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CESTA

Krize, tedy šance
Jedna z oblíbených knih mého dětství byla 

Cesta životem a přírodou od E. T. Setona. 
Tento milovník přírody a jeden ze zakladatelů 
skautingu zde popisuje své prožitky z ame-
rické – tehdy stále ještě divoké – přírody 
osmdesátých a devadesátých let 19. století. 
K některým příběhům jsem se rád a stále 
znovu vracel. 

Jeden z nich vypráví o velkém a lstivém 
vlkovi, který působí velké škody na hospo-
dářských zvířatech v širokém okolí. Rančeři 
a kovbojové dělají všechno možné, aby 
ho ulovili: pořádají na něj hony spolu se 
svými psy, kladou otrávené návnady, číhají 
na něj s puškami v úkry-
tech… Není to nic platné, 
vlk je nejen velký a silný, 
ale i mimořádně opatrný. 
Až jednou se lovcům podaří 
nastražit maso s otrávenou 
návnadou tak obratně, že 
se hladový vlk nechá zlá-
kat k tomu, aby kus masa 
pozřel. Napjatí kovbojové 
ho sledují ze vzdálené-
ho kopce dalekohledem. 
Když vidí, že se vlk nechal 
přelstít a spolkl otrávenou 
návnadu, jásají nad svým 

vítězstvím a jedou k místu, kde se vlk nachází. 
Na toho už jed začíná působit. Válí se po zemi 
a je jasné, že už mu zbývá jen pár desítek 
minut života. Muži na koních nejsou schopni 
odolat a pobízejí koně ke spěchu. Těší se, až 
život velkého škůdce ukončí svými puškami. 

Děje se ovšem něco nečekaného. Vlk, 
který už rezignoval a leží odevzdaně na zemi, 
je vidí, jak se blíží. To mu dodává síly k po-
slednímu odporu. Začíná sebou zmítat tak 
silně, že se mu daří otrávené maso vyvrátit. 
Rychle se vzpamatovává ze své malátnosti 
a utíká pryč. Muži už jsou nedaleko, ale 
znovu musejí bezmocně přihlížet, jak jim vlk 

uniká…
Poučení z příběhu? Je to 

názorná ilustrace známé věty, 
která říká, že každá krize je 
zároveň i šancí. Blížící se 
muži na koních (obraz krize) 
zmobilizovali vlka natolik, že 
nepodlehl pomalu a nená-
padně působícímu jedu. 

Ne, nechci zde morali -
zovat. V tomto světě není 
zdaleka všechno špatně. 
Ani v naší zemi. Ani v našich 
životech a vztazích, ani v na-
šich srdcích. Ale přesto – 
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jakási pomalá a nenápadná 
otrava nám jako jednotlivcům 
i našemu světu hrozí. Otrava 
snahou vybudovat si „nebe 
na zemi“. Otrava přílišnou 
svázaností hmotnými věc-
mi. Otrava touhou bavit se 
za každou cenu. Otrava 
stereotypem a rezignací na 
naše nejdůležitější vztahy. 
Otrava naší víry, která se 
nechává nakazit vlažností 
a relativismem. Otrava naší 
naděje, místo níž okupuje 
naše srdce strach a úzkost. 
Otrava hříchy, na něž jsme si 
už zvykli a s nimiž už se nám 
nechce bojovat. Otrava… 
čím vším ještě?  

To, co nyní s celou naší 
zemí i s celým světem proží-
váme, je náročné a bolavé. 
Je to krize. S Boží pomocí je 
to tedy i šance. Šance zba-
vit se toho, co poznenáhla 
a nenápadně otravuje naše 
srdce, naše vztahy i naši 
víru. Ježíš vzkříšený je v tom 
s námi. On i tato současná 
trápení vzal na svůj kříž. I nad 
těmito zkouškami už předem 
zvítězil svým vzkříšením. 
A hlavně: on nás nikdy ne-
opustí! V životě ani ve smrti.

Letošní Velikonoce jsou 

zcela jiné, než jsme si plá-

novali. Ať přesto – a mož-

ná právě proto – jsou 

to pro vás všechny dny 

hluboce prožité a požeh-

nané.

  o. Petr

PROŽILI JSMEPROŽILI JSME

Na tento rok jsme si při společné adoraci třetího ledna – na první pátek v měsíci – vyprosili 
toto Boží slovo pro farnost:

Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.
(Sk 2,28)

Toto slovo, stejně jako mnoho dalších užitečných informací, naleznete také na našich 
NOVÝCH farních internetových stránkách: www.farnostdolnibojanovice.cz

P. Martínek

Boží slovo na rok 2020

Otec Libor pocházel z Ro-
hatce. V mládí byl nadše-
ným muzikantem v dechové 
kapele. Z této doby ho zná 
spousta bojanovských mu-
zikantů. Láska k dechové 
hudbě mu zůstala, i když byl 
knězem. S oblibou navštěvo-
val hody ve farnostech, kde 
zrovna působil.

Kněžské svěcení přijal 
30. června 1990 v Brně. 
V letech 1992 až 1998 pů-
sobil v Čejkovicích a na 
sousedním Poddvorově, 
kde pomáhal př i stavbě 
kostela, který byl dokon-
čen v roce 1994. Od srp-
na 1998 až do své smrti 
19. prosince 2019 byl fará-
řem ve Velkých Bílovicích 

Vzpomínka na otce Libora Salčáka

a Moravském Žižkově. Za 
jeho pomoci byl v letech 
2000 - 2002 v Moravském 

Žižkově v ystavěn kostel 
Panny Marie Vítězné.

Otec Libor byl přísný ne-
jen ke svým farníkům, ale 
i k sobě. Byl také velkým 
mariánským ctitelem. Byl 
pravidelným návštěvníkem 
poutí v Žarošicích, kde obě-
tavě zpovídal. Pomáhal také 
v naší farnosti při zpovědních 
dnech před svátky.

Vždy, když jsme se s ním 
potkali v M. Žižkově, ptal se, 
co nového v Bojanovicích.

Rádi na něj vzpomínáme, 
modlíme se za něj a děkuje-
me za vše dobré, co jsme od 
Pána jeho prostřednictvím 
dostali. 

Jana Šimková

POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
Toto číslo Cesty bylo doručeno do všech domácností 

v Bojanovicích a v Josefově. Těm, kteří o ně nemají zájem, 
se omlouvám za „nevyžádanou reklamu“. Důvody snad 
přesto chápete: při bohoslužbách tentokrát nebude možné 
časopis rozdat a roznášet ho pouze těm, kteří o to stojí, je 
technicky nemožné.

Pokud tedy chcete, využijte příležitost a pročtěte si 
náš farní časopis. Třeba se díky tomu o životě naší farnosti 
dozvíte o něco více i vy, kteří na bohoslužby či jiná farní 
setkání z různých důvodů nedocházíte. 

Zároveň vás všechny – třeba přistěhované nebo ty, kteří 
k tomu zatím nemají odvahu – mezi nás zvu. Až bude zase 
možné se scházet, rádi vás mezi sebou uvidíme. 

Velikonoční bohoslužby  v našem kostele bude možné 
sledovat na youtube (viz odkaz na našich farních či obec-
ních webových stránkách). Budou se konat v těchto časech: 
Zelený čtvrtek – 18 hod., Velký pátek – 18 hod., Bílá 
sobota – 20 hod. (pozor – o hodinu dříve než obvykle!); 
Velikonoční neděle – 10 hod. 

Ještě jednou vám všem přeji pokojné a požehnané 

Velikonoce prožité ve zdraví. o. Petr

Ježíš překonal moc smr i a hříchu a zve nás Ježíš překonal moc smr i a hříchu a zve nás 
k novému život  ve své blízkosti. Aleluja!k novému život  ve své blízkosti. Aleluja!

POŽEHNANÉ VELIKONOCEpřeje redakční rada
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Stanislav Lekavý se naro-
dil 10. května 1930 v Jose-
fově. Obecní školu vychodil 
v rodné obci a měšťanku 
v Hodoníně. Tam také ab-
solvoval dvouletou obchodní 
školu, kterou ukončil v roce 
1948.

Dne 26. září 1948 byl 
zatčen pro šíření protikomu-
nistických letáků a 22. pro-
since odsouzen Krajským 
soudem v Uherském Hradišti 
ke dvěma letům vězení. Byl 
vězněn v Uherském Hradišti, 
Brně, Plzni, v Dolním Jiřetíně 
a v Jáchymově. Ve vězení 
byl nejen se skutečnými 
kriminálníky, ale hlavně s po-
litickými vězni. Častokrát to 
byla elita národa. Mezi nimi 
také dominikán P. Jakub 
Zemek, který na Stanislava 
velmi zapůsobil. Ten si tehdy 
uvědomil, že by chtěl být 
také knězem.

V Uherském Hradišti byl 
častokrát svědkem výsle-
chů, které prováděl Alois 
Grebeníček. Po revoluci 
jezdíval do Uherského Hra-
diště jako svědek k soudu 
s Grebeníčkem, který se ale 
nikdy nedostavil. Když pak 
umřel, Stanislav prohlásil: 
„Teď ho čeká ten Poslední 
soud a tam už se nevymluví.“

Jeho životním krédem byla 

píseň „Blíž k Tobě, Bože 
můj…“ Když byl zavřen na 
samotce na Borech, do 
odřenin na rukách způso-
bených řetězy se mu dostala 
infekce. Dostal těžkou otravu 
krve. Když na něho přichá-
zely mrákoty, uslyšel z ve-
dlejší kobky zpěv. I když to 
bylo anglicky, píseň poznal 
– „Blíž k tobě, Bože můj...“ 
Zpíval to voják ze západní 
fronty. Před vyloděním v Nor-
mandii jim na výsadkových 
lodích přehrávali právě tuto 
píseň.

Koncem září 1950 byl 
propuštěn z vězení. Půl roku 
pracoval v cihelnách v Ho-
doníně jako pomocný dělník 
a pak byl povolán na vojnu 
do vojenského pracovního 
tábora PTP (pomocných 

technických praporů), kde 
strávil téměř tři roky. Naru-
koval do Komárna, pak byl 
v Horní Plané na Šumavě, 
v Hradci Králové a na dalších 
místech.

Po vojně pracoval v Kyjo-
vě a zároveň si na večerní 
škole dodělával maturitu, 
po jejímž složení v r. 1957 si 
podal přihlášku do semináře 
v Litoměřicích. Nebyl přijat. 
Častokrát musel střídat za-
městnání, těžko sháněl stálé 
místo. Důstojníci StB (Státní 
bezpečnost) na něj stále 
činili nátlak, slibovali mu 
studium bohosloví, pokud 
podepíše spolupráci. Měli 
o něho zájem především 
kvůli jeho strýci P. Petru 
Lekavému, který byl význam-
ným emigrantem.

Letos proběhl již 20. roč-
ník celostátní Tříkrálové sbír-
ky. U nás se konala v sobotu 
4. ledna a začala jako vždy 
mší svatou v 8 hodin, která 
byla obětována za koledníky, 
organizátory sbírky a dárce. 
Poté se všichni sešli na 
Obecním úřadě, kde bylo vy-
tvořeno 21 skupinek, které 
se následně rozešly po celé 
obci. Počasí přálo, koledníci 
se vraceli s úsměvem a s ra-
dostí ze štědrých darů. 

A výtěžek letošní sbírky? 
Vybralo se 167 624 Kč, 
tedy o 13 732 více než loni. 
Celkem se za 20 let konání 
sbírky vybralo v naší obci 
2 272 733 Kč. Díky všem, 
kteří každoročně tuto akci 
pod vedením Vojtěšky Kršo-
vé organizují, všem vedou-
cím skupinek i koledníkům 
a vám všem dárcům, kteří 
vytrvale podporujete dobré 
věci.

Dodejme, že v Josefově 
se letos při Tříkrálové sbírce 
vybralo 18.692,- Kč. Také 
tamním koledníkům, organi-
zátorům i dárcům srdečně 
děkujeme. 

redakční rada

Tříkrálová sbírka Ohlédnutí za životem 
otce Stanislava Lekavého

Foto: L. Herka
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Aby unikl nátlaku, poměr-
ně rychle se oženil. Začal 
pracovat v Ostravě u Pozem-
ních staveb jako řidič nákla-
ďáku. Pak ze zdravotních 
důvodů odešel do Zlatých 
Hor do rudných dolů, kde se 
postupně vypracoval až na 
plánovače. V blízkých Petro-
vicích si koupil starou chalu-
pu po odsunutých Němcích, 
kterou dlouho opravoval. 

V roce 1968 začal dálkově 
studovat teologickou fakultu 
v Olomouci. Po nástupu 
normalizace musel studovat 
tajně. Studium ukončil v roce 
1975 a roku 1979 byl tajně 
vysvěcen na kněze v řecko-
katolickém ritu. Mezitím se 
rozpadlo jeho manželství  
a po Sametové revoluci si 
roku 1990 Stanislav podal 
k Církevnímu soudu žádost  
o přezkoumání svého vstu-
pu  do manželství. Po celou 
dobu pracoval jako pasto-
rační asistent ve ztraceném 
kraji na Osoblažsku (je to 
severovýchodní výběžek 
okresu Bruntál na severo-
západě Moravskoslezského 
kraje), kam jezdil za zbytkem 
věřících, kteří přežili nábo-
ženské perzekuce.

Těžký život ho naučil trpě-
livosti, a tak se dočkal - dne 
25. září 1998 (padesát let po 
svém zatčení) byl vysvěcen 
na katolického kněze. V Os-
travě jej vysvětil pan biskup 
František Lobkovic. Záro-

veň jej ustanovil duchovním 
správcem znovuobnoveného 
poutního místa Panny Marie 
Pomocné u Zlatých Hor, 
o jehož obnovu a budování  
se nemalou měrou zasloužil. 

Nakonec mu ale život při-
pravil ještě jednu těžkou 
zkoušku - nemoc. A tak 
poslední léta života prožíval 
v Kroměříži, v domě pro sta-
ré kněze u sester Svatého  
Kříže. Přestože byl upoután 
na lůžko, neustále se zajímal 
o dění kolem sebe i ve světě. 

Otec Stanislav zemřel  
18. ledna 2020 v Kroměříži  
v přítomnosti své nejod-
danější pomocnice sestry  
Pavlíny. Rozloučení s farníky 
a přáteli z Jesenicka, Pol-
ska a Německa se konalo 
v sobotu 25. ledna 2020 na 
poutním místě Panny Marie 

Pomocné (Maria Hilf ) ve 
Zlatých Horách. Samotný 
pohřeb se konal v rodném  
Josefově 28. ledna 2020.

Rodina tímto děkuje všem, 
kteří se s ním přišli rozloučit 
nebo na něj pamatují v mod-
litbách. Otec Stanislav viděl 
své poslání v tom „že jako 
kněz má být pastýřem, který 
nepase sám sebe, ale má 
rád své ovečky a modlí se za 
ně. Má být jako svíce, která 
se umenšuje, když dává 
světlo jiným.“

Podrobnější informace 
o otci Stanislavu Lekavém 
lze najít v knize Vojtěcha  
Vlčka: Kříž jsem hlásal, kříž 
jsem nesl, případně také 
např. na webových strán-
kách Paměť národa.

Vladislava Lekavá

Chlubit se v těchto dnech 
tím, že jsem se nedávno vrátil 
z lyžování v Itálii, by se moh-
lo zdát velmi neprozíravé. 
V tomto případě však udělám 
výjimku. 

Už jen skutečnost, že jsem 
byl na podobnou akci na 
týden propuštěn ze semi-
náře, jsem považoval takřka 
za zázrak. Já i představení 
semináře jsme ten týden 
považovali za příležitost, při 
které se mohu lépe poznat 
se svým mentorem (rozuměj 
knězem, který je biskupem 
přidělen každému bohoslov-
ci a který mu má pomáhat 
rozvíjet pastorační dimenzi 
jeho formace — v mém pří-
padě to je díky Prozřetelnosti 
a biskupu Vojtěchovi otec 

‚‚Pozvedám své oči k horám“
aneb Pár vět o mé účasti na farním zájezdu do Dolomit

Petr) i některými z mnoha 
jeho farníků.

Těšil jsem se dlouho. 
A díky tomu, že jsem si na 
cestu tam omylem koupil jíz-
denky až na následující den, 
než jsem původně zamýšlel, 

jsem se mohl těšit ještě déle. 
Neobával jsem se, že bych 
ve čtyřicetičlenné skupině, 
ve které jsem znal pouze 
otce Petra, snad nebyl přijat; 
míra všeobecné srdečnosti 
mne však překvapila.

Biskup Martin David u rakve o. Stanislava Lekavého

Lyžařské středisko Kronpltz

Větší část účastníků naší výpravy
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Ve čtvrtek 5. března se 
v našem kostele konala 
přednáška známého teo-
loga, psychiatra a autora 
duchovní literatury Jaroslava 
Maxmiliana Kašparů, které-
ho známe pod jménem Max 
Kašparů.

Max Kašparů je známý 
teolog, psychiatr a autor du-
chovní literatury. Narodil se 
14. května 1950 v Žirovnici, 
v současné době působí 
v Pelhřimově.

Přednášej íc í  se spo -
lu s posluchači zamýšlel 
nad tématem problematiky 
dnešních vztahů. Srozumi-
telnou formou a s lehkou 
dávkou humoru odpovídal 
pan Kašparů na to, jak vzá-
jemně souvisí stavy a vztahy.

Ačkoliv na otázku Co je 
život? odpoví každý jinak 
v závislosti na věku a osob-

Stavy, vztahy, bludný kruh
že navázat dobré vztahy ani 
se svými bližními. Stav odráží 
vztah a naopak, to znamená, 
že „ústa mluví tím, čím srdce 
přetéká“.

Rozlišujeme dva typy vztahů:
1. Vztah sám k sobě (já – já)

„Miluj bližního svého jako 
sám sebe.“ (Mk 12,31)

Je důležité mít sám sebe 
rád. V tomto případě nejde 
o sobectví. Díky výchově 
(rodiče, škola, par tneř i) 
získáváme komplexy mé-
něcennosti nebo naopak 
vícecennosti. Pro křesťana 
je důležité mít k sobě hezký 
vztah a udržovat dobré vzta-
hy i s ostatními.

2. Mezilidské vztahy proží-
vané během života (já – ty)

Bludný kruh vzniká roz-
dílností pohledů každého 

z nás. Postupně vznikají ne-
dorozumění  v komunikaci.

Čeho se ve vztahu k dru-
hým vyvarovat?

• Do vztahů (lidského dia-
logu) nepatří: vzájemné 
výčitky, zvýšený hlas, vul-
garismy, urážky a ticho. 
Nesmíme zapomínat, že 
na vzniklé situace se ka-
ždý díváme ze svého úhlu 
pohledu. Je potřeba být 
tolerantní.

• Nezaměňovat prostředky 
a cíle: cílem muže je žena 
a cílem ženy je muž. Pro-
středky, které využíváme, 
jsou volný čas (věnování 
se jeden druhému), sexua-
lita (vzájemné obdarování) 
a peníze (chod rodiny). 
Záměny vedou k nerov-
nováze a mohou mít růz-
nou podobu, např. cílem 

Dovolím si napsat, že sa-
motné lyžování — ač bylo 
dobrou záminkou k výletu 
a poskytlo mi řadu krásných 
prožitků — nebylo pro mne 
tím nejpodstatnějším. Vel-
mi povzbuzující bylo vidět 
například to, jak se osobní 
vztah s Bohem a víra, tak 
živá u dospělých, podařily 
předat mladší generaci. 

Dodnes také vděčně vzpo-
mínám na rozhovory a sdílení 
na čerstvém dolomitském 
vzduchu, při kterých jsem 
mohl naslouchat starším 
a zkušenějším a přiučit se 
mnohému jak z života kněž-
ského, tak manželského 
a vyslechnout množství apof-
tegmat ze života Otce Bobra, 
který — třebaže nebyl příto-

men fyzicky — byl mezi námi 
o to intenzivněji přítomen 
duchovně.

Nezbývá než poděkovat 
všem, kteř í mi umožnil i, 
abych s vámi mohl prožít tak 
příjemné chvíle, pozvedat 
oči k horám a zakoušet ne-
ustálou Hospodinovu péči.

Jožin Valenta
 bohoslovec

ních zkušenostech, dojde-
me nakonec ke zjištění, 
že základem života jsou 
VZTAHY s bližními (vztah 
rodičů a dětí, vztah manže-
lů, vztahy v zaměstnání, ve 
škole, v obci…) a VZTAH 
sám k sobě. 

Nabízíme zde několik po-
střehů z přednášky:

Kdo sám se sebou bojuje 
a žije v negativismu – nemů-

muže je sexualita a žena 
je prostředek nebo cílem 
ženy jsou peníze a muž je 
prostředek.

• Relativizace hodnot: sta-
vění hodnot musí vycházet 
z př irozeného zákona. 
Např. není možné si vybrat 
z desatera jen některá při-
kázání, která se nám hodí. 

Je potřeba vzít desatero 
jako celek a dodržovat je.

• Podmíněná láska je zabi-
jákem vztahu. Mezi láskou 
Boží a láskou lidskou je 
rozdíl – Bůh nás miluje 
„už“, zatímco my milujeme 
„až“. Pokud druhé osoby 
máme rádi, pouze tehdy, 
pokud splní naše pod-
mínky, nejde o lásku, ale 
o obchod.

Max Kašparů doplnil svou 
přednášku o několik kon-
krétních případů ze svého 
života a praxe. Svou řeč 
ukončil výzvou: „Drž se zá-
sad, miluj člověka a budou 
se kolem tebe dít zázraky.“

připravila 
A. Červenková

Foto: L. Herka
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Když jsem ve svých devíti 
letech dostala svítící glo-
bus pod stromeček, naši 
netušili, kolik vrásek navíc 
si tím v budoucnu způsobí. 
Ale pěkně popořádku, sluší 
se představit. Jsem Monika 
Jakubčíková, pro tetičky – 
mamka byla za svobodna 
Růžka Urbánková – a baví 
mě cestovat. Projela jsem už 
pár zemí a na žádost přátel, 
abych o tom napsala, tak 
konečně činím.

Je květen 2016 a já se 
nacházím v Turecku na Eras-
mu (studijním pobytu), když 
za mnou přijde kamarádka 
z Německa, se kterou stu-
duji, jestli bych s ní nechtěla 
do Iránu. Paráda, jsem ma-
ximálně nadšená.  Hned 
volám domů přes skype 
a opatrně toto téma nadha-
zuju. Když vidím přibývající 
vrásky na čele všech, co se 
do kamery dívají, vím, jaký 
mají názor. No nic, já jsem 
rozhodnutá, jak v tom, že 
pojedu, tak i v tom, že toto 
citlivé téma už nebudu raději 
ani vytahovat. Asi tři týdny 
před mým odjezdem domů 
do ČR balím malý příruční 
batoh a odjíždíme na istan-
bulské letiště, odkud v deset 
večer  odlétáme směr Te-
herán. Podle toho, co jsme 
si zjistily, bychom měly na 

Moje cestování po Íránu

95 % získat víza na letišti. 
To, že bychom je nedostaly, 
si nepřipouštíme. 

Oficiální název zní Islám-
ská republika Írán; je to prak-
ticky jediný muslimský stát, 
který má islám přímo v ná-
zvu. Sousedí s Tureckem, 
Irákem, Pákistánem, Afga-
nistánem, Turkmenistánem, 
Ázerbájdžánem a Arménií.  
Před revolucí v 70. letech byl 
Írán liberální zemí; dokonce 
se zde nosily minisukně 
a ženy se zahalovaly pouze 
dobrovolně. Po revoluci, 
kterou vyhráli šíitští funda-
mentalisté v čele s duchov-
ním vůdcem Chomejním, 
se ale všechno změnilo. 
Byla zavedena náboženská 
policie, která kontrolovala 
a stále kontroluje zejména 
ženy. V zemi je povinnost 
dodržovat Ramadán (postní 

měsíc) a v jeho průběhu jsou 
všechny restaurace a většina 
obchodů zavřená. Na veřej-
nosti se v tu dobu nesmí pít 
ani nic jíst – to platí jak pro 
místní, tak pro cestovatele. 
Tento fakt zmiňuji proto, že 
my zrovna v době Ramadánu 
do země přijely.

Ve čtyři hodiny ráno irán-
ského času letadlo přistává 
a hned je nám jasné, kde 
jsme. Před výstupem z leta-
dla si musíme dát na hlavu 
šátek. Vystoupíme z letadla 
a jdeme s davem vyřídit víza. 
Máme to. Vyřízeno. Na letišti 
si také musíme směnit naši 
předpokládanou útratu na 
celý pobyt. Oficiální smě-
nárny neexistují a výběry 
z bankomatů pro nás taky 
ne. Iránci mají totiž, díky 
restrikcím, uzavřený ban-
kovní systém. Odcházíme 
ze směnárny a jsou z nás 
milionářky. 

Další úkol je před letištěm 
chytit taxík a ukázat mu ad-
resu našeho ubytování. V ka-
ždém místě, kam jsme měly 
namířeno, jsme si dopředu 
domluvily ubytování u míst-
ních přes tzv. couchsurfing, 
což je ubytování u místních 
zadarmo, výměnou za to, že 
si s nimi budeš povídat a pro-
stě vyměňovat jak kulturní 
znalosti, tak i zážitky. Je to 

celé postavené zejména na 
důvěře. Couchsurfing, stej-
ně jako facebook či twitter, 
je v Iránu zakázaný, ale více 
či méně tolerovaný. 

Plán je následující – za 
deset dní projet trasu Te-
herán – Esfahan – Shiraz 
– Perzepolis – Yazd - Tehe-
rán. Zážitků mám spoustu, 
ale vzhledem k tomu, že 
celý obsah časopisu Cesta 
není jenom pro mě, tak sem 
uvedu aspoň některé, které 
mi nejvíc utkvěly v paměti. 
Jako například ten, když 
jsme se snažily najít cestu na 
bazar v Teheránu. Měly jsme 
název napsaný na papírku 
ve Farsi (písmo používané 
v Íránu), ale nikdo nebyl 
schopným nám to vysvětlit 
- neuměli moc anglicky. Až 
jsme narazili na staršího 
pána, který nám posunky 
ukázal, abychom šli s ním. 
Zavedl nás do banky, tam 
mluvil s úřednicí, která něco 
řekla nahlas, a pak odběhla. 
Vůbec jsme nevěděly, co 
se děje. Za chvíli přišel ge-
nerální ředitel banky, který 
jako jediný mluvil anglicky 
a popsal nám cestu. 

Taky vzpomínám na situa-
ci, kdy jsme v pouštním měs-
tě Yazd hledaly, kde bychom 
si mohly koupit něco k jídlu. 
Zavolal na nás prodavač 
koberců ze svého obchodu, 
prohodili jsme pár slov a ze-
ptaly jsme se, kde bychom 

mohly koupit něco k jídlu. 
Řekl, ať chvíli počkáme a za 
chvilku jsme měli kebab i co-
ca-colu, které nám přivezl 
jeho kamarád na motorce. 
Dovolil nám se najíst za pul-
tem jeho obchodu, protože 
venku jsme jíst nesměly (viz 
foto). Nebo jsme přijely brzy 
ráno na místo, kde jsme měly 
být ubytovány. S majitelem 
jsme se potkali ve dveřích 
a tam nám sdělil, že musí 
pracovně odjet na týden 
pryč. Dal nám klíče, popřál 
nám krásný pobyt a řekl, 
abychom klíče, až budeme 
odjíždět, hodily do schránky. 
Jenom podotýkám, že toho 
člověka jsme nikdy předtím 
ani potom neviděly. 

Je velmi zajímavé sledovat 
to, jaké mají o dané zemi 
smýšlení lidé, kteří v ní nikdy 
nebyli a já, když jsem měla 

to štěstí ji navštívit. Ženy 
v Íránu jsou z 80 % zahaleny, 
protože musí, ne proto, že 
by chtěly. Íránci mají vel-
mi rádi Českou republiku. 
V každé domácnosti, v které 
jsem byla, měli české sklo, 
ale taky znali brněnskou 
zbrojovku. Obecně jsou to 
vzdělaní lidé, jsou pyšní na 
svou mnoha tisíciletou his-
torii. I když se jedná o zemi, 
kterou bývalý americký pre-
zident Bush zařadil mezi 
státy, které patří k tzv. „ose 
zla“, lidé jsou velmi milí. Ne 
nadarmo se říká, že Íránci 
patří mezi nejpohostinnější 
národy na světě. A já to můžu 
jenom potvrdit.

Monika Jakubčíková
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Svědectví o vnitřním uzdravení
Prožila jsem své obrácení 

a zažila dotek Boží lásky 
a otevřené náruče, který 
mi změnil život od základů. 
Současně s touto zkušeností 
se ale z hloubky mé duše 
vynořila stará zranění, která 
ovlivňují můj život dodnes. 
Bůh mi však dává příležitost 
využít vlastní rány k pomoci 
druhým, stejně zraněným, 
a tak jim dává svoji cenu… 
Moje rány ale bolí. A bolí už 
dlouhé roky, takže jsem si 
vlastně na tu bolest zvykla.

Zároveň s bolestí mi Bůh 
dal zažít znovuzrození a ob-
novu mého vztahu s man-
želem. Spojil nás oba spo-
lečnou službou v kurzech 
Alfa, naučil nás společně 
se modlit a zakoušet radost 
z plnosti, kterou služba evan-
gelizace, mluvení o Bohu ve 
společenství, přináší.

Jako dítě jsem vyrůstala 
v dobré rodině společně 
se svými sourozenci. Do-
stala jsem od svých rodi-
čů a blízkých příbuzných 
mnoho dobrého. Nicméně 
zažila jsem při výchově velké 
psychické a posléze i fyzické 
zneužití. 

Tyto zážitky a zkušenosti 
jsem pro zachování zdravého 
rozumu v sobě popřela. Ve 

skutečnosti však šlo o zlo, 
které výrazně ovlivnilo mé 
vnímání sebe sama. Vy-
budovala jsem si schéma 
přežití a naučila se se svými 
vnitřními úzkostmi a stavy 
smutku žít. 

Ve svých dvaceti letech 
jsem se vdala a s manželem 
máme tři děti, dnes už i tři 
vnoučata. V době, kdy mi 
bylo čtyřicet let, jsem pro-
cházela velkou krizí. Krizí 
svého manželství i smyslu 
svého života… A Bůh mi 
odpověděl. Vede moje kro-
ky a přivádí do mého života 
lidi, které užívá k mé léčbě. 
Našla jsem duchovního, 
pod jehož vedením jsem se 
setkala poprvé s modlitbou 
a Biblí.

V rámci jednoho biblické-
ho textu jsem byla vyzvána 
sama do příběhu vstoupit. 
Byl to úryvek z Nového zá-
kona o tom, jak čtyři přátelé 
přinesli k Ježíši svého kama-
ráda upoutaného na lůžko, 
ale nemohli se k němu přes 
zástupy lidí dostat. Proto 
ho spustili dolů před Ježíše 
střechou domu. 

Když jsem ten úryvek čet-
la, bylo to zrovna období, 
kdy právě jenom čtyři moji 
nejbližší přátelé znali můj pří-

běh. V průběhu četby jsem 
se vžila do toho, že jsem na 
nosítkách. A byli to právě 
moji čtyři důvěrníci, kteří mě 
pouštěli před Pána, aby se 
dotkl mé bolesti a uzdravil 
mě z pocitů žebráka, který 
nemá žádnou cenu. Když 
jsem se ocitla před Pánem, 
jako by tam už nikdo jiný ne-
byl. Jenom já a on. Vnímala 
jsem, jak na mě s láskou hle-
dí a říká mi „vstaň a choď“. 
Ale já jsem cítila v sobě 
jakýsi podivný a nepocho-
pitelný vzdor. Nechtělo se 
mi. Brečím a volám k Bohu, 
aby mě zachránil, uzdravil, 
zmírnil moji úzkost, ale ve 
skutečnosti jsem si na svoje 
místo a na své zranění zvyk-
la. Možná mi to dávalo pocit 
výjimečnosti, naučila jsem 
se „v tom chodit“, vybudo-
vala jsem si svoje zaběhnuté 
koleje chování a masky, za 
které se dá skrýt.

Ježíš trval na svém: vstaň 
a choď, a já jsem věděla, že 
můžu, ale zároveň jsem jako 
malé vrtošivé dítě odmítla 
a zůstala sedět s pocitem, 
že si přece zasloužím něco 
víc! Cožpak se mám sama 
namáhat? A v tomto mém 
vzdoru Ježíš odešel. A já 
ve své ješitnosti dál seděla 

Foto: L. Herka
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v tom prázdném domě na 
svém žebráckém lůžku… 
A můj vzdor a pobouření 
sílilo, protože Ježíš prostě 
odešel… Když jsem pak 
o tomto zážitku mluvila s do-
provázejícím knězem, řekl 
mi, ať se pokusím do toho 
příběhu ještě vrátit a uvidím, 
co se bude dít…

A ono se dělo! Ježíš se 
vrátil a přivedl k mému lůžku 
i svoji matku Pannu Marii. 
Ženu, ke které jsem měla do 
té doby rozporuplný vztah. 
Byla pro mě nedostižnou, 
pocukrovanou panenkou 

na obláčku. Měla jsem k ní 
úctu jako k Boží Matce, ale 
spíše z povinnosti než z ně-
jaké zažívané blízkosti. Ale 
teď ji její Syn přivedl ke mně 
a ona nic neříkajíc přisedla 
na moje žebrácké, špinavé 
a smradlavé lůžko. Sedla si 
vedle mě a nevypadala ani 
trochu pocukrovaně. Svojí 
přítomností navždy změnila 
toto moje místo a postavení. 
Už nikdy nemůžu být bezvý-
znamným žebrákem, protože 
vedle mě sedí Matka Boží. 
Vzpomínám si na své pře-
kvapení. Nějakou dobu mi 

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTILIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

Žijí mezi námi
V rubrice Lidé naší farnosti jsme se tentokrát rozhodli podat svědectví o člověku, 

který svým reálným životním postojem a svými skutky svědčí o tom, že oslavovat 

Boží dílo či nezištně pomáhat je možné i jinak, než si obvykle myslíme.

„Pokora spočívá v tom, že přiznáme své hříchy a mlčíme o svých dobrých skutcích.“
(fb stránka: Vždy s Bohem)

JOSEF POSPÍŠIL se na-
rodil 31. července 1947 jako 
nejmladší ze tří synů, ná-
sledně měl ještě dvě mladší 
sestry – dvojčata.

Pochází z chudších po-
měrů. Je rodilým Cacar-
dovjákem, po svatbě se 
odstěhoval na krátkou dobu 
do Mikulčic, poté se vrátil 
zpátky. V ulici Josefovská 
žije s manželkou dodnes. 

Dva starší bratři byli Jožkovi 
výbornými učiteli v klukovi-
nách. Společně ve zmole 
páchali různé pokusy s kar-
bidem, nehašeným vápnem, 
ohněm, kouřem a jinými 
látkami :-)

Dnes je pan Pospíš i l 
úspěšným členem speleo-
logického spolku, prolézá 
dosud neprobádaná území 
českých jeskyní a dokáže 

ženy v jejich soukromém 
archivu pro další generace. 

V poslední době společně 
se speleologickým spolkem 
objevili v jeskyni nedaleko 
Křtin „komín“: „Vylezli jsme 
až do horních pater. Aby-
chom si objevená místa 
mohli prohlédnout, museli 
jsme se obléct do starých 
pyžam a nasadit bílé ruka-
vice,“ popsal zážitky pan 
Pospíšil (pozn. aut. Jeskyně 
jsou plné bahna a vody, pro-
to je potřeba se na případné 
prohlídky vybavit náhradním 
čistým oděvem).

Mezi další aktivity pana 
Pospíšila patří sázení strom-
ků. Drží se hesla „Saďte 
s tromk y pro potomk y“. 
Sám těch stromků od roku 
1984 v ysázel v íce než 
200 a 175 z nich dosud 

roste. „Nejstarší strom, který 
jsem vysadil a dosud roste, 
je oskeruše v blízkosti sochy 
Panny Marie směrem na Jo-
sefov,“ přiznal pan Pospíšil. 
Ale nejde jen o samotné sá-
zení. V létě ho pak můžeme 
potkat na kole či babetě, 

trvalo, než jsem byla ochotná 
to akceptovat….:) 

Tento můj zážitek s živým 
slovem Pána se řadí mezi 
ty, z nichž dál žiju a čerpám, 
když přichází těžkosti. Vím, 
že Bůh je plný lásky, něžnos-
ti a že je živý. Vím, že mluví 
i skrze staré a známé příběhy 
Ježíšova života zcela nově. 
Že ve všem ponechává svo-
bodu a současně vše použí-
vá k dobrému, s nekonečnou 
trpělivostí se nám dává tak, 
jak jsme toho momentálně 
schopni. 

Zdenka

si (bez přehánění) poradit 
v každé těžkosti. Zajímá se 
o historii Bojanovic. Obje-
vuje stará, dávno zapome-
nutá místa (chodby, studny) 
a spolu s dalšími nadšen-
ci shromažďuje evidenci 
o těchto nálezech a vedou 
deníky. Navíc se skupinou 
přátel už roky pořizuje na-
hrávky s pamětníky. Tyto 
cenné informace jsou ulo-

jak veze vodu ze studny 
mladým stromkům. Sám 
říká, že stromkům je potřeba 
pomoct zakořenit zálivkou 
nejméně dva roky. Jeho 
nejoblíbenějšími stromy jsou 
oskeruše a jedlé kaštany. 
Dále sadí také hrušky, jabl-
ka, trnky… „Jeho“ stromy tak 
najdeme nejen podél cest, 
ale i v lesích např. v Řešici, 
v Rybníčkách apod.

Zapomenout bychom ne-
měli ani na jeho činnost pro 
muzejní spolek. Se skupinou 
muzejníků společně shro-
mažďují staré stroje, které 
udržují, opravují a pokud je 
možnost, tak také předvádí 
při různých příležitostech.

Je pořádkumilovný a kaž-
dou práci dotáhne až do 
konce...čímž úspěšně štve 
své „neorganizovatelné“ 
přátele. „Trpělivě a bez stě-
žování žije svůj život. S úctou 
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se před ním skláním, stejně 
jako obdivuji unikátní nálezy 
starých věcí jako mince, 
ostruhy, hřivny a další pro-
zatím neurčené objevy, které 
si můžete prohlédnout na 
Obecním úřadě. O svém 
okolí ví asi nejvíc z Bojanov-

čáků. I po sedmdesátce se 
nebojí lézt po střechách, vy-
měnit prasklé křidlice. Netrpí 
nadváhou ani závratěmi. Zná 
místa, kde stál rondel (mo-
numentální pravěká stavba 
kruhového půdorysu) velké-
ho průměru, takže je jasné, 

že osídlení Bojanovic sahá 
do dávných dob minulých. Ví 
i to, kde stála stavba, kde je 
patrné opevnění,“ říká uzna-
le jeho přítel a obdivovatel 
Ludvík Bílík.

připravili 
L. Bílík a A. Červenková

Modlitby matek (MM) je 
celosvětové hnutí. Bylo zalo-
ženo v Anglii roku 1995 dvě-
ma maminkami, které prosily 
za své děti. Dostalo se jim 
vnuknutí společné modlitby 
s ostatními matkami modlí-
cími se za děti. Bez reklam 
a jakékoliv propagace se 
MM velmi rychle rozšířily po 
celém světě.

V naší farnosti se k mod-
litbám za děti scházíme od 
roku 1997. Společenství za-
čínáme (podle brožury MM 
vydané tímto hnutím s církev-
ním schválením) modlitbou 
k Duchu svatému, chválíme 
Boha, prosíme a odevzdá-
váme děti do rukou Božích, 
aby je vedl a vychovával. 
Přečteme si z Bible a zbude 

nám čas i na sdílení či řešení 
konkrétních situací. Kromě 
nás se schází ještě jedno 
společenství maminek, do-
hromady je nás 14 členek.                                                                  

Za vznik našeho MM jsem 
se modlila celý rok. V té době 
u nás působil o. Josef Požár, 
který nám dovolil scházet se 
na faře. I když jsme později 
všechny členky absolvovaly 
kurz charizmatické obnovy, 
ze kterého vzniklo další spo-
lečenství, v MM jsme zůstaly. 
Stále cítíme potřebu a nut-
nost modlit se za naše děti. 
Modlitby nám dodávají pocit 
jistoty, že děláme pro děti 
a vnuky po duchovní strán-
ce to nejlepší. Zanechává 
to v nás pokoj a důvěru, že 
na výchovu nejsme sami. 

Důkazem vyslyšení našich 
proseb je například vyléčení 
z drogové závislosti, výběr 
povolání šitého na míru, 
úspěšné zvládnutí studií...

„Pane, dej mi oči, které 
uvidí v mých dětech tvoje 
milující srdce a tvoji něžnou 
pomoc při jejich růstu. Dej 
mi tvou moudrost vést je 
a tvoji sílu, když odchází 
z domu. Amen.“

za vedoucí skupinek MM 
Blažena Herková

Druhé společenství MM 
v naší farnosti se schází od 
roku 2001. Původní skupin-
ka pěti matek se postupně 
rozrostla na počet deset 
členek. 

Jak postupně stárneme, 
jsme již babičky, některé 
i prababičky, prosíme také 
mladé ženy, aby založily 
další skupinu. Ve farnosti 
může fungovat i více sku-
pinek. Scházíme se každý 
týden na faře, ve stejný den 
a stejnou hodinu. Tímto zá-
vazkem ukazujeme, že naše 
rozhodnutí modlit se za děti, 
vnuky a pravnuky, je myšle-
no upřímně. Docházka není 
povinná, ne vždy je možné 
se dostavit, stačí se spojit se 
skupinkou v duchu.

Modlíme se z knížky vyda-
né pro MM, po každé mod-

litbě v tichosti děkujeme za 
své děti a prosíme o pomoc 
v jejich potřebách a staros-
tech. Je zvykem, že každé 
setkání vede jiná maminka, 
také se snažíme vzájemně 
se nekritizovat, neradit a být 
diskrétní. 

Konkrétní informace o fun-
gování, rady pro založení 
skupinek a podobně je mož-
né získat u paní Blaženy 
Herkové.

za druhou skupinku MM 
farnice

V naší farnosti se můžeme setkat s mnoha různými modlitebními společenstvími. 

V několika dalších vydáních Cesty bychom vám rádi představili, jaká společenství 

to jsou, jak fungují, co je jejich hlavní myšlenkou, a také za co a za koho se modlí.

Jako první představujeme společenství MODLITBY MATEK

Ilustrační foto

PODĚKOVÁNÍ OBOU SKUPINEK:

„Díky tobě, milý Pane, za dar mateřství.

 Je to důstojné a požehnané povolání. 

Pane, často zapomínáme, jak moc nám věříš, 

když svěřuješ své drahocenné děti do naší péče. 

Prosíme tě, pomoz nám vždy ocenit důležitost 

poslání být matkou.“
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Tuhle otázku jsem svého času položil vý-
znamnému duchovnímu spisovateli a cister-
ciáckému opatu Eugenovi Boylanovi.

„Ale ovšem!“ zněla jeho pohotová odpo-
věď. „Smích je nedílnou součástí normální 
lidské osobnosti!“

„V tom případě mi připadá podivné,“ namítl 
jsem, „že Písmo se v souvislosti s ním zmiňuje 
snad o všech lidských emocích s výjimkou 
smíchu. Čteme o Ježíši, že plakal, že byl 
unavený, hněval se, dělal si starosti, trpěl 
úzkostí, ale ani v jednom případě o něm není 
psáno, že se smál.“

Eugene chvíli mlčel, pak na mne vrhl svůj 
typický zkoumavý pohled a povídá: „Myslete 
si, co chcete, ale tohle není ten Ježíš, ke 
kterému já se modlím.“ 

Znovu se na okamžik zadumal a pak po-
kračoval tónem, jako by jen nahlas vyslovoval 
své nejniternější myšlenky: „Jak si, pro lásku 
Boží, představujete, že asi řekl Zacheovi, aby 
slezl ze stromu, aniž se u toho zasmál? Jak 
mohl vrátit dvanáctiletou dívku jejím rodičům 
bez úsměvu na rtech? Jak mohl nestálého 
a nespolehlivého Petra nazvat „Skálou“ a ne-
zubit se u toho?“ 

„Samo sebou, že se smál,“ pokračoval, 
„a zrovna tak jeho následovníci. Dovedete si 
představit partu kleriků, kteří se tři roky spo-
lečně trmácejí z místa na místo a za celou tu 
dobu ani jednou nezažertují? A proto se i my 
máme smát. Slz a smutku je na světě habaděj! 
Copak radost není koneckonců tím nejskuteč-
nějším znamením Ducha v našich životech?“

V ruské pravoslavné církvi se dodržuje 
zvyk, že se lidé v pondělí velikonoční scházejí 
a vyprávějí si nejrůznější vtipy. Tenhle obyčej 

se zrodil z obrovského kosmického žertu, 
spočívajícího v Kristově vítězství nad satanem. 

Když o Velkém pátku Ježíš naposledy vyde-
chl, nebesa potemněla a zdálo se, jako by síla 
zla nabyla vrchu a satan měl poslední slovo. 
Pak nastaly Velikonoce a vzkříšení a celý svět 
se smál satanovi, že ostrouhal kolečka.

„Tento postoj nacházíme ve středověkém 
pojmu hilaritas,“ píše Wilhelm Bausch, „který 
neznamená bezduchý řehot, ale skutečnost, 
že si člověk i v okamžiku neštěstí v mžiku 
uvědomí Boží přítomnost.“ To dotvrzuje i Mon-
talembert v knize Mniši na západě, když po-
dotýká, že církev vždy od svých duchovních 
požadovala tři vlastnosti: prostotu, pokoru 
a veselou mysl.

z knihy Na straně andělů, 
autor James A. Feehan

SLOVO PRO DUŠISLOVO PRO DUŠI

Smál se někdy Ježíš?

Bratři a sestry!
Prožíváme Velikonoce. 

Ježíš přichází, aby nám dal 
život, život v hojnosti.

Mnohokrát, stejně jako 
u apoštolů, je náš pohled 
omezen. Vidíme jen utrpení, 
posměch a smr t. Máme 
strach. 

Kde je, Petře, tvá odva-
ha? Zavíráme se ze strachu 
do svých niter, ale vysvo-
bození přináší Ježíš svým 
vzkříšením. Jeho slovo: „Ne-

bojte se!“ přináší úlevu. Já 
jsem pokořil smrt! Jsem to 
já, živý!

Zvedněme hlavu a po-
hleďme na Pána. To je ten 
Beránek, který snímá hříchy 
světa. Oběť, kterou podal, 
nás smířila s Otcem. Jsme 
vykoupeni.

Ježíš nám byl dán, aby 
nám ukázal pravou tvář Boha 
- v mnoha podobenstvích, 
v lásce k nemocným a hříš-
níkům, aby dal smysl našim 
krokům, našemu životu. 
A tak se kříž - jakýkoliv 
kříž - nesený s Kristem 
stává cestou spásy! Je-
žíšova přítomnost se stává 
útěchou, pokojem a slav-

NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉNEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

Ježíš přišel, aby dal našemu 
životu smysl

ností pro každý den. On 
nás vede přes tento svět do 
zaslíbené země, kterou nám 
Bůh připravil.

o. Miroslav Hřib

Vzkříšený pane, Ježíši 
Kriste, ty jsi zlomil moc 
smrti. Vstal jsi z mrtvých 
a jsi se mnou. 

Dej mi skrze své vzkříšení 
odvahu, abych i já povstal 
z hrobu své sebelítosti, své-
ho strachu, své temnoty 
a své deprese. Někdy bych 

chtěl raději zůstat ležet v hro-
bě, i když je tam chlad a tem-
no. Připadá mi to snazší 
než se vystavit životu a být 
zranitelný. 

A přece, když se podívám 
na tebe, cítím i v sobě puzení 
vstát, setřást okovy, které 
mě drží v zajetí. 

Sešli mi anděla vzkříšení, 
aby také ode mě odvalil ká-
men, který mi brání v životě 
a blokuje mě, že nemohu 
vyjít sám ze sebe. 

Daruj mi jistotu, že ani 
ve smrti nevypadnu z tvé 
náruče, že mě přijmeš slovy 
lásky. 

O těchto velikonočních 
svátcích myslím na všech-
ny lidi, kteří mají strach ze 
smrti. Osvoboď je od jejich 
strachu. A myslím také na 
ty, v nichž se Velikonoce 
neuskutečnily, kteří stále 
ještě leží v hrobě svých 
depresí a bezútěšnosti. Dej 
ať světlo velikonoční svíce 
pronikne také jejich temnotu 
a prozáří je. 

Pane, ať všichni společně 
povstaneme k životu. Amen.  

Modlitba Anselma Grűna

Nepostrádal jsi humor ve svých výrocích, Ježíši.
Když jsi mluvil o těch, 
kdo cedili komára, a polykali velblouda,
o těch, kdo nechtěli ani plakat ani tancovat.

Humor ti nechyběl ani po tvém vzkříšení,
kdy jsi doprovázel dva smutné učedníky,
kteří se vraceli domů, protože ztratili naději,
a tobě - vzkříšenému - vyprávěli o tom, že jsi mrtvý.

Tvůj humor vycházel z pohledu do nitra člověka,
pohledu, kterému nic neunikne.
A také z Boží lásky k člověku,
která pomohla zvítězit síle radosti nad mocí hříchu.

připravila Mirka Červenková
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VZDĚLÁVÁME SEVZDĚLÁVÁME SE

Řeholní život v České republice
MILÍ PŘÁTELÉ,
stojíme na začátku společné cesty, kdy si budeme postupně představovat jednotlivé 
řeholní řády, kongregace a další řeholní společenství, která působí v naší zemi. Dnes 
to bude trochu „nezáživný“ přehled řeholních společenství, kterým se budeme věnovat 
v následujících dílech, tak snad to pro tentokráte vydržíte.

CÍRKEVNÍ ŘÁDY
Řády (latinsky ordo) jsou nejstarší formou 

řeholního společenství. Každý řád se řídí 
určitou řeholí, tj. souhrnem předpisů, kte-
ré upravují řeholní život a jsou téměř vždy 
sepsané samotným zakladatelem řádu. 
Osoby, které do řádu vstupují, procházejí 
noviciátem, tj. zkušebním obdobím, kdy 
si v klášteře ověřují, zda se mohou a chtějí 
tomuto zasvěcenému životu věnovat až do 
smrti. Do řeholního stavu se vstupuje přijetím 
evangelijních rad, složením veřejných slibů 
chudoby, čistoty a poslušnosti. Tyto sliby 
jsou nejprve časné, skládají se na dobu ne 
kratší než 3 léta a nepřekračující 9 roků, 
a po nich následují slavné sliby, které zna-
menají trvalé zasvěcení se Bohu a setrvání 
v řeholním společenství. Ti, kdo se k tomuto 
způsobu života zavázali řeholními sliby, se 
označují jako mniši, mnišky, řeholníci, 
řeholnice, bratři nebo (řádové) sestry. 

KONGREGACE 
Kromě církevních řádů začaly v 16. století 

podle předpisů Tridentského koncilu vznikat 
kongregace (lat. congregatio, tj. shromáždě-
ní). Lišily se tím, že místo slavných slibů měly 
tzv. věčné sliby s menší závazností a větši-
nou netrvají na odděleném životě v klášteře, 
ale usazují se naopak ve městech a věnují 
se působení ve společnosti.

ŽIVOT V KLÁŠTEŘE
Obvyklým způsobem života mnoha řádů 

je společný život v klášteře neboli konventu. 
Každé místní společenství řeholníků je pod-
řízeno představenému (opat, abatyše atd.) 
a v čele celého řádu stojí opat primas nebo 
generální představený. 

V klášteře se řeholníci společně modlí, 
a to především tzv. liturgii hodin (breviář), kte-
rá je veřejnou modlitbou církve sestavenou 
tak, aby Boží chvála posvětila celý průběh 
dne a noci. Prostor je také pro chvíle ticha, 
meditaci, kontemplaci a adoraci. Středem 
života křesťanského společenství je společ-
né slavení mše svaté. Život v klášteře kromě 
modliteb naplňuje také práce, společné 
stolování a chvíle rekreace. Vedle mnichů 
mohli být členy řádu i laičtí bratři (konvrši), 
kteří neskládali slavné sliby a vykonávali 
především manuální práci. Znakem zasvě-
cení a svědectvím chudoby je řeholní oděv, 
tzv. hábit, který je pro každý řád specifický.

Každé řeholní společenství má vlastní 
zaměření (charisma), které většinou souvisí 
s tím, na co se za svého života přednostně 
zaměřoval zakladatel společenství (řádu). 
Obecně lze ale říci, že „těžištěm činnosti ře-
holních řádů je milosrdná služba trpícímu 

člověku, která byla historicky realizována 
především v péči o nemocné a potřebné,“ 
jak je uvedeno na stránkách rehole.cz. 

ŘÁDY A KONGREGACE KATOLICKÉ 
CÍRKVE PŮSOBÍCÍ V ČESKU

V České republice působilo k 1. 1. 
2019 celkem 31 mužských a 63 ženských 
řeholních institutů. K tomuto datu u nás žilo 
celkem 656 řeholníků a 1.065 řeholnic, 
z toho je 42 řeholních studentů bohosloví, 
26 řeholních noviců a 17 novicek. 

Nejvíce řeholnic žije v pražské arcidiecézi 
(283), následuje brněnská diecéze (212) 
a olomoucká diecéze (187), nejméně naopak 
v plzeňské diecézi (17). 29 sester studuje 
nebo pracuje v zahraničí. V ČR je celkem 
95 mužských a 138 ženských řeholních 
komunit.

Předsedou Konference vyšších před-
stavených mužských řeholí je břevnovský 
arciopat P. Prokop Siostrzonek OSB 
a předsedkyní Konference vyšších před-
stavených ženských řeholí se stala v říjnu 
minulého roku S. M. Krista Chládková OP, 
generální představená České kongregace 
sester dominikánek. 

Velké množství řádů má svoji mužskou 
i ženskou větev. U některých řádů existuje 
i třetí řád, jehož členové (terciáři) žijí civilním 
životem mimo klášter.

Některé řády působí mezi laiky, napří-
klad ve školství nebo zdravotnictví, v jiných 
naopak žijí členové v přísném odloučení, 
uzavřeni v tzv. klauzuře.

Podle druhu se řeholní řády člení na řády 
mnišské, řeholní kanovníky, řády žebra-
vé, řeholní kleriky a rytířské řády. Podle 
druhu apoštolátu (zaměření) se rozlišují řády 
kontemplativní, činné a kontemplativně 
činné.

KONTEMPLATIVNÍ ŘÁDY
Kontemplativní neboli rozjímavé řády se 

věnují primárně modlitbě a rozjímání, na 

rozdíl od činných, které se věnují apoštolátu 
ve světě. Svoji obživu si zajišťují klášterní 
produkcí. Členové těchto řádů žijí v přísné 
klauzuře, tzn. v přímém odloučení od ven-
kovního světa. Patří sem tyto řády:

benediktini 
cisterciáci 
trapisté 
premonstráti 
augustiniáni 
karmelitáni  

ŠKOLSKÉ ŘÁDY A KONGREGACE
Hlavním posláním školských řádů je zaklá-

dání školek, škol a vzdělávacích institucí. 
Věnují se primárně mládeži a provozují také 
domovy mládeže. 

piaristé 
jezuité
salesiáni Dona Boska 
voršilky neboli uršulinky 
anglické panny 
petrini 
petrinky 
eucharistiáni, 
redemptoristé 
školské sestry 
salvatoriáni 
pallotini 
cyrilky

OŠETŘOVATELSKÉ ŘÁDY 
A KONGREGACE

Ošetřovatelské řády a kongregace hrají 
významnou roli v rámci poskytování ošet-
řovatelské péče. Napříč celou republikou 
zřizují nemocnice, domovy pro seniory, 
pečovatelské a azylové domy a pracují 
v hospicích. Do charitativního díla církve se 
zapojují obzvláště modlitbou, prací a služ-
bou nemocným, trpícím a potřebným.

alžbětinky
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boromejky
milosrdní bratři
milosrdné sestry svatého Kříže
premonstrátky 
šedé sestry 
františkánky
vizitantky 
sestry Matky Terezy

ŽEBRAVÉ ŘÁDY A KONGREGACE
Žebravé řády, nazývané také mendikanti, 

jsou řeholní řády, které se zřekly vlastnictví 
nejen na úrovni jednotlivců, ale i společen-
ství jako celku (řádu). Na rozdíl od nežebra-
vých řádů nedisponují pozemkovým ani 
jiným majetkem k zabezpečení provozu 
svých klášterů a jsou závislé na vlastní 
práci a darech dobrodinců. Kláštery žeb-
ravých řádů vznikají od počátku 13. století.

klarisky 
františkáni 
kapucíni 
minorité 
dominikáni 
servité 
trinitáři 
vincentky 
paulíni/pavlíni 
pauláni

RYTÍŘSKÉ ŘÁDY
První rytířské řády byly zvláštními formami 

duchovních řádů tvořených rytíři-mnichy, 
které měly za úkol plnit vojenské úkoly 
v souvislosti ochrany Evropy či Svaté 
země před muslimy či nevěřícími. Původní 
myšlenkou církevních rytířských řádů byla 
péče o nemocné poutníky nebo ochrana 
poutnických cest  do Svaté země, ale ve 
vrcholném středověku však vstupoval do 
popředí ozbrojený boj pro obranu křesťanství 
před islámem, pohanstvím, schizmatismem 

či kacířstvím. Činnost rytířských řádů, které 
se dochovaly do dnešní doby, je výlučně 
dobročinného charakteru. Patří sem:

maltézští rytíři,
misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné 
křižovníci s červenou hvězdou 
němečtí rytíři, 
lazariáni/lazarité.

TŘETÍ ŘÁDY (TERCIÁŘI)
Třetí řády jsou společenství laiků, kteří 

žijí v civilním životě (manželé, svobodní, 
ovdovělí), ale jsou přidruženi k některému 
z existujících běžných řeholních společen-
ství a jejich členům se říká terciáři. V pod-
mínkách svého života se snaží naplňovat 
ideály, kterými žije řeholní společenství, 
k němuž jsou připojeni. 

Patří mezi ně premonstrátský třetí řád, 
třetí řád svatého Dominika, sekulární 
františkánský řád, karmelitánští terciáři, 
augustiniánská fraternita, familiáři Řádu 
německých rytířů, salesiánští spolu-
pracovníci, obláti (třetí řády benediktinů 
a cisterciáků) a sdružení paulínských spo-
lupracovníků.

DALŠÍ ŘÁDY A KONGREGACE
Z mužských řádů a kongregací v ČR dále 

působí jeruzalémští bratři, mariáni, misionáři 
sv. Karla Boromejského, saletini, institut 
Chemin Neuf a sekulární institut Schönstatt-
-Patres.

Převzato z cirkev.cz
Petr Martínek

Jsme pořád doma a já se snažím využít 
čas děláním pořádku v odložených věcech, 
papírech, knížkách…Včera jsem narazila 
na tento povzbuzující text, který mně hodně 
pomohl:

Trápíš se v myšlenkách, že už je překro-
čena míra toho, co ještě můžeš snést? A že 
Bůh na to nedbá, jako by spal? 

On přece nespí, ani není někde daleko 
od tebe. Je ti tak nablízku, že se zcela 
spojuje s tvým osudem. Tvůj strach by byl 
oprávněný, kdybys Ježíše svévolně opustil 
a vydal se troufale na cestu na svou vlastní 
pěst. Jsi-li však s ním, nezabývej se před-
stavami, co ještě může následovat, ale drž 
se jistoty, že s Ježíšem jsi v bezpečí.

Někdy se zdá, že příliš dlouho otálí se 
svou pomocí. On je Pánem všech bouří 
i vod. Na cestách, po kterých tě vede, ne-
musíš mít strach. On ví, co všechno můžeš 
snést a nikdy tě nevystaví situaci, která je 
nad tvé síly. On sám nám říká: „Neboj se, 
jen věř.“ (Mk 5,36)

 
Jak aktuální. Platí to pro naše rodiny, pro 

různé situace, kterými procházíme. I pro 
tuto zkoušku v podobě pandemie, která tolik 
zneklidňuje mnoho lidí kolem nás. A možná 
i nás samotné. Ježíš nechce, abychom si 
zoufali, chce nám být oporou. 

…Dnes jsem v jedné knížce našla lístek, 
který mně kdysi dřív dala kamarádka:

Tři věci ovládej: své nálady, jazyk, chování.

Tři věci posiluj: odvahu, laskavost, vlídnost.

PRO MANŽELEPRO MANŽELE

Nebojme se...
O tři věci usiluj: o zdraví, veselou mysl, 
dobré přátele.

Třech věcí se chraň: tvrdosti srdce, přecit-
livělosti, nevděčnosti.

Tři věci obdivuj: přírodu, děti, staré lidi.

Tři věci rozdávej: almužnu, útěchu a po-
chvalu druhým.

(sv. Augustin)

A ještě připojuju modlitbu pro rodiče, jeli-
kož děti nás obzvlášť v těchto dnech hodně 
potřebují:

Pane, udělej mě lepším rodičem. 
Nauč mě rozumět mým dětem. 
Ať si najdu na ně čas a umím trpělivě 
poslouchat, co mi říkají. Ať trpělivě 
odpovídám na jejich otázky. Nedovol, 
abych je zbytečně peskovala a před-
hazovala jim jejich chyby. Ať od nich 
nečekám reakce a způsoby dospělých 
lidí, abych je neoloupila o možnost 
dozrát, přemýšlet a rozhodovat se. 

Udělej mě tak zdvořilou, jak bych 
chtěla, aby oni byli ke mně. Pokud 
poznám, že jsem jim ublížila, dej mi 
odvahu poprosit je za odpuštění.

Duchu svatý, veď mě, ať jsem svým 
dětem dobrým příkladem. Amen.

A. Tlachová
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Anselm Grün: 50 x Ježíš
Karmelitán. nakladatelství, 195 stran

Padesát tváří Ježíše Krista v podání zná-
mého německého autora jako inspirace pro 
náš duchovní život.

ÚRYVEK:
Událostí, která proměnila ustrašené 

a vyděšené Ježíšovy učedníky v odvážné 
svědky, bylo jeho vzkříšení. Ukázal se jim 
vzkříšený Pán: viděli ho na vlastní oči. Se-
tkali se s ním a toto setkání se Vzkříšeným 
jim umožnilo poznat, kým tento Ježíš ve 
skutečnosti je. Věděli dobře: ten Ježíš, se 
kterým putovali po Galileji a po Judsku, 
žije. Toho, kterého lidé přibili na kříž, teď 
Bůh prohlásil Pánem celého světa. 

Zde je základ naší naděje, že také naše 
bída a křehkost může být proměněna a že 
náš život dospěje ke konečnému zdaru, 
až vyústí smrtí do Boží slávy. Kristovo 
vzkříšení přináší naději i nám, že ani ve 
smrti nemůžeme vypadnout z Boží náruče. 

Ježíš nám zvěstoval bezpodmínečnou 
Boží lásku. Jako Boží milovaní tedy ne-
zůstaneme v zajetí smrti, protože ta nad 
námi ztratí moc a stane se pouhou bránou 
k věčnému společenství s Bohem.  Boží 
láska nemůže být zničena ani smrtí.  

Evangelista Lukáš to nádherně vylíčil ve 
vyprávění o emauzských učednících (srov. 
Lk 24,13-35). Dva učedníci utíkají zklamáni 
z Jeruzaléma, místa jejich dosavadních 
nadějí. Sdělují si navzájem své zklamání. 
Uprostřed jejich zaníceného rozhovoru 
se k nim cestou připojí Ježíš, ale oni ho 
nepoznají. Teprve když jim začne vyklá-
dat všechny události posledních hodin 
na základě Písma a potom s nimi hodlá 

povečeřet, otevřou se jim oči. Jakmile se 
tak stane, zmizí jim z očí. 

My se často podobáme oběma emauz-
ským poutníkům, když se snažíme utíkat 
od svých životních zklamání. Lukáš se nás 
snaží povzbudit, že vzkříšení může nastat 
uprostřed naší cesty, dokud jsme stále 
ještě schopni hovořit o svých ztroskota-
ných nadějích. Nakonec přece jen jednoho 
dne pochopíme smysl všeho, co se nám 
přihodilo. Otevřou se nám oči a budeme si 
jisti: nezůstali jsme sami. 

Georges Bernanos: Rozhovory kar-
melitánek
Nakladatelství Zvon, 147 stran

Strach je ďábelské šálení. Každému z nás 
se jistě už stalo, že se potýkal se strachem. 
Když nás strach přepadne, důležité je, 
abychom byli vždycky tam, kde nás chce 
Bůh mít a ve všem spolehli na něho. Ano: 
proti strachu není jiného léku než vrhnout 
se střemhlav do Boží náruče. Vždyť Bůh je 
s námi až do konce života.

Jerzy Zieleński: Pod ochranou ška-
pulíře
Karmelitán. nakladatelství, 88 stran

Cestou následování Ježíše Krista pod 
ochranou Panny Marie známe už celá staletí. 
Jelikož stále více lidí si dnes klade otázky 
ohledně této formy zbožnosti a žádá o ška-
pulíř, který je znamením zvláštní ochrany 
Matky Boží, chceme v této knížce přiblížit 
prameny a poukázat na její bohatství. Zá-
roveň nás upozorňuje na nesprávné až 
magické chápání škapulířské úcty a varuje 
před jejím zneužitím.

připravila Mirka Červenková 

OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNYOKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY CestičkaCestička
Noci na faře - odměny za roráty
V průběhu ledna a února 

se na faře znovu uskutečnily 
dvě noci věnované dětem, 
jež nejpilněji docházely na 
rorátní mše svaté. Bohatý 
program vznikl za spoluprá-
ce ochotných rodičů: hry na 
farním hřišti, večeře, etapo-
vá soutěž na faře a v okolí, 
stezka odvahy, společná 
modlitba, promítání filmu… 
a potom (pro některé ) spá-
nek. Ráno pak krátká modlit-
ba, snídaně a společná hra. 
Spokojené a nevyspinkané 
děti se potom rozešly domů 
a zanechaly na faře neméně 
spokojeného a nevyspinka-
ného kněze. Spolupracující 
rodiče na tom byli, myslím, 
podobně.

Díky všem, kteří pomáhali 
s dětmi při rorátech a ještě 
jednou i rodičům, kteří po-
mohli připravit pěkný pro-
gram i večeři a snídani pro 
naše děti. 

o. Petr

Na první fotce vidíte část 
mladších dětí (1.-4. třída), 
na druhé jednu z etap, kte-
rou absolvovaly starší děti 
(5.-9. třída). 
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Humor je kořením života

S naším hříchem je tomu podobně, jako 
tomu bylo s nemocnou květinkou. Když udělá-
me něco špatného, co bychom dělat neměli, 
hřích se nás potom pevně drží, stejně jako se 
drží larvy naší rostlinky. Nepomohou žádné 
přípravky, pomůže jen pečlivé očistění kořín-
ků a přesazení do nové hlíny. Podobně ani 
na hřích nestačí pouze zapomenout a říct si: 
„To bude dobré!“ S hříchem musíme bojovat 
a nejlépe rázně skoncovat hned v začátku.

Ježíš zemřel za nás, za to, abychom mohli 
být od hříchu očištěni a aby náš hřích mohl být 
úplně vymazán. Můžeš za ním přijít kdykoliv 
a poprosit ho o odpuštění. On tě vždy slyší 
a odpustí ti každý hřích, který mu upřímně 
vyznáš. A dá ti také sílu obstát v pokušení.

Ahoj holky a kluci

Stále ještě žijeme v nelehké době. Po-
ciťujeme následky omezení způsobených 
nemocí COVID-19. Naštěstí nám ani v této 
době není cizí humor. Platí to i o křesťanech. 
Přinášíme pár střípků:

Soubor biblických a církevních doporu-
čení ke COVID-19:
„Myjte si často ruce.“ (Pilát Pontský)
„Nezdravte se políbením.“ (Jidáš Iškariotský)
„Nedotýkejte se navzájem.“ (Máří Magdaléna)
„Nedotýkejte se otevřených ran.“ (apoštol 
Tomáš)
„Neztrácejte hlavu!“ (Jan Křtitel)
„To není Apokalypsa!“ (Jan Evangelista)
„Nejezděte do Číny!“ (misionář Matteo Ricci, SJ)

Letošní postní dobu jsme prožívali ne-
zvykle. Kvůli epidemii, která postihla celý 
svět, musely být kostely zavřené, a tak jsme 
duchovní přípravu na Velikonoce mohli pro-
žívat víc doma s rodiči a sourozenci. Možná 
to bylo pro někoho těžké. Ale přesto jsme si 
mohli uvědomit, co všechno od Pána Ježíše 
dostáváme, a že se máme opravdu dobře.

Teď, kdy jde Cesta do tiskárny, ještě 
nevíme, jestli velikonoční svátky prožijeme 
doma s rodinou nebo už s ostatním farníky 
v kostele (spíš to vypadá na to první). 

Přejeme vám, ať Velikonoce prožijete 

v radosti a s nadějí, kterou nám Kristovo 

vzkříšení dává.

PRO ZASMÁNÍPRO ZASMÁNÍ
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KŘTEM SE BOŽÍMI DĚTMI STALI:KŘTEM SE BOŽÍMI DĚTMI STALI:
Alois Maloušek, Alžběta Esterková, Nikol Marie Rajchmanová, Rozálie Herková, Denisa Kří-
žová, Anna Opavská, Viliam Josef Zapletal, Šimon Salajka, Zuzana Esterková, Marek Daniel 
Pazderka, Lucie Straková, Liliana Ludmila Nováková, Sára Marie Nováková, Ladislav Večeřa, 
Nellie Isabelle Příkazská, Viktorie Hufová, Damian Klepáč, Elena Komosná, Benedikt Tureček, 
Jakub Gajdoš, Miko Fox Trešek, Emily De Silva, Laura Olejníková, Dominika Bílíková, Patrik 
Gasnárek, Lukáš Pulkrábek, Dominik Petr Makudera, Šárka Anna Opluštilová, Ema Klára 
Kůrečková, Nela Fučíková, Lucie Příkazská, Teodor Marčík, Prokop Přibil, Natálie Turková, 
Klára Kadlecová, Viktor Salajka

Celkem bylo pokřtěno 15 kluků a 21 holek.

Z FARNÍ MATRIKY - ROK 2019Z FARNÍ MATRIKY - ROK 2019

VĚRNOST PŘED BOHEM SI SLÍBILI:VĚRNOST PŘED BOHEM SI SLÍBILI:
Martin Holinka & Markéta Krkošková
Čestmír Kurka  & Radka Filipovičová
Marek Pospíšil  & Veronika Chlupová
Michal Mečl  &  Barbora Chmelařová
Jakub Jurák  &  Lenka Tomšejová
Tomáš Pospíšil  &  Veronika Buchtová
Dominik Kaňa  &  Denisa Mrkvová
Pavel Bravenec  &  Jana Pejchalová
Ctibor Brančík  &  Simona Chludilová
Tomáš Račický  &  Jana Polešáková

Petr Němec & Renata Bílková
Matouš Zdražil  & Michaela Vašková
Josef Makudera & Veronika Šindarová
Jaroslav Hromek & Karolína Lelková
Petr Mayer  &  Eva Macurová
Patrik Zapletal  & Katarína Zorálková
Martin Veselý  & Jitka Nedvědická
Christoph Heissenberger & Lucie Dobšíčková
Tomáš Topenčík  & Jana Dvořáková
Aleš Esterka  &  Natálie Eulálie Herková

NA VĚČNOST NÁS PŘEDEŠLI:NA VĚČNOST NÁS PŘEDEŠLI:
Anna Kučerová, Rudolf Michna, Josef Esterka, Jaroslav Vavřík, František Račický, Stanislav 
Prčík, Václav Sládek, Eliáš Purmenský, Jan Hubáček, Marie Poláchová, Marie Chmelařová, 
František Bílek, Marie Rajchmanová, Štěpán Kaňa, Růžena Urbánková, Jan Vymyslický, 
Blažena Komosná, Josefa Vaculíková

Celkem bylo pochováno 11 mužů a 7 žen.

CESTA  vydává Farní úřad - Farní rada Dolní Bojanovice.
Registrováno Okresním úřadem Hodonín pod značkou R 370600593.

Redakční rada si vyhrazuje právo na úpravu a krácení článků

Odpovědný pracovník Mgr. Alena Tlachová  Náklad 1300 kusů
Tisk LELKA, Dolní Bojanovice 

Celkem přijalo svátost manželství 20 párů.


