory, humoru, vnitřní
síly i Boží blízkosti. V čase
prožitém s o. Vellou se mi
vybavilo, co řekl při jedné
z přednášek: „Evangelizace
je založena na svědectví.
Nejde až tak o slova, ta nejsou tak důležitá, ale o to, co
dělám, jak jednám. To má na
druhé lidi podstatný vliv…“
Milí přátelé z Dolních Bojanovic, velký dík za pomoc
(v jakékoli podobě) při této
duchovní obnově.
K. Jagošová
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CHARIZMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ

Určitě nebudete litovat
Jsem si jistá, že když se
člověk nenechá zastrašit
tak trošku oficiálním názvem
tohoto největšího setkání
křesťanů v České republice, odhodlá se a přijede,
nebude litovat a bude se
potřebovat vracet. Atmoška
je tu přímo „boží“ a člověka
jakéhokoli věku pohltí, sotva
mine závoru brněnského Výstaviště. Jak by taky ne – vše
je v režii kohosi obrovského,
za kterým se tu všichni sjeli,
a jehož velikost a dobrotu
nejsme schopni pochopit ani
domyslet. Věřím, že každý,
kdo sem přijel skutečně za
Ním, zaznamená reakci…
Je vidět, že organizátoři
jsou velmi schopní a obdarovaní lidé, už jen při pohledu na výběr mimořádných osobností, které jsou
v yzvány, aby se podělily
o své dar y a zkušenosti,
promluvily a nechaly se tak

použít Duchem Svatým. Už
jen pro to bezva zázemí plné
koutečků s knihami, kávou
a dobrůtkami, možností svátosti smíření, duchovního
rozhovoru, přímluvné modlitby či tiché chvilky před
Nejsvětější svátostí. Obětavá mládež se tu královsky
postará o vaše děti, které
mají zajištěný samostatný
paralelní program po celou
dobu konference, abyste si
vy mohli odpočinout a načerpat. Je tu zkrátka cítit van
Ducha Svatého - lidé se na
sebe usmívají, jsou k sobě
jaksi ohleduplnější, než jsme
zvyklí.
Tu letošní konferenci korunoval francouzský temperament otce René-Lucka,
ale nepochybuji, že kdo mu
to dovolil, mohl cítit dotek
Pána přesně tam, kde bylo
potřeba, skrze kteroukoli
přednášku či drobný detail, jakým může být třeba

úsměv souseda. I tentokrát
bude jenom na nás, jestli
necháme zažehnutý plamínek vyhasnout, nebo se ho
rozhodneme sytit. A z vlastní
zkušenosti mohu potvrdit, že
jestli přizveme k této snaze
„hlavního organizátora“, nemůžeme nevyhrát… :-)
účastnice L.
Jeden den na charizmatické konferenci
V pátek 13. července jsem
se se svým synem a kamarádem na invalidním vozíku
vydal na KCHK (Katolická
charismatická konference)
do Brna. Minulý rok jsem
tam byl také a odvezl jsem si
spoustu duchovních zážitků,
po kterých jsem prahl i letos.
Ale hlavu mi tentokrát naplnilo úplně něco jiného.
Jelikož máme doma 27letou
postiženou dceru, myslel
jsem si, že o invaliditě toho
vím dost a moc věcí mě už
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val. Začaly se pak objevovat
zpětně, až v různých životních situacích, jako by na
ně čekaly. Věděl jsem a cítil
tenkrát však hned, že Bůh je,
a že se mě opět dotkl.
T. Červenka

snad nepřekvapí. Opak byl
pravdou.
Nejdříve jsem nemohl nacpat vozík do kufru auta,
potom ho zase vyndat, soustavně jsem mu nasazoval
podnožky opačně, atd. Ale
to říct nechci. Překvapil mě
například obyčejný „járek“
z žulových kostek na odvod
vody. Do té doby se mi jevil
jako bezbariérový. Ale tam
jsem zjistil, že převézt kamaráda můžu jen v jednom
místě na asi deseti metrech.
A když se to místo nenašlo,
tak to šlo pouze s velkou
opatrností „na zpátečku“.
Nebo ke stánkům s jídlem,
které stojí v kamenné drti,
se vozík prostě nedostane,
protože se mu zaboří kola.
Taky my lidi jsme občas
problémem. Člověk většinou
sleduje dění kolem sebe
v úrovni očí a mnohokrát
nezaregistruje, že někde
4

dole je vozík. Dal by se tady
vypsat celý seznam toho,
co vozíčkářům znesnadňuje
život a přesto mám pocit, že
jsou silnější než my chodící.
Možná se drží motta letošní
konference: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké
moci.“ (Ef 6,10) A tím chci
navázat na to, co mi naplnilo
ne hlavu, ale srdce.
O. Vojtěch Kodet ve své
přednášce vzpomněl slova
sv. apoštola Pavla: „Když
jsem slabý, tehdy jsem silný.“
A řekl k tomu: „Když zakouším svoji slabost a přijmu ji,
tehdy může působit Bůh. Být
slabý, to není hřích, ani nic,
za co bychom se měli stydět.
Ale špatné je spoléhat jen
na sebe.“
Ať už přednášel kdokoliv,
zazněla z pódia spousta zajímavých myšlenek. Pravdou
je, že na konci dne jsem si
z nich skoro nic nepamato-

Svou sílu hledejte u Pána,
v jeho veliké moci.
(Ef 6,10)
Z letošní charismatické
konference jsem si odnesl
dvě pro mě důležité myšlenky. Každá zazněla od jiného
přednášejícího. Ta pr vní
patří o. Vojtěchu Kodetovi.
V přednášce „Když docházejí síly“ mluvil o tom, jak
mají lidé potřebu srovnávat
se s jinými. To může vést
třeba k nesprávným závěrům, že jsme v něčem horší
než ostatní. Ve skutečnosti
jsme však každý jedinečný
a přehnané posuzování je
zbytečné.
Druhá myšlenka přišla od
Pavola Streža. V přednášce
„Život na bojišti“ řekl: „Zlo se
v nás snaží zničit to, v čem
můžeme být nejlepší.“ Díky
těmto slovům jsem si uvědomil, jak důležitá je zdravá
sebedůvěra. Tak jak se vidím
já, tak mě uvidí i ostatní. Je
jedno, že se mi v něčem nedaří. Třeba je to právě ta věc,
ve které můžu být nejlepší.
Chce to jen vytrvat i přes
překážky, které mě potkají.
M. Červenka

Hodová mše v Josefově
Letošní hody byly zahájeny mší svatou Pod zeleným,
kterou celebroval Mons. Jan
Vokál, biskup královéhradecký. Přítomno bylo asi 700 věřících domácích a přespolních. Koncelebrovali další
kněží - Mons. Jean-Sylvain
Emien z apoštolské nunciatury v Praze, Mons. Pavel Dokládal, prezident Fatimského apoštolátu v ČR,
náš duchovní pastýř o. Petr
Karas, o. Jaroslav Kolbaba,
kněz z Nového Města nad
Metují, o. Dmytro Romanovský, novokněz z Kutné Hory.
Mezi další milé hosty patřili
Mons. Petr Esterka, emeritní
pomocný biskup brněnský,
který v minulosti naše hodové mše také celebroval,
náš domácí o. Václav Ven-

tura, Ing. Hana Frančáková,
členka světového apoštolátu
Fatimy a Zdeňka Rybová,
místopředsedkyně a tisková mluvčí Hnutí pro život.
Při mši hrála bojanovská
schola pod vedením Jana
Herky, která prohloubila náš
duchovní zážitek. Kéž nám

duchovní povzbuzení vydrží
dlouho v našich srdcích.
Děkujeme všem, kdo se
jakýmkoliv způsobem zasloužili o zdárný průběh této
mše svaté.
farníci z Josefova
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ROHÁČE 2018 - MLADÍ
Jedné slunečné neděle
se v kalendáři zjevilo datum
22. 7. – den odjezdu do Roháčů. Sešli jsme se na póžu
v kostele a už od začátku věděli, že jsme grupa svatých
lidí, neboť si mezi námi otec
Petr v yhlédl nepřeberné
množství budoucích seminaristů...
Za využití hrubé síly jsme
u fary dostali do aut všechna
zavazadla a rozjeli se směr
Liptovský Mikuláš. Po cestě
nás nečekaně čekalo čekání
na slovenských dálnicích,
zejména za Ružomberokom.
Po příjezdu do cíle, kterým
bylo nejmenované parkoviště, v yskákali budoucí
bohoslovci z aut a namířili si
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to směr chata. Sice minuli
odbočku a ušli kus cesty
špatným směrem, ale nakonec rychlou chůzí stihli dojít
do „tábora“ za normální čas,
takže se o této ostudě nikdo
nedozvěděl.
Po b l a že n é m s p á n k u
a skvělé snídani následovala
první procházka na Mnicha
a nechybělo ani tradiční prolézání rourou s letošní extra
velkou porcí ledové vody.
V tamní krajině by člověk
očekával, že mu společnost
budou dělat veverka nebo
medvěd, místo toho jsme jen
vnímali přítomnost kůrovce,
který se výrazně podepsal
na zdejších lesích.
Druhý den přišel na řadu

největší výšlap ke Trem Kopám, který se pár šťastných
rozhodlo ukončit už na Žiarské chatě. Ti, co vytrvali, byli
na hřebeni odměněni mší
svatou a obědem. Protože
kromě velkého větru vanul
na hřebeni i Duch Svatý,
rozhodl se letos otec Petr
zkrátit původní morbidní výšlap z Trech Kop na Plačlivo,
za což byl na vrcholku odměněn překvapením v podobě
ovocného poháru.
Ostatní dny se nesly ve
jménu odpočinku, hrál se
baseball, obohacený o nášlapné miny v podobě kravích nadílek. Prožili jsme
pěkné mše v přírodě, vyslechli si skvělé přednášky

otce Petra a zaplnili břicha
ještě lepším jídlem, zejména
pak, když to řeknu polopatě,
porýčem, o kterém lze první
zmínky nalézt již v knize C.
S. Lewise Plavba Jitřního
Poutníka, kde se o poryči
mluvilo s velikou úctou.
Shrnuto podtrženo, ačkoliv jsem dřívější Roháče
nezažil, tak jsem si ty letošní
moc užil a věřím, že na nás
čeká plno hezkých chvil
v horách i za rok.
Filip Jagoš

CESTA DO FRANCIE
Naše cesta započala v neděli 5. srpna odjezdem od
fary. Vydali jsme se tak na
dobrodružnou a zajímavou
výpravu za krásami Paříže,
ale také Normandie a Bretaně. Každý z nás si se sebou
vezl všechna přání a myšlenky na své blízké, které
chtěl na této pouti odevzdat
v duchu do Božích rukou.
Po noční cestě přes Německo jsme brzy ráno dorazili do Paříže. Prvním cílem
naší cesty se stala Eiffelova
věž – někteří z nás si vyjeli až
na samý vrchol věže (324 m),
ze kterého je ohromující
výhled na celou Paříž. Poté
jsme zamířili k vojenskému
muzeu – Invalidovně a dále
do kostela na ulici Rue du
Bac, kde měla sv. Kateřina

Laboure v roce 1830 zjevení
Panny Marie. Zde jsme prožili naši první společnou poutní
mši, kterou sloužili, ostatně
jako i ostatní mše, otcové
Petr Karas a Miloslav Čamek.

Po krásném hlubokém duchovním zážitku a celodenním namáhavém putování
Paříží jsme vyrazili do hotelu
v Rouen. Toto proslulé město jsme si prohlédli další

Pohled z Eiffelovy věže
7

Společná fotografie před bazilikou v Lisieux
den naší výpravy. Okouzlilo nás svými malebnými
uličkami, místem, kde byla
upálena Johanka z Arku,
ale zejména impozantní katedrálou. Odpoledne jsme
přejeli do malebného městečka Honfleur, kde na nás
dýchla mořská atmosféra.
Obdivovali jsme množství
malých roztomilých krámků
nabízející místní speciality, kterými jsou bezesporu
karamelky z mírně slaného
másla, hory čokolády, sýry,
ryby a nepřeberné množství
dalšího zboží. Toto místo
nás všechny okouzlilo svojí
neodolatelnou atmosférou,
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ale naše kroky směřovaly
dál - do Lisieux.
Zde nás svojí velkolepostí
uchvátila bazilika sv. Terezie
– v kryptě této krásné stavby,
kde jsou uloženy ostatky
rodičů sv. Terezie (sv. Zelie
a Louise Martinových), jsme
slavili naši druhou společnou
mši – pro mnohé z nás to byl
velmi silný duchovní zážitek.
Další, již čtvrtý den, jsme
pokračovali v cestě s cílem
objevovat krásy Normandie.
Velmi zajímavé pro mnohé
z nás bylo navštívit místo
vylodění Spojenců během
2. světové války – tedy pláž
Omaha beach. Toto místo

i po tolika letech v sobě
nese tíhu smutku, ale i naději
osvobození. Mnozí z nás neodolali a dokonce si smočili
své unavené poutnické nohy
v Atlantiku. Z pláže jsme
pokračovali k impozantnímu románsko–gotickému
klášteru Le Mont St. Michel.
Nebylo sice jednoduché
dostat se přes množství turistů na tento žulový ostrůvek
uprostřed moře, ale určitě
to stálo za tu námahu – odměněni jsme byli další mší
svatou, která byla sloužena
v malém kostelíku, a také
prohlídkou kláštera, který je
naprosto jedinečný. Mnohé

z nás zaujal také příliv, který
ostrůvek obklopil mořskými
vlnami. Vůbec se nám odtud
nechtělo, ale museli jsme
pokračovat k dalšímu cíli
naší cesty – korzárskému
městečku Saint Malo, kde
jsme byli ubytovaní.
Pátý den, trochu upršený
(ale ne moc ) nás čekaly
dvě monumentální katedrály
– první z nich stojí v městě
Le Mans a je zasvěcena sv.
Julienovi, druhá ve městě
Chartres – zde, opět v kryptě, proběhla další z našich
společných mší svatých.
Poslední den naší výpravy
byl opět věnovaný Paříži –
mnozí z nás se velmi těšili na
prohlídku slavného muzea
Louvre, a zejména na velmi
obdivovaný obraz Mony Lisy.
Zde jsme měli strávit několik
hodin, ale ani několik dní by

Symbolický hřbitov amerických vojáků u pláže Omaha
zřejmě nestačilo na prohlídku celého komplexu muzea.
Díky za to, že jsme si mohli
prohlédnout alespoň něco.
Pokračovali jsme ke katedrále Notre Dame, a poté
do kostela sv. Eustacha,

kde naši duchovní průvodci
odsloužili poslední poutní
mši, při které jsme děkovali
za krásu Božích divů, za to,
že jsme mohli skrze lidské
výtvory obdivovat Boží velikost a také jsme prosili za
všechny své blízké.
Navečer jsme vyrazili k domovu – opět jsme jeli celou
noc a do Dolních Bojanovic
jsme ve zdraví přijeli v sobotu
11. srpna. Velké díky patří
všem, kteří cestu zajistili –
zejména paní Ireně Janů,
Vojtěchu Bohůnovi, o. Petrovi Karasovi a o. Miloslavu
Čamkovi. A samozřejmě
Bohu za to, že nás oslovoval,
ochraňoval a vedl.
Michaela Lekavá

Hora svatého Michala
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JAK NÁM BYLO V ROHÁČÁCH DOBŘE
V nedělu po požehnání sa
vydalo 24 krásných a voňavých lidí směr Tatry. Říkáte
si – začátek, jak každý rok.
Máte recht! Přivítala nás stará
známá chata (pravda – ani
né tak známá, jak stará)
a překrásná příroda (pravda
č. 2 – kapku to kolem zohyzdili dřevorubci vykácáním
stromů do okruhu šedesáti
metrů – ale nováčci byli
nadšení aj tak). Opravdu
nádhera: nebe plné hvězd, nikdy nekončící vůně hořícího
ohně, ticho, zkrátka – balzám
na duši.
Byla neděle a začínalo
pondělí… Poslední vytrvalci
sa vytratili na lože a všecí
upadli do posilujícího spán-
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ku. Co to? O druhé hodině
ranní sa začaly rozléhat nocú
divné zvuky. Ať hádáte, jak
hádáte, ťažko uhodnete.
Cirka 300 metrů od nás makali dřevorubci jak pominútí.
Snáď chceli splnit plán tejto
pětiletky na 125 procent
s předstihem... Dřevorubci,
nedřevorubci, do pondělního rána sme sa budili plní
očekávání, co pěkného nám
den donese.
Bystřejší a ostřílení kozáci
už asi tušá, že sa šlo na
túru. Otec Petr vybral pro
začátek neco kratšího na
rozehřátí, aby to ustál aj jeho
hierarchicky výše postavený
spolubratr, otec Josef Kubeš
neboli Bobr. A protože sme

byli opravdu zbožně založená
parta, šlo sa na Mnicha. Jak
říkám, byla to enom taková
drobná túrečka na rozehřátí,
takže už při výstupu na první
hřeben sme byli aj s kostelníkem Makinem spotění jak
dveřa od chléva a dychotali
sme jak krmné husy. Ale ináč
to nebyla dúhá procházka
– takých slabých skotných
15 kilometrů (víte, oni včíl
majú šecí ty chytré telefóny,
co vám měřajú kroky, puls
a pomály plkajú na zem barevné značky, abyste věděli,
kama sa vrátit, dybyste sa
ztratili – tož ťažko tvrdit, že
ide enom o takový menší
výleteček). Ale na protahnútí
to nebylo špatné. Navíc sa

často odpočívalo. Naprosto
ideální bylo jít poslední, lebo
to ste to pak dali až na vrchol
skoro na jeden zátah. Sotva
ste totiž došli ke skupině
veselých a odpočatých lidí,
polkli ste a šlo sa dál.
Úterý bylo ve znamení
bejzbólu, kdy tým otca Petra vysoko porazil družstvo
Nýmandů. (Poznámka za
Nýmandy: bojovali sme urputně, ale zároveň s vysokú
dávkú křesťanské ohleduplnosti a milosrdenství vůči
našému duchovnímu správci, kerého šecí milujeme
a pohled na jeho ztrápenú
tvář v případě jeho prohry
by nám trhal srdce na kusy).
Roháčské hlášky je těžké
chápat bez příčinných souvislostí – posuďte sami: „Ty
Nýmande!“, „Neškrab si to,
máš to hezké“ anebo „Políbila jeho šupinatou hlavu…“
Poslední zmíněná hláška
vyplynula ze čtení neotřelé
a napínavé knihy z drsného prostředí pod názvem:
Plavba Jitřního poutníka.
Pravda, občas byla četba
přerušována sebetrýznivým povzdechem čitatele:
„Přátelé, já si myslím, že posloucháte jenom ze soucitu“
– ale poté, co byl ujištěn, že
nikdo nespí, natož chrápe
(že Katko), nadšeně pokračoval v četbě.
Obávaná středa – tedy
spíše obávaný výšlap na Tri
Kopy. Vstávalo se za ranního

kuropění a po ranní modlitbě a modlitbě před jídlem
(i když tento druh modlitby
bych v budoucnu zařazoval
v rámci úspory času jen
a pouze, vařily-li by kuchařky
špatně – což o těch našich
neplatilo, ani co za neht vleze). Zkrátka, chtěl jsem říct,
že po snídani jsme vyrazili.
Po mši svatéj, kerá je při
tejto procházce zhruba v půli
cesty, sa dvá šťastlivci vykúpili veřejným příslibem, že radši
nasbírajú 2,7 litru borůvek do
všemi oblíbeného masaprostého pokrmu zvaného poryč,
kerý už tradičně připravuje
náš duchovní správce – všemi milovaný otec Petr (vím, že
zmínka o všemi milovaném
otci Petrovi zde již zazněla;
nepíšu to ale snad proto, že
stokrát opakovaná lež se
nakonec stává pravdou, ale
pouze a jen proto, aby i náš
duchovní správce uvěřil, jak
nesmírně je nám drahý).

Přátelé, všichni díky Boží
milosti rosteme a zrajeme.
O to větší radost nám způsobilo, že letos dozrál i otec
Petr. Dostalo se mu osvícení
a poznání, že Tri Kopy opravdu nejsou tři, ale že je jich
"dvě až sedm", a že ronit slzy
se dají i na jiných vrcholcích,
a tak ve Smutném sedle odbočil doprava a všem účastníkům bylo opravdu plačlivo.
Chci říct, že všem účastníkům se otevřel překrásný
výhled z vrcholků 2 125 metrů vysokého Plačliva. Závěr
procházky korunoval sjezd
na koloběžkách od Žiarské
chaty. Některým vehnal do
očí smrt, pro jiné byl krásnou
tečkou za neméně krásným
dnem.
Čtvrtek – 4 hodiny ráno.
Jsou chvíle, kdy vám vzduch
jen tak projde textilem a pak
jsou nezapomenutelné chvíle, kdy vám s mistrovstvím
Rembrandta v ykreslí na
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spodním prádle dyňový květ.
Tento nečekaný zážitek mi
otevřel zcela nový způsob
trávení volného času. Měl
však i svou kladnou stránku:
zajistil mi totiž u roháčského týmového lékaře MUDr.
Jordána dvoudenní neschopenku. Hlavní události dne
však teprve měly přijít. Opět
se bejzbólilo. Tentokrát tým
otce Petra prohrál. Nerad
bych, aby to vyznělo namyšleně, ale jsem si téměř jist,
že nemalou zásluhu na tomto
vítězství mám i já – páč jsem
vítěznému týmu chyběl. 
Poklidný večerní táborák
náhle proměnil v drama návrat dvou nejmenovaných
dam Marie a Ludmily ze stylově laděné kadibudky. Lidušce sa zdálo, že sa ve tmě
zaleskly nečí oči a že slyší
funění (to víte, úchylů néni
nikdy dosť) – ale tentokrát
to byl pan domácí – došel
sa na nás podívat tatranský
12

medvěd. Chrabře sa mu postavil Mirek – bohužel enom
s mobilem a touhou po kvalitním snímku. Náš milý medvěd
vůbec nepochopil, že sa
po něm chce, aby pózoval
a začal (naštěstí) hbitě šplhat
na nejbližší strom vzdálený
pouhých 30 metrů od místa
táboráku. Tož, co vám budu
vyprávjat – pozdvižení to bylo
veliké. Nekeří už sa v duchu
lúčili se životem (s Pánem
Bohem, dědinečko), nocležnice spaly místo ve stanech
v autech nebo chatě – nekeré
v yzbrójené aj pepřákem.
Chlapi držali statečně stráž
s dvoma sekerama a bejzbólovú pálků – a pro mňa to
byl důkaz, že u Pána Boha
skutečně neexistuje čas – bo
já sem sa posral už ráno...
Pátek – méně šťastliví
účastníci, keří si nestihli
od MUDr. Jordána vystavit
neschopenku, vyrážali po
modlitbě a snídani se svě-

šenýma hlavama na další
túru, tentokrát na Ráztoku.
Samozřejmě, že účastníci
kráčeli vstříc novým dobrodružstvím nejen s nadšením
a rozšířenými zornicemi, ale
i vidinou lahodného poryče,
kerý jim po návratu připraví
všemi milovaný otec Petr. I na
túře je však potřeba v bdělosti
a nadšení nepolevovat. Naštěstí nám v ťažkých chvílách
Pán Bůh posílá pomoc v podobě „dobrých lidí“, keří majú
dycky po ruce slova útěchy
a posily. A tak i naši účastníci
mnohonásobně povzbuzovaní zázračnou větou: „Přátelé,
pojďme, pojďme, samo se to
neujde!“ – nakonec šťastně
doputovali zpět do základního tábora.
Závěr: Letošní partyja sa
mosela Roháčom velice lúbit, lebo po páteční večerní
adoraci sa s nama hory lúčily
pompézním bleskostrojem
(odvozenina od ohňostroje).
A potom bečaly až do půlnoci a v sobotu plakaly vodu
pomály až do našého odjezdu. Jak říkám – sympatická
partyja.
A včíl to najdůležitější (jak
už kdosi trefně poznamenal): HLAVNĚ TAM NEJEZDITE, BO BYSTE MOHLI
NECO PĚKNÉHO ZAŽIT!!!

Staňa Bílek
účastník expedice

UNIKLI JSME Z LABYRINTU!
I tato slova byste mohli
slyšet od dětí při návratu z letošního orelského stanového tábora. A jak to všechno
probíhalo?
Tábor se opět konal na
začátku letních prázdnin na
louce kousek od vesničky
Břestek u Buchlovic, jejíž
okolní zalesněné kopce jsou
ideální pro spoustu adrenalinových her. Mottem tábora
byl Labyrint – knižní i filmová
série o dospívajících teenagerech, kteří musí spojit
síly, aby unikli z nebezpečného labyrintu. Pro táborníky,
na deset dní pobývajících
uprostřed neznámých lesů,
téma přesně na míru.
Ačkoliv počet dětí nedosáhl
táborového maxima, byla
zde spousta příležitostí pro
navázání nových přátelství,
jelikož bez týmové spolupráce
by se žádná z pěti skupinek
nikam nepohnula. Rozhodně

mají mnoho zážitků, na které
budou rádi vzpomínat.
Skupinky sice soupeřily
o umístění v celotáborové
hře, ale taktéž potřebovaly
poskládat mapu únikové
cesty ven z labyrintu. Každý
den si tedy losovaly zadání
hádanek, za jejichž splnění získávaly střípky mapy.
Symbolický útěk se konal
formou celodenní túry na
břesteckou rozhlednu.

Táborníci měli samozřejmě i prostor na odpočinek
a volnou zábavu. V dobách
mezi hrami a jídly se téměř
neustále hrál velmi oblíbený
Kolotoč. Přes polední klid
se pak hrály různé stolní hry
nebo se prostě jen odpočívalo na kraji lesa. Na táboře
nechybělo ani sobotní posezení u táboráku, ani nedělní
návštěva rodičů a mše svatá.
Deset dní uběhlo jako
voda, a tak byl čas na rozloučenou. Zvládli jsme to
a z labyrintu se podařilo
utéct všem. Věříme, že se
dětem tábor líbil a na všechny se těšíme zase za rok!
za táborníky Sam Bílek
Velké díky jménem rodičů
a spokojených dětí patří
vedoucím a všem ostatním, kteří tábor připravili.
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FLORBALOVÝ KEMP 2018
Letos se uskutečnil už pátý ročník Florbalového kempu ve Vískách u Letovic. Proti
loňskému roku byl zájem mnohem větší.
O 33 dětí se staralo 11 vedoucích.
Vysoký počet účastníků vyžadoval perfektní organizaci a hlavně dodržování pravidel.
Po snídani a hygieně šly děti na florbalový
trénink do nedaleké Sokolovny. Po obědě
následoval odpolední klid, během kterého
mohli táborníci získat tzv. hodnosti. Hodnosti
jsou praktická věc. Táborník s vyšší hodností
má například přednost ve frontě na oběd
nebo nemusí mýt nádobí. Po svačině děti
vyrazily hrát táborovou hru. Letošním tématem byla Římská invaze do Británie. Hry byly
zaměřeny jak na fyzičku, tak i na přemýšlení.
Děti musely například rozluštit tajnou zprávu
nebo získat zpět ztracené území. Večer
se zpívalo a opékaly se špekáčky u ohně,
také jsme si zahráli pantomimu a nacvičili
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součástí i duchovní program. V neděli šly
všechny děti do místního kostela na mši
svatou. Ve středu přijel o. Petr, který sloužil
dětskou mši svatou. Samozřejmostí byly
modlitby ráno, večer a před jídlem.
Tábor proběhl bez komplikací. Všichni si
užili mnoho srandy a vyzkoušeli nové věci.

Dík patří všem vedoucím, kuchařkám, díky
kterým dětem chutnalo stejně jako doma,
a místním za všestrannou pomoc. Těšíme
se na další ročník, který se uskuteční opět
začátkem letních prázdnin. Už teď na něj
zveme všechny děti.
Vedoucí tábora

Putování sochy Panny Marie Fatimské v naší farnosti

večerníčky. Ti nejodvážnější si troufli i na
noční hlídku.
I když by to mohl název napovídat, u tohoto
tábora nešlo jenom o florbal. Mimo něj si
děti zkusily paintball, rafting, jízdu na koni
a další různé aktivity. Tomu odpovídá i velké
množství „neflorbalistů”, které se Kempu
zúčastnilo.
Jde o orelský tábor, takže je na něm

V prázdninovém měsíci srpnu jsme přivítali
v naší farnosti sochu Panny Marie Fatimské.
Navštívila celkem 15 rodin, kde se scházeli
členové rodin a známí k modlitbám.
V roce 2017, který byl jubilejním rokem
stého výročí fatimských zjevení, tuto sochu
požehnal pomocný biskup královéhradecký
Josef Kajnek, aby přinášela požehnání do
rodin. Socha Panny Marie putuje po regionu
Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. U nás
ve farnosti ji budeme mít možnost přivítat
zase za 3 roky.
Regionální společný stálý úmysl modliteb
je za rodiny a za jejich posvěcení. Účelem
Mariiny návštěvy ve Fatimě bylo varovat
a chránit lidstvo před zlem, které na sebe
svými hříchy přivolává. Zejména chránit lidi
před peklem. K tomu mají napomáhat oběti,
modlitba růžence i uctívání jejího Neposkvrněného Srdce, jak si přeje její Syn. Velkým
darem jsou první soboty v měsíci.
Věřím, že ovoce plynoucí ze zasvěcení našich rodin, farností, diecézí a celé naší vlasti
Mariinu Neposkvrněnému Srdci poznáváme
často skrze ochranu a požehnání, které nám
Maria vyprošuje.
Přeji každému z vás, abyste zakusili
radost z víry a velký pokoj, který poselství
Fatimy nabízí. A třeba tak jako František,
Hyacinta a Lucie přijmete do svého života

svatý růženec, modlitbu na smír za hříchy,
urážky, rouhání a lhostejnost, kterými je Bůh
urážen. Maria, my s radostí prosíme tebe,
ty pomoz nám otevřít bránu nebe. Ave, ave,
ave Maria…
P. Petrášová
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SVĚDECTVÍ

CO JSME PROŽILI

Tibor Hlačina - svědectví jednoho života
„Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil!“ Mk 1,11

Boží Tělo - 3. června 2018

Foto na této straně L. Herka

Božské Srdce - 10. června 2018

Pouť na sv. Hostýně - 21. července 2018
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Pouť v Žarošicích - 8. září 2018

Ráda bych se s vámi podělila o svědectví
života jednoho mimořádného muže. Je to už
několik let, co tiše a nenápadně vkročil také
do mého života...
Bylo to při kurzu charizmatické obnovy v naší farnosti. Měla jsem tu čest být
u přímluvné modlitby, kdy Bohu odevzdal
celý svůj život a pozval Ho, aby se stal Pánem
jeho života. Tehdy řekl „ano“ kříži, který pro
něj Bůh vybral a který mu s velkou důvěrou
svěřil. Zpětně tento okamžik vnímám jako
chvíli, kdy Tibor po tomto kříži - s prosbou
o sílu - natáhl ruce.
Díky Tiborově iniciativě a na jeho přání
jsme založili modlitební společenství ve
složení skupinky, jíž dovolil, aby ho v rámci
obnovy lépe poznala. Scházeli jsme se pravidelně, a když to jeho zdravotní stav dovolil,
nenechal si Tibor žádné setkání ujít a byl
jeho motorem. Těžkou nemoc, se kterou
bojoval, jsme společně v důvěře odevzdávali
a přidávaly se k nám celé naše rodiny i další
společenství.
Nerad mluvil o sobě. Při našich setkáních
se i v pokročilejším stádiu nemoci vždycky
zajímal spíše o to, jak se vede nám. Zvlášť
v posledním roce Tibor často vyhledával
přímluvnou modlitbu a ujišťoval nás, jak velkou sílu má a jakou úlevu a posilu mu přináší.
Když jsme se společně modlili v nepohodlí
veřejných nemocničních chodeb a pokojů,
měla jsem možnost vidět, jak vážně svou víru
bere a jak statečně si za ní stojí.
Tibor mi při jednom z našich posledních
setkání zklamaně řekl, že je slaboch, a že to
vzdává. Já jsem ale před sebou pod křehkou

skořápkou jeho těla viděla jednoho z nejstatečnějších a nejsilnějších lidí, jaké jsem kdy
poznala. Člověka, který odmítal znát lékařské
prognózy a byl připraven o svůj život až do
poslední chvíle bojovat. Zvlášť v posledních
týdnech a dnech jsem obdivovala jeho trpělivost, odevzdanost a pokoru, se kterou
přistupoval k léčbě i všem, kteří o něj pečovali. Ani v posledních dnech svého života
neztrácel smysl pro humor, byl vždy vnímavý
a uměl své okolí ocenit.
Letos o velkopáteční noci dostal Tibor
vzkaz - vymodlený verš z Bible: „Ty jsi můj
milovaný syn, tebe jsem si vyvolil.“ (Mk 1,11)
Najednou mi to všechno došlo. Tibor byl Boží
dar a požehnání pro nás všechny – nejen pro
svoji rodinu a naše společenství. Bůh poslal
i tohoto svého syna, aby nám byl vzorem
a vedl nás k Němu svým příkladem.
Také díky tomuto verši jsem přesvědčená, že Tibor je po vysilujícím boji konečně
v náručí svého milujícího Otce a nám, které
tu zanechal, zůstane mocným přímluvcem.
L. Fatěnová
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LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

Tetička Anna Mráková
Další osobností, kterou bychom vám chtěli připomenout, je věrná farnice tetička
Anna Mráková (rozená Čajková). V letošním roce oslavila významné životní jubileum
95 let. Narodila se 17. června 1923, její rodný dům se nachází v ulici Vídeňská, kde
žije dosud.
Paní Mráková neměla jednoduchý život.
Měla šest sourozenců, ale všichni zemřeli
ještě v dětském věku, jako jediná z nich se
dožila dospělosti. Tím bylo ovlivněno i její
dětství: „Vyrůstala sem sama. Ve škole
sem byla hodně sama, byla sem stydlivá
a samotářská. Klidně sem seděla a hodiny
si četla,“ svěřila se oslavenkyně, která nyní
už má po operaci šedého zákalu a čtení už jí
dělá problém. „Na kole sem jezdit neuměla,
ale na krávách ano. Chodila sem jich pást.
Na pole sem chodila aj sama. Neměli sme
moc polí, ale všecko sme si uměli zajistit
sami. Nemuseli sme skoro nic kupovat.
Moja matka podporovala aj druhých, co
byli potřební,“ dodává.
Paní Mráková žije celý život v ulici Vídeňská
a o označení ulice nám prozradila zajímavost.
„Našej ulici sa říkalo Vídeňská špica. Bylo
to proto, že skoro v každém domě byl
nejaký majstr nebo študovaný. Bydlel tu
radní, švec, vedle topič z vlaku, pak krejčí,
námořník, policajt a jeho bratr učitel, tkalci,
šafář aj zedník... Tak sa říkalo, že je tady
majstrů jak ve Vídni,“ směje se.
„A víte proč sa říká Čaganov? Stařenka
mně to často říkala. Měli tam sklep. Ten
kopec tam býval větší než dnes. Ulica aj
vchod do sklepů bývaly zarostlé kozičkama
a trním jak v divočině. Když tady lidé chodili, museli si vzít čagan na cestu, protože při
dešti nebo v zimě sa nedalo jít bez opory,“
doplňuje zajímavosti o obci.
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Primář mu říkal, že je to uderené. Pak jeden
doktor zjistil až po třech měsícách, že má
patnáct centimetrů prasklú stehenní kost.
Teprv ho operovali a měl i další komplikace.
Téměř dvacet let marodoval. Celkem měl
dvě operace nohy, dvě krku a dvě prostaty. No zkusil si,“ smutně vzpomíná paní
Mráková, která sama byla vážně nemocná
a nějakou dobu strávila také v nemocnici.
V době, kdy byla nemocná ona, pomáhal jí
zase pro změnu její manžel.
„A lidé si z nás celý život dělali smích.
Prý, že je nás moc a že sme chudobní.
Ale můj muž byl záživný. Pomáhal mně.
Když děcka vyrůstaly, brával si jich. Kúpal
jich a převlékal. Uměl uvařit, upéct chleba
a buchty. Když sem byla v nemocnici, postaral sa o nich. Potom, jak začaly pračky,
tak mně jednu sehnal a pomáhal mně aj
s praním. Byl ke všeckému. Lidé sa mně

smáli, že nemosím nic dělat,“ přiznává paní
Mráková.
Manželé Mrákovi se dříve obávali, že až
děti odrostou, zůstanou v domě sami. Jejich
předpověď se nevyplnila. „Všecí sa ženili
a vdávali, ale jak rychle jich ubývalo, tým
rychleji jich přibývalo. Rodily sa děti a všecí
za nama jezdili na hody, na zabíjačky, dycky sa našla příležitost. Doteď sa scházáme.
Tak máme besedu furt, aj v týdni za mnú
jezdijú,“ chválí svoje děti paní Mráková, která
přiznává, že ani po smrti manžela (zemřel
v květnu 1990) samotu vůbec nepociťuje.
Lásku a péči jí nyní věnují její nejbližší.
I když paní Mráková už hůře vidí a slyší,
pořád je velmi vitální. Děkujeme jí za velmi
milé povídání a přejeme jí do dalších let
hodně zdraví, spokojenosti a Boží ochrany.
A. Červenková

MINISTRANTI

Paní Mráková si nestěžuje. Říká, že zažila
dobré i zlé. Její manžel byl švec z Mutěnic.
Společně se seznámili, když si u něho
nechala šít nové polobotky. Společně pak
vychovali devět dětí. „Muž nebyl dobrý tanečník, ale byl šikovný na prácu. Byl švec,
ale naučil sa každé řemeslo, které bylo
potřeba. Vodu a topení uměl jako vyučený,
aj zedničinu uměl. Ale když sme na baráku
dostavjávali komíny, měl úraz. Spadl z balkónu. Půl roku ležal v nemocnici. Nejdřív
v Hodoníně, ale noha ho pořád bolela.

Ministrant je světský služebník, který
pomáhá kněžím během bohoslužby. Latinské slovo ministrare je možné přeložit jako
„sloužit.“ To znamená druhému člověku činit
to, co si přeje. Tato služba souvisí s odkazem
Ježíše Krista – (např. Jan 13,1–20).
Mezi služby ministranta patří také pomoc
při udílení některých svátostí, zejména
svátosti křtu a eucharistie. Hlavními patrony
ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik
Savio.
U nás ve farnosti máme tyto ministranty:
Jan Bohun, Petr Bohun, Jan Bohunský,
Jonáš Fatěna, Patrik Fatěna, Šimon Frolec, Jindřich Kaňa, Jiří Košutek, Štěpán
Košutek, Richard Krkoška, Filip Kučera,
Vít Martínek, Adam Petrjánoš, Ondřej
Petrjánoš, Štěpán Rebenda, David Sklen-

ský, Zdenek Sklenský, Matouš Sládek,
Tadeáš Stávek, David Topenčík, Petr
Trávník a Petr Zámečník
Ministrovat začínají většinou ve třetí třídě,
po prvním svatém přijímání. Pokud si to
chtějí vyzkoušet dřív, jsou vítáni. Nejsou ještě
zapsáni v žádné skupince a chodí většinou
na dětské, středeční mše. Jsou to Tomáš
Ilčík, Jakub Tomčala, Jiří Tlach a další.
Věřme, že vytrvají.
Délka této služby není časově omezena.
Mohou ministrovat, i když ukončí základní
školu. Vytrvat není snadné, kluci dojíždí do
školy nebo jsou na internátě. Chodí většinou
v pátek, když je mše sloužena za mládež,
na Vánoce na půlnoční nebo na velikonoční
vigilii. Ministrantům, kteří jsou už v „důchodu“
moc děkujeme za vytrvalost v této službě.
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Jsou velkým příkladem pro ty mladší, kteří
se od nich mohou mnohému naučit. A kdo
jsou vlastně ministranti „v důchodu“?
Jakub Blažek, Martin Fatěna, Lukáš
Komosný, Viktor Maděryč, Václav Němec, Filip Němec, Tomáš Robek, Marek
Škrhák, Jakub Topenčík, Radim Zámečník a Lukáš Závorka.
V Bojanovicích i Josefově mají kluci bílou
řízu, kterou většinou zdědí po starším, už
odrostlém ministrantovi. Zkoušení a výměna
se provádí na ministrantské schůzce. Všechny
řízy šila paní Ludmila Hunčová, které tímto
děkujeme. Ministranti mají povinnost nosit
i v létě dlouhé kalhoty, v neděli a o svátcích
černé kalhoty a boty. Praní řízy zajišťují rodiče.
Kluci jsou rozdělení na čtyři malé a tři
velké skupinky. Malé skupinky se střídají
tak, aby bylo zajištěno ministrování na každé
mši ve všední den i v neděli. Jeden týden
mají službu na ranní mši, jeden týden na
večerní a dva týdny mají ve všední dny volno.
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V neděli mají službu podle rozpisu. Tři velké
skupinky se střídají na pohřbech, svatbách
a požehnáních.
Na činnost ministrantů dohlíží kostelníci,
otec Petr, ale hlavně Víťa Škrhák starší.
Ten organizuje ministrantské schůzky, akce,
odměny, dohlíží na činnost náčelníka. Také
organizuje ministrantský tábor a vždy se
postará o zajímavý program. Za tuto službu
velmi děkujeme.
Ale poděkování patří hlavně ministrantům.
Často bereme ministranty jako samozřejmost
a jen málokdo tuší, co všechno se pod bílou
řízou skrývá. Někdy je to radost ze služby,
ale také pětka z matematiky, někdy ospalost,
zmeškaný trénink nebo odřená kolena.
Je jen málo ministrantů, kteří by v této
službě vytrvali bez podpory rodičů. Proto
děkujeme rodičům všech současných
i bývalých ministrantů za jejich podporu,
důslednost a modlitby.
Zeptali jsme se rodičů, co si o ministrování svých synů myslí:
• Můj syn ministruje od třetí třídy. Sám se
k této službě rozhodl, ale myslím, že občas už toho litoval. Pro naši rodinu je to
velké požehnání. Když má službu, tak ho
doprovázíme. Někdy manžel, sourozenci
nebo já. Často si uvědomím, že bychom
třeba na požehnání nešli nikdo. Jsem za
to velmi vděčná.
• V naší rodině je ministrování tradicí. Manžel ministroval a nyní slouží jako akolyta.
Ministrování syna je samozřejmostí.
• Přiznám se, že jsem váhala, jestli je ministrování mého syna správné rozhodnutí.
Měla jsem pochybnosti. Bude tam zlobit,
nenaučí se to, nemá rád ranní vstávání,
je to velký závazek pro tak malé dítě.
Proč zrovna on? Jednou jsem se svěřila
kamarádce. Odpověděla docela přísně:

„… a kdo teda, když ne zrovna on? S manželem do kostela chodíte, tak kdo jiný?
Kdyby si to tak řekl každý…!“ Měla pravdu.
Syn ministruje už několik let.
• Za to, že můj kluk ministruje, jsem vděčný.
Je u oltáře, blízko Nejsvětější svátosti. Už

od malička si může vyzkoušet, co je to
služba. Vím, že kdyby seděl na lavičce
s ostatními kluky, zlobil by tam. Přítomnost
u oltáře ho formuje a vychovává způsobem, který bych já jako otec nezvládl.
K. Košutková

SLOVO PRO DUŠI

JAKÝ JSEM, KDYŽ MĚ NIKDO NEVIDÍ
Jedna bajka vypráví o muži, který byl velice
kritický vůči druhým lidem. Často říkal: ,,Jak
může tenhle člověk tak podle jednat, to já
bych nikdy neudělal.“
Jednou šel lesem. Přišla bouře, voda se
valila, vymlela kořeny stromů a zcela promočený muž spílal takovému řádění živlů. Když
se bouře přehnala, vylezl zpod keře, kde
našel jednoduchý úkryt, a najednou zahlédl,
že se mezi vodou odhalenými kořeny velkého
dubu něco zalesklo. Šel zvědavě blíž a mezi
kořeny uviděl ležet zlatý prsten s velkým
drahokamem.
Z takového drahocenného nálezu měl
velkou radost. Nasadil si prsten na prst
a vykročil k městu. Přišel až na rušné tržiště.
A jak se tak prodíral mezi lidmi, prsty druhé
ruky přejížděl po vzácném prstenu a hladil
drahokam. Dostal hlad, a tak přistoupil
k prodavači kukuřičných placek, aby si jednu
koupil. Marně na něho ale mluvil, prodavač
si ho nevšímal. Po chvíli si muž uvědomil,
že ani prodavač, ani ostatní lidé kolem něho
jej nevidí! Proto natáhl ruku a vzal si jednu
placku z velké hromady ležící na pultu. Nic
se nestalo, prodavač na to nereagoval. Muž
placku rychle snědl. Pak uviděl stánek se
džbány vína. Vzal si jeden džbán, aby uhasil
žízeň, a přitom zjistil, že ani tento prodavač
ho nevidí. A tak muž pochopil, že když sáhne

na drahokam prstenu, stává se neviditelným.
Aniž o své schopnosti nějak více přemýšlel, začal ji využívat. Někde vzal to, jinde zase
ono, a tak začal bohatnout. Vlastnil krásný
dům, koně i dost nakradených peněz, aby
mohl mít i služebnictvo.
Pak navštívil hlavní město a tam uviděl
překrásnou mladou ženu, která byla právě na
procházce se svou služebnou. Velice po té
ženě zatoužil. Zjistil, že je to manželka samotného vladaře a ten je prý již velmi starý. A tak
muž začal jednat. Jako neviditelný se dostal
do paláce, našel komnaty oné ženy, svedl ji
a strávil s ní noc. I ona si ho nakonec oblíbila
natolik, že mu navrhla, aby jeho starého manžela-vladaře odstranil. Muž tedy jedné noci
starého panovníka zabil a sám sebe prohlásil
králem. Byl šťastný, že má takové postavení,
krásnou ženu i královskou moc.
Jednoho rána, když stál před zrcadlem,
jej napadlo: „Co se stane, když sáhnu na
drahokam prstenu? Uvidím se v zrcadle, anebo sám sobě zmizím?“ Dotkl se drahokamu
a v zrcadle uviděl sám sebe, jak natahuje
ruku a krade, svádí ženu, jak bere dýku
a vráží ji do srdce jejího manžela. S hrůzou
si uvědomil, že se dokázal stát zlodějem,
cizoložníkem i vrahem, a to jen proto, že si
byl jistý, že ho při tom nikdo nevidí!
L. Švihálek
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NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

PODZIM ŽIVOTA
Třetí věk
Zpočátku jsem začal číst tento text rychle,
jak mám ve zvyku, než jsem se dostal ke třetí
větě. Zastavil jsem se a začal znova. Četl
jsem pomalu a přemýšlel o každém slově.
Tento text tě donutí zastavit se a přemýšlet.
Čti ho velmi pomalu.
Již se nacházíš v podzimu svého života…
Uvědomuješ si to? Čas tu má svůj zvláštní
běh, na který nemusíš být připraven. Zdá se,
že to bylo včera, kdy jsi byl mladý, čerstvě
ženatý a zakotvený v novém životě se svou
partnerkou. Zdálo se, že máš před sebou
fůru času. A teď se ptám – kam se poděly
ty roky?
Vím, že jsem je prožil všechny, jeden po
druhém. Mám ve vzpomínkách, snech a zkušenostech, jak to bylo tenkrát…
Ale teď se nacházím v období, kterému
se říká podzim života. Chytilo mne do své
pasti, nepustí mě a vede od překvapení
k překvapení. Jak to, že to přišlo tak rychle?
Kam odešlo mé mládí?
Vzpomínám si, jak jsem potkával celá ta
léta staré lidi a myslel si při tom, že jsou z jiného světa, který je mi tak vzdálený, že jsem
ani nepomyslel na to, že také já budu brzy
v podobné situaci. Ale už je to tady! Z mých
přátel jsou penzisté; zešedivěli, pohybují se
pomaleji a vnímám je nyní jako staré osoby.
Někteří jsou ještě ve formě, jiní jsou na tom
hůře než já, ale u všech vidím velkou změnu.
Už nejsou takoví, jak si je pamatuji – mladé
a plné energie. Jejich věk se na nich začíná
projevovat. Všichni se začínáme podobat
těm starým lidem, které jsem před tím potkával a myslel si, že nikdy nebudu takový…
Nemohu uvěřit, jak rychle to přišlo!
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Nyní zjišťuji, že pouhé osprchování může
být největší událostí dne! A že dopřát si siestu už není příjemnou událostí, ale nutností!
Neusnu proto, že bych chtěl, ale usnu proto,
že jsem si sedl. Vstoupil jsem do této etapy
nepřipraven na všechny bolesti a choroby.
Ubyla mi energie a vidím, že už nikdy neuskutečním to, co jsem chtěl udělat a na co
jsem nikdy neměl čas…
Ale jedno vím: ačkoliv přišel můj podzim
a já nevím, jak dlouho bude trvat, jedno vím
jistě: dokud budu na této zemi, začíná jiné
dobrodružství, ještě krásnější. To mi říká
má víra, která mě naplňuje nadějí a harmonií
navzdory všem potížím.
Ano, mám výčitky. Jsou věci, které jsem
neudělal, ač jsem je chtěl nebo měl udělat.
Ale zase je v mém životě plno věcí, které
jsem dělal nebo se pokoušel dělat a s nimiž
jsem spokojený. A dokud ještě nejsi v této
životní etapě, dovol mi připomenout ti, že
přijde dříve, než se naděješ.
Proto můžeš-li ve svém životě ještě něco
vykonat, učiň to co nejrychleji. Pusť se do
toho, udělej to teď, neodkládej to na později!
Život běží rychle. Udělej vše, co můžeš, ještě
dnes. Nikdy si nejsi jistý, zda už nenastal tvůj
podzim. Již nemáš příslib dalších životních
zastávek, žiješ ze dne na den. Řekni těm,
které miluješ, i svým přátelům, že si jich
vážíš, a pomáhej jim, jak jen můžeš. Budou
si tě pamatovat a vážit za to, co jsi pro ně
učinil v minulých časech.
Život je dar, který ti byl dán. To, jak ho prožiješ, je tvoje věc. Může být také darem pro
ty, kteří přijdou po tobě. Udělej ze své životní
cesty něco jedinečného a nádherného. Žij
dobře. Užij si dne! Učiň něco pěkného pro

sebe i pro ty, kteří tě obklopují! Buď šťastný!
Pamatuj si, že zdraví je důležitější než kusy
zlata a drahokamů. A nakonec, měj na paměti následující: dnes jsi již starý, ale budeš-li
chtít, můžeš být mladý duchem. Užívej si svůj
čas, dokud trvá.
Tvoje děti jsou tvůj obraz, ale tví vnuci jsou
perfektní! Vyjít na ulici je pěkné, ale vrátit se
domů je lepší! Zapomínáš jména? Nevadí.
Někteří lidé zapomínají, že tě kdy znali. Věci,

které kdysi pro tebe byly důležité, již nejsou
důležité dnes, ale jestli tě mrzí, žes něco
neudělal, tak na to dál nemysli.
Ale stáří je dobré z jiných důvodů: Znáš
staré písně, staré filmy, a to nejlepší ze všeho – máš staré přátele! Ať se ti daří dobře,
starý příteli!
O tvém životě nemluví to, co jsi nahromadil, ale to, co jsi rozdal.
Převzato z internetu

VZDĚLÁVÁME SE

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ

JUDAISMUS
Milí přátelé,
v tomto díle si blíže představíme judaismus
– víru židovského národa, který je „naším
starším bratrem ve víře“, jak kdysi krásně
poznamenal sv. Jan Pavel II.
Dějiny judaismu
Myslím, že představovat dějiny vzniku
židovského národa a jeho víry není příliš
nutné, protože jsou to v podstatě dějiny
Starého zákona.
To podstatné je, že je to historicky první
náboženství, které vyznává a uctívá
jediného Boha. Pokud vezmeme v potaz
okolní národy s množstvím jejich božstev, tak
již tento fakt je naprosto revoluční a hodný
odvahy, tedy i pevné víry.
Dějiny judaismu začínají odchodem Abrama (kolem r. 1700 př. Kr.) z chaldejského
Uru v Mezopotámii (dnešním Iráku). Abram
uzavřel s Hospodinem smlouvu, jejímž znamením je obřízka. Jeho víra se upevňovala
zkouškami, a to někdy extrémně náročnými

(např. požadavek obětování Izáka). V době
života Izákova syna Jákoba, který přijal jméno Izrael, se Izraelité přestěhovali do Egypta,
jak o tom vypráví příběh o Josefu Egyptském.
Po čtyřech staletích Hospodin svůj národ
vysvobodil skrze Mojžíše, kterému na hoře
Sinaj daroval desky s Desaterem. Mojžích
dal pro tyto desky zhotovit Archu úmluvy.
Díky Božímu vedení potom Izraelité putovali
pouští čtyřicet let, aby byli připraveni obsadit
zemi Kanaán. V době příchodu do Zaslíbené
země je vedl soudce Jozue, po němž následovalo ještě několik dalších „soudců“.
Izraelité však chtěli také krále, jako ho měly
ostatní národy, a tak soudce Samuel pomazal za krále nejprve Saula a potom Davida.
Jeho syn Šalamoun vystavěl v Jeruzalémě
Hospodinu chrám, kam byla uložena Archa
úmluvy. Po Šalamounově smrti (r. 933) došlo
k rozdělení království na Severní (izraelské)
království a Judsko. Během této doby Bůh
posílal do obou částí mnoho proroků (obvykle prostých zemědělců nebo pastýřů),
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aby nabádali lid a panovníky k dodržování
Božího zákona.
Neposlušnost vůči Bohu nakonec zapříčinila ztrátu Boží ochrany, a tak r. 722 př. Kr.
Asyřané dobyli Izraelské království. Roku
587 př. Kr. Babyloňané pod vedením krále
Nabuchodonosora dobyli také Judsko, zničili
Jeruzalémský chrám a velkou část obyvatel
odvlekli do otroctví. Tehdy se také ztratila
Archa úmluvy, o níž nadále kolují různé
legendy. Kolem roku 538 př. Kr., za perského krále Kýra II., byl odvlečeným Židům
umožněn návrat do jejich vlasti. Mohli opět
postavit chrám a zbudovat zpustošený Jeruzalém. Po přibližně dvou stoletích je ovládli
nejprve Řekové pod vedením Alexandra
Velikého (Makabejské války) a později (od r.
63 př. Kr.) Římané.
Po židovském povstání v roce 70 po Kr.
Římané opět, již nadobro, zničili jeruzalémský chrám, ze kterého zbyla pouze Západní
zeď, dnes známá jako Zeď nářků. Po těchto
událostech nastává tzv. diaspora, protože
mnoho Židů bylo vyhnáno do Egypta, Magrebu, Evropy a Babylónie. Dějiny diaspory
jsou protkány pronásledováním židovského
národa, vesměs velmi krutým. I přes tyto
nelehké okolnosti židé stále prohlubovali
svoji víru a studium Tóry.
Na konci 19. st. po Kr. se znovu rozhořel
antisemitismus, který Židy považoval za méněcenné a podřadné. Toto vyústilo v události
za II. světové války, kdy při šoa (hebrejsky
„záhuba“) přišlo o život na 6 miliónů Židů
(mužů, žen i dětí). Toto bylo nejstrašnější
antisemitské pronásledování v dějinách!
V roce 1948 vznikl stát Izrael, kde dnes
žije cca 6 mil. Židů. Asi 6 mil. Židů žije v USA
a asi 4,5 mil. Evropě. Ani děsivá skutečnost
holokaustu nezabránila od dalšího pronásledování a výhružkám likvidace Židovského
národa…
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Posvátné knihy
Nejdůležitější knihou je samozřejmě Bible
(TANAK – tóra, proroci a spisy). Bible je
v židovské liturgii používaná ručně přepsaná
na svitek a o šabatu a svátcích je předčítána
v synagóze (židovská modlitebna).
Dalším spisem je Talmud, což je hebrejsky „učení“. Zde jsou zaznamenána výkladová pojednání o biblických pasážích a také
praktická přikázání pro každodenní život.
Tyto zpočátku ústně předávané předpisy
byly později písemně zaznamenány a vytvořily tak jedinečnou encyklopedii židovské
moudrosti.
„Základní pilíře“ víry
Jak již bylo v úvodu řečeno, Židé věří
v jednoho Boha. Tato víra je zaznamenána
ve vyznání víry Šéma Israel (Slyš Izraeli – viz
Dt 6,4–9), které je pronášeno při východu
a západu slunce.
Bůh se zjevil Mojžíšovi pod jménem „Ten,
kdo je, byl a bude“. Boží jméno Jahve je
v hebrejském originále zapisováno čtyřmi
písmeny JHVH. Židé však Boží jméno nikdy
nevyslovují (toto mohl jen velekněz jedenkrát
za rok ve velesvatyni chrámu) a nahrazují ho
slovem „Adonaj“, které se překládá jako
„Pán“ nebo „Hospodin“. On je stvořitelem
světa, je milosrdný a spravedlivý.
Bůh uzavřel s Abrahámem Úmluvu, skrze
kterou vyvolil Izrael za „lid Boží a svatý národ“, aby svědčil o lásce Stvořitele ke všem
lidem. Tato Úmluva však není pouze privilegium, ale též odpovědnost.
Mnozí Židé přes všechny dějinné katastrofy nadále čekají na zaslíbeného Mesiáše
(Pomazaného) z Davidova rodu, za jehož
vlády zavládne mír, spravedlnost a bratrství
pro všechny národy a především pro lid Izraele. Aby se tak stalo, je třeba žít podle Tóry.

Náboženská praxe
Zbožní židé podřizují svůj život příkazům
Tóry a jejich každodenní život není oddělitelný od víry a náboženského prožívání.
Veškeré štěstí a radost, které život přináší,
jsou darem od Hospodina, a proto jej ustavičně chválí, a to prakticky za všechno (mj.
i za dobré vylučování).
Rytmus dne udávají tři modlitby: ráno
a večer se odříkává Šéma Israel a v poledne
mají chvály. Při ranní modlitbě se obvykle
halí do modlitební šály (talit), symbolizující
Boží přítomnost a na čelo si uvážou malou
dřevěnou krabičku (tefilin) se čtyřmi úryvky
Tóry, jež symbolizují oddanost Bohu. Studium posvátných textů a Talmudu je povinné.
Věřící si také na zárubně dveří upevňují mezuza, malé pouzdro s úryvky Tóry a modlitby
Šéma. Duchovní vůdce má titul rabín. Jeho
úkolem je vést obřady v synagóze, vyučovat
a dávat věřícím rady.
Dále zbožní (tzv. ortodoxní) židé dodržují
přísné dietetické předpisy kašrut. Uvádím
zde jen rozdělení na čisté a nečisté živočichy: povoleno je konzumovat přežvýkavce
s rozděleným kopytem, vodní živočichy se
šupinami a ploutvemi, drůbež; zakázáno
je jíst vepře, koně, králíka, ale také úhoře,
ústřice, mušle a jiné plody moře. Naprosto
zakázána je konzumace krve, a proto mají
zvláštní předpisy pro porážku. Cílem těchto
přísných předpisů je posvěcení každodenního života.
Středobodem týdne je šabat, jenž začíná
v pátek večer a trvá až do sobotního večera.
Je to den odpočinku, který připomíná Boží
odpočinek při stvoření světa. Je také připomínkou vyvedení z Egypta. Je zakázána
jakákoliv práce (např. rozdělání ohně, psaní; konzervativní Židé dokonce ani nejezdí
autem, protože se palivo zapaluje jiskrou).
Tento den je zasvěcen modlitbám v synagó-

ze, čtení a studiu Tóry, ale také návštěvám
nemocných.
Obřízka (berit mila) týdenních chlapců
je symbolem Úmluvy s Hospodinem. Další
slavností v náboženském životě je bar micva, kdy třináctiletí hoši jsou přijati mezi nábožensky dospělé a mohou např. předčítat
Tóru v synagóze. Obdobou u dívek je bat
micva. Dívky však nemají taková privilegia
jako jejich mužští vrstevníci. Svatba se koná
v synagóze nebo doma. Po úmrtí se drží tzv.
stráž u rakve zemřelého až do pohřbu. Po
smutečních obřadech se odeberou do domu
zemřelého a týden se modlí kaddiš – modlitbu za příchod Božího království.
Svátky
Židovský kalendář začíná stvořením světa
(takže letos máme rok 5778 ). Nový rok,
Roš hašana, se slaví na přelomu září a října. V synagóze se troubí na šofar, beraní
roh, připomínající Abrahámovu oběť Izáka.
Doma se podává jablko a med na znamení
víry v dobrý rok.
Po deseti dnech vyplněných modlitbami
a pokáním (věřící žádají bližní o odpuštění
všech křivd na nich spáchaných) se slaví
Jom kipur (Den smíření), který je dnem
přísného půstu, modliteb v synagóze. Jom
kipur končí troubením na šofar.
Pět dní na to následuje svátek Stánků
(Sukkot), který je připomínkou putování pouští. Každá rodina si na dvorku nebo balkóně
postaví chýši z větví a tam společně jedí.
Po dalších osmi dnech je svátek radosti
z Tóry, tzv. Simchat tora.
Chanuka, slavnost světel, jež se slaví
v prosinci, připomíná vítězství Judy makabejského nad Řeky r. 167 př. Kr., kdy se
v Chrámu stal zázrak s neubývajícím olejem,
o němž mluví židovský Talmud.
Děti mají ve velké oblibě svátek Purim,
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kdy dostávají různé pamlsky. Tento svátek
připomíná, jak královna Ester zachránila svůj
národ před vyhlazením.
Vrcholem náboženského roku je však
Pesach, Velikonoce, kdy si židé připomínají
vyvedení Izraele z Egypta. Je to velká rodinná
slavnost, kdy se podává nekvašený chléb,
hořké byliny, slaná voda. Při obřadu jsou
společně vypity čtyři poháry vína.
Padesátý den po svátku Pesach jsou Let-

nice, připomínající zjevení Tóry Mojžíšovi,
kdy se čte v synagóze Desatero.
Rád bych povzbudil čtenáře k dalšímu
prohloubení informací například ze zdroje,
který uvádím pod článkem.
Petr Martínek
Prameny:
Náboženství světa – školní encyklopedie pro
mládež (Larousse)

PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

VŠAK JÁ SI CHLAPA DOBŘE VYBERU!
„Ahoj zlato, jsem doma!“ hlásí hned při
vstupu do dveří Tomáš.
„No to je skvělé,“ běží mu v ústrety jeho
žena Klára. „Když už jsi přišel dřív, mohli
bychom si zajít někam na večeři, a pak třeba
do kina,“ plánuje nahlas Klára.
„Dneska ne, nezlob se. Uvolnil jsem se
z práce, abych se mohl dívat na fotbal, hrajeme o titul. A to si přece nemůžu nechat ujít,“
vysvětloval Tomáš a mezitím se stačil bleskově
převléci do domácího a uvelebil se na gauči.
„To si opravdu nemůžeš nechat ujít,“ zopakovala ironicky Klára.
„Lásko, neměla bys tam pro mě něco na
zub? Mám hlad jako vlk a docela by se hodilo
i něco chlazeného, třeba pivko. Děkuju,“
halekal z obýváku Tomáš.
Klára automaticky otevřela lednici. Najednou se ale zarazila. Něco se děje. Po
třech letech manželství není s mým mužem
něco v pořádku. Začíná mít manýry, které
mu nejsou vlastní, uvažovala v duchu. Jako
na filmovém plátně se jí před očima začala
vybavovat událost stará víc než pět let. To
ještě Klára žila pod střechou s rodiči a svými
dvěma bratry:
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„Mě fakt omyjou! Chlapi zase nechali
na záchodě zvednuté prkénko,“ vletěla do
kuchyně Klára celá rozohněná. „Copak se
jim zkrátí svaly, když udělají jeden pohyb
a vrátí ten kousek plastu na svoje původní
místo?“ stěžovala si dál své matce, která ji
jen tiše poslouchala. „Tak proč nic neříkáš?“
dožadovala se odpovědi dcera. „Moje milá,
já už jsem na tyhle věci dávno rezignovala,“
pousmála se matka a dál připravovala večeři.
„To je proto, že jsi měkká. A tak si táta dělá,
co chce, a bráchové to přebrali po něm. No
vidíš, teď jim chystáš i večeři,“ dostávala
se stále více do ráže Klára: „Copak by se
nemohli odlepit na chvíli od bedny a toho
pitomého fotbalu a připravit si něco k jídlu
sami? Ty chodíš do práce stejně jako oni,
a taky máš právo být unavená a odpočinout
si!“ A jelikož se ze strany mámy nedočkala
žádné odpovědi, živila svou zlost dál sama.
„Já se ti divím, že ti to nevadí. To já bych
takhle nechat nemohla. Nic proti tátovi, je
to milionový chlap, ale já bych si za manžela
někoho takového vzít nemohla,“ ukončila
svůj monolog Klára.
„Moje milá,“ začala hovořit tiše a s úsmě-

vem na rtech máma, aniž přitom zvedla hlavu
od plotny. „Ty v těch svých litaniích zapomínáš na některé důležité věci. Tak třeba na to,
jak je tvůj otec zodpovědný, jak moc nás má
všechny rád, vždyť by za nás i duši dal.“ „To
právě vidím,“ opáčila Klára. „Nebuď nespravedlivá, určité věci holt musíš překousnout
nebo si na ně prostě zvyknout.“ „Tak to ne,
mami, já takovou chybu neudělám. Myslíš,
že nevím, že i tobě je líto, jak se chovají, jenomže teď už nic nenaděláš. Já tomu prostě
zabráním už v začátku.“ „To by mě zajímalo,
jak?“ otočila se od plotny máma. „Tak, že si
dobře vyberu.“ „Tak to ti, věř mi, ze srdce
přeju,“ rozesmála se máma.
Ale kdepak, zbytečně sýčkuju, vrátila se
zpátky do reality Klára. Já Tomáše dobře
znám a vím, co od něho můžu čekat. I proto
jsem si ho vybrala, je to prostě ideální chlap,
všechny ženské v práci mi ho závidí, uchlácholila samu sebe Klára a jako třešinku na
dortu se rozhodla dopřát si příjemnou koupel.

„Ale né,“ vykřikla najednou Klára.
„Stalo se něco?“ strčil hlavu do koupelny
Tomáš. Odpovědi se mu ale od Kláry nedostalo. Ta vytřeštěně hypnotizovala zvednuté
záchodové prkýnko. Když Tomáš zopakoval
svou otázku a ona zaregistrovala jeho přítomnost, začala zmateně těkat očima z toalety
na Tomáše a pak zase z Tomáše na toaletu.
Jako by se chtěla ujistit, že jedna plus jedna rovná se dvě, že jediným mužem, který
toaletu použil, musel být právě její manžel.
„Jé, promiň, zareagoval Tomáš,“ kterému
konečně došlo, co bylo příčinou povyku. „To
víš, to se někdy stává i nám, ideálním mužům,“ zavtipkoval Tomáš a zmizel v obýváku.
„Já vím...“ pronesla Klára a ztěžka dosedla
na prádelní koš.
Renata Holčáková
Modlila jsem se za dobrého muže a mám
dobrého muže. On se nemodlil... tak má,
co má. 

OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY
M. Kuffa: Maturita z lásky aneb Pro
nesmrtelnou duši snesu každý kopanec
Nakladatelství Cestaplus, 92 stran
ÚRYVEK:
Jednou jdu spát a vidím, že v mojí posteli
někdo leží. Neřekl jsem nic. Pomyslel jsem
si, že ho neměli kam uložit, tak jsem si
rozložil kabát na zem a vyspal se na zemi.
Ráno se ho ptám: „Jak se jmenuješ?“
Řekl mi své jméno. Povídám mu: „Jestli
se chceš změnit, jsi na správném místě,
pokud nechceš, tak ses spletl. Pokračuj
v pití, ale pokračuj i v cestě. Tady zůstat
nemůžeš!“

„Chci se změnit…“
„Dobře. Řečičky jsou jedna věc, druhá
jsou skutky. Půjdeš na léčení, potom se
ke mně vrátíš.“
Řekněme si upřímně, že léčba nebývá
příliš úspěšná. Podaří se vyléčit tak patnáct procent pacientů, třicet procent už je
úspěch. Já to však beru z psychologického
hlediska. Když ten člověk překoná nějakou
překážku, myslí to vážně. Když nepřekoná,
kecá.
Na druhý den přišla jeho žena. „Hledám
faráře.“
„Já jsem farář.“
„Vy jste farář? Vy nejste kněz…“
Nechci opakovat, co všechno mi řekla
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a plivla mi do obličeje! „Fuj, takového lotra
a darebáka jste si sem vzali!“
„Za takové lotry a darebáky Pán Ježíš
zemřel na kříži.“ Zabolelo mě to, ale držel
jsem se. I slzu z oka jsem utřel.
Asi po roce jsme stavěli chlívky pro prasata. Já dělám zídky nakřivo, i teď jsem ji
měl nakřivo. Však sviním je to jedno. Říkám
tomu chlapíkovi: „Poslyš, myslím, že bys
mohl jít domů.“
„Cože?“ Skoro mu upadla lžíce. „Víš,
když jsi k nám přišel, obviňoval jsi všecky
kolem. Ženu, švagrovou, matku, děti i kamarády. Jen ty jsi byl neviňátko. Všichni ti
ubližovali, jen ty jsi byl viny. Po roce mluvíš
docela jinak. Ublížil jsem ženě, dětem,
matce, švagrové i kamarádům. Myslím, že
je čas, aby ses vrátil zpátky k rodině. Máš
naději, aby ses vrátil zpátky k cíli.“
Jaký je rozdíl mezi nadějí a skutečným
cílem? Jedno je cesta do Popradu, druhé do
Kežmaroku. Když vyrazíš na cestu do Popradu a chceš jít do Popradu, dostaneš se tam.
Když tam jít nechceš, ale jdeš po cestě do
Popradu, jdeš opačným směrem. Nejsi ještě
v cíli. My křesťané bychom měli přistupovat
ke svátostem a k přijímání s nadějí, ale ne
povýšenecky. Nemáme jistotu, ale máme
naději. Naděje tě vede k pokoře, jistota
tě přivede k pýše. K přijímání nechodíme
proto, že si to zasloužíme, ale proto, že to je
potřeba. Bez Ježíše neuděláme ani krůček.
Chlapík byl za tři dny zpátky. Myslel jsem
si, že bude opilý a bez dokladů. Ale on se
vrátil se ženou. Tam na tom můstku, kde mě
poplivala, na mě čekala celá rodinka. Plakala ona, plakal on, pro jistotu plakaly i děti.
A ta žena mi povídá: „Pane faráři, hlavně
mi odpusťte, že jsem vás poplivala!“
„Milá paní, netrapte se pro to. Já jsem
vám odpustil ještě ten den.“
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H. Pacciniová, S. Trousí: Smrt nemá
poslední slovo
Chiara Corbellová Petrillová zemřela ve
28 letech na rakovinu jazyka. Nevyléčitelný
nádor jí lékaři objevili v pátém měsíci těhotenství. Pro ni a manžela to bylo už třetí dítě,
které čekali, ale první, které se narodilo zdravé a přežilo. První dvě děti zemřely krátce po
narození. Příběh vypráví o utrpení, a přitom je
silným svědectvím o lásce, kterou „neuhasí
ani velké vody“.
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
R. Rushtonová: Jak nebýt outsiderem
Nakl. Portál, 107 stran
Autorka nabízí v knize zábavnou formou
mladým od 13 let příběhy, příklady a rady, jak
lépe porozumět sám sobě. Dovíte se např.:
Jak vést konverzaci; Jak překonat stydlivost;
Jak zacházet se svými náladami apod.
připravila M. Červenková

ZPRÁVY Z D
DIECÉZE
I CÉZE
IE

První narozeniny Fondu PULS
V měsíci září oslaví své první narozeniny
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské
diecéze – PULS. Během prvního roku života
se velká rodina malých dárců rozrůstala
a měla k světu. Dorostla do velikosti více než
2 100 donátorů z téměř 300 farností. O její
chuti k životu svědčí také i více než 5,7 mil.
korun, které donátoři do fondu darovali.
Více o tom, jak se PULSu dařilo naplňovat
úkol, který mu byl svěřen, a sice podporovat
kněze, farnosti a diecézi, se můžete dočíst
ve zpravodaji ImPULSy brněnské diecéze,
který je k dispozici ve vašem kostele. Čím
žije PULS aktuálně, jak se rozrůstá, aktuální
výši darů donátorů a mnoho jiného najdete na

https://fond.biskupstvi.cz. Rovněž
Rovn
něž
ě můžete
života
sledovat krátké reportáže z živo
ota PULSu
na našem facebookovém profilu a Youtube
kanálu. Jsme rádi, že s vámi můžeme sdílet
tuto narozeninovou radost, a chceme všem
našim podporovatelům, zvláště donátorům
poděkovat.
Zveme také všechny, kdo by se chtěli zapojit do podpory života farností a diecéze, aby
se přihlásili na našem webu nebo prostřednictvím přihlášky v našem zpravodaji. Fondu
přejme a modleme se za to, aby věrně plnil
své poslání, totiž přispívat k tomu, aby naše
diecéze PULSovala životem.
o. Pavel Kafka, správce Fondu PULS

DIVNÝ BŮH
F. Klika
Vyhnali jsme Boha
od prahu svých duší
přišel bez koncepce
ekonomické prosperity
mluvil o jakési pokoře
milosrdenství a odpuštění
O reklamě a obchodu
ponětí neměl
ani konto v bance
Rozkoš nazýval hříchem
sliboval radost bez peněz
a štěstí bez techniky
až po smrti dával nebe
chtěl po nás trochu lásky
spletl si asi planetu…
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Cestička
HONZÍKOVA NOVÁ ŠKOLA
Maminka se ustaraně dívala za odjíždějícím autobusem. Honzík, jejich nejstarší
chlapec, jel dnes poprvé do nové školy.
Bude se mu ve třídě líbit? Jaké tam najde
kamarády? Přemýšlela a modlila se.
Přestěhovali se sem minulý týden a nikoho
tu zatím neznali.
Honzík přijel odpoledne spokojený. Nová
paní učitelka se mu líbila a také se s ním
všichni ve třídě bavili. Ale koncem týdne jako
by se něco změnilo. Honzík byl zamlklý. Co
se mu mohlo stát?
Až u nedělního oběda se Honza rozpovídal. Hned v úterý si k němu o přestávce
sedl Ondra, skoro o dva roky starší kluk,
a že s ním chce kamarádit. Pak spolu šli
ze školy a Ondra vytáhl z kapsy krabičku
cigaret. Zapálil si a dával i Honzovi a pak se
mu smál, že nechce kouřit. Ve středu hned
ráno mu pošeptal, že půjdou na opravdickou
dobrodružnou výpravu. U nedalekého velkého staveniště byl obchod s potravinami.

Prodavač se rád bavil s nakupujícími a nedával pozor na zboží. Ondrovi se podařilo
nepozorovaně sebrat pár balíčků žvýkaček
a dokonce i čokoládu.
Honza s tím nesouhlasil, nic si z kradených
věcí nevzal a chtěl, aby Ondra všechno vrátil.
Ale ten se mu jen smál: „Ty jsi ale bábovka,
a jak se klepeš strachy!“ A tak se rozešli.
Do konce týdne se už Ondra ve škole
neukázal, ale Honza měl strach: Co bude
v pondělí? Ubrání se Ondrovým špatným
nápadům?
A tak se rozhodl svěřit se svým trápením
rodičům.
Maminka s tatínkem byli moc rádi, že
jim jejich syn všechno řekl, a že se ubránil
špatnému chování. Rozhodli se, že se spolu
za tuto situaci pomodlí, aby ji dobře vyřešili
a také za Honzu, aby našel dobré kamarády.
Když šel večer Honza spát, byl rád, že má
rodiče, na které se může spolehnout a kteří
jsou ochotni mu pomoci.

Ahoj kluci a děvčata,
každý se někdy dostane do situace, kdy se musí rozhodnout, jak se zachová. Je dobré
se s někým poradit. My křesťané máme ještě Pána Ježíše Krista, na kterého se můžeme
spolehnout a pomodlit se k němu. Proto pro vás máme takovou krátkou modlitbu.
„Pane Ježíši, chci mít sílu jako ty, poznat a odmítnou všechno, co je špatné. Děkuji ti
za maminku a tatínka, kteří mi říkají, co je správné a co mám dělat. Také mi pomáhají,
když si nevím rady. Prosím tě za dobré kamarády a pomáhej i jim, aby zůstali dobří
a dařilo se jim. Amen

TAJENKA:
A jaký Pán Ježíš je, si můžete přečíst v následujícím vyprávění.
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MINISTRANTSKÝ TÁBOR
Poslední týden o prázdninách byl, jako každý rok,
ministrantský tábor. Moc se
mi nechtělo jet, bylo horko
a doma u bazénu je taky
dobře. Přemýšlel jsem, jestli
mám strávit poslední týden
prázdnin doma, nebo odjet
pryč. Počítal jsem si všechna
pro a proti:
Proti:
Budu týden bez rodičů.
Není tam počítač a nesmím
hrát hry na mobilu.
Musím vždy dojíst jídlo
a umývat nádobí.
Nemám rád rizoto.

Proč jet na tábor? 
Budu týden bez rodičů.
Budu tam s kamarády a je
tam vždycky sranda.
Je tam hodně sportu.
Letos se třeba to rizoto
povede.
Jel jsem na tábor a byl
jsem rád. Zažil jsem akční
týden s kamarády. První den
jsme byli v zábavním centru
Bongo v Brně. Hráli jsme
fotbal, florbal, baseball, různé hry, které vymysleli kluci
Škrhákovi. Večer jsme opékali špekáčky a každý večer

se až do noci něčemu smáli.
Ve středu přijel otec Petr a šli
jsme na dlouhou procházku
do lesa. V lese jsme hráli hru
na kradení klacíků. Vyhráli
největší zloději. Nejvíc se mi
líbilo střílení do terče.
Tábor se mi líbil a jsem
rád, že jsem tam byl. Rizoto
i všechna ostatní jídla se
povedla.
Za všechny ministranty
děkuji otci Petrovi a Škrhákom.
ministrant
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