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CESTA

VOJNA A MÍR

Všichni víme, že tak se 
jmenuje slavný román Lva 
Nikolajeviče Tolstého. Byl 
sepsán po polovině devate-
náctého století jako reakce 
na Napoleonovo tažení do 
Ruska.

Od té doby lidstvo za-
žilo mnoho dalších válek. 
Až v posledních osmdesáti 
letech jsme si v Evropě na 
válečný stav odvykli. 

Válka na Ukrajině je v sou-
časné době jistě nejčastěj-
ším tématem rozhovorů, ale 
i myšlenek většiny z nás. 
Nejen to. Na mnohé těžce 
dolehla (snad) už odeznívají-
cí pandemie koronaviru. Své 
stopy na psychice zanechalo 
i loňské tornádo. K tomu 
obavy ze zdražování a mno-
hé jiné starosti. 

I věřící lidé se ptají: Kde je 
Bůh? Proč všemu tomu zlu 
nezabrání? 

Otec Daniel Ange v pro-
mluvě, kterou můžete najít 
na našich farních webových 

stránkách, velmi důrazně 
říká: Nekřivděte Bohu! On je 
tím, který válkou i jiným zlem 
trpí nejvíce! On se právě 
kvůli zlu světa i zlu v lidských 
srdcích stal člověkem. 

A my k tomu dodejme: 
Bůh je sice všemohoucí, ale 
válce přesto – paradoxně 
– zabránit nemůže. Popřel 
by tak totiž své rozhodnutí 
svěřit nám drahocenný, ale 

zároveň i nebezpečný dar: 
svobodnou vůli. 

Přesto je Bůh skrze Ježíše 
ve všech trápeních a nejis-
totách s námi. Právě Veli-
konoce nám to připomínají 
s velkým důrazem. V jeho 
blízkosti máme i v čase „voj-
ny“ hledat a nacházet mír, 
který svět právě v této době 
– a vlastně ani jindy – nena-
bízí. Ježíš je tím, který s námi 
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kráčí i v radostech, ale také 
v obdobích trápení a nejistot. 
On je tím, který nad mocí zla 
zvítězil. 

Na nás je, abychom se 
o něj opírali. Abychom trávili 
více času v jeho blízkosti než 
nad zprávami, které nám 
působí nepokoj a vzbuzují 
v nás strach. 

Na nás také je, abychom 
do tohoto světa přinášeli 
skrze své spojení s Kristem 
požehnání, pokoj a usmíření. 
Nevzdalujme se od Ježíše. 
Právě v této době ho potře-
bujeme víc než jindy. „Pane, 
ke komu bychom šli? Ty 
máš slova věčného života,“ 
vyznejme spolu s Petrem.  

Nenechme také otrávit 
své srdce strachem nebo 
nenávistí. Ježíš nechce, aby-
chom začali hrát podle pra-
videl toho Zlého. Ježíš není 
tvůrcem smrti ani zániku. 
Naopak: je Pánem života. 

Tolstoj v knize, kterou jsem 
zmínil v úvodu tohoto zamyš-
lení, mimo jiné píše: „Život je 
Bůh a milovat život znamená 
milovat Boha.“ Snad tato slo-
va lze i otočit: Milovat Boha 
znamená milovat život. Nere-
zignovat na něj. Prožívat ho 
plně a pokojně i uprostřed 
nejistot tohoto světa. 

Opírejme se o letošních 
Velikonocích i nadále stále 
pevněji o Ježíše, který je 
Život sám. 

o. Petr 

Ježíš živý je mezi námi, doprovází nás. 

Radostné a milostiplné Velikonoce 

přeje redakční rada

Boží slovo na rok 2022

PROŽILI JSMEPROŽILI JSME

Na tento rok jsme si při společné adoraci 7. ledna vyprosili toto Boží slovo pro farnost:  

NESUĎTE, A NEBUDETE SOUZENI; NEZAVRHUJTE, 
A NEBUDETE ZAVRŽENI; ODPOUŠTĚJTE, A BUDE VÁM ODPUŠTĚNO.

(L 6,37)

Toto slovo, stejně jako mnoho dalších užitečných informací nejen z naší farnosti, nalez-
nete také na našich farních internetových stránkách: www.farnostdolnibojanovice.cz

P. Martínek

V sobotu 8. ledna u nás 
proběhl už 22. ročník Tří-
králové sbírky. Tak se po 
dvou letech (loni to nebylo 
možné) objevily skupinky 
koledníků v bojanovských 
ulicích. Malých i větších krá-
lů byl letos rekordní počet, 
celkem se zapojilo 105 dětí 
ve 21 skupinkách. Vybraná 
částka je i tentokrát vysoká, 
činí 167 624,- Kč.

Letos měl sbírku na staros-
ti Michal Purmenský - službu 
převzal po babičce Vojtěšce 
Kršové, která sbírku organi-
zovala 21 let. Děkujeme za 
její věrnou službu a teď za 
modlitební podporu nejen 
této akce.

Díky všem organizátorům 

Tříkrálová sbírka

Velikonoční

Prosím tě, Pane,
na cestách svých

o Šimony a Veroniky,
abych si nemyslel,

že si stačím sám.

Prosím tě o světlo,
abych v temnotách 

neklopýtal,
prosím o doprovod tvé matky

abych si v žádné situaci nezoufal.

Prosím tě, Pane, o velikonoční radost,
abych se ve smutku neuzavřel sám v sobě,

ale abych mohl jít a zpívat všem
radostné a upřímné

ALELUJA.

Josef Veselý

a dárcům. Nemohli jsme 
vědět, jak moc bude Charita 
peníze potřebovat. Díky za 
velkorysost, se kterou přispí-
váte těm mnoha potřebným. 

A velké díky Bohu, že může-
me přispívat a že stále platí 
„dej a bude ti dáno“.

redakční rada
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Radovan Voříšek pracuje od roku 1994 jako psychoterapeut a lektor prevence na poli 
drogových závislostí v organizaci Podané ruce v Brně. Na téma alkohol a drogy nám přišel 
popovídat 18. února.

Vojtěška Kršová 
oslavila letos 
80. narozeniny.

Přejeme jí hojnost 
Božího požehnání, 
zdraví a radosti 
z každého dne.

redakční 
rada

dne.

Radovan Voříšek

Závislost na alkoholu a drogách

Vzniká fyzická závislost - 
když to člověk nemá, trpí 
bolestmi, může mít zimnici… 
A pak psychická závislost 
– chuť znovu opakovat ty 
pocity, které se s drogou 
zdály být příjemné, ale které 
se při vzniku závislosti po-
stupně vytrácí. Tím pak trpí 
i lidé, kteří závislí nejsou, 
ale žijí s takovým člověkem 
ve vztahu.

K závislosti na alkoholu 
podle něj mají blíž smutní, úz-
kostliví nebo depresivní lidé. 

Jak se pozná, že už je to 
závislost? Člověk si začne 
lhát:
- Dělá to každý.
- Mám to pod kontrolu, kdy-

koliv můžu přestat.

- Pomoc nepotřebuji.
- Všichni kolem mne mají 

problém.
- Mám to jako lék na spaní.
- Piju kvůli někomu jinému.
- Můžou za to moji blízcí…

Proč se tímto zabývat? 
Když už je to tady od věků? 
A alkohol je v podstatě povo-
len. Protože toto má vliv na 
zdravotní stav člověka i na 
jeho vztahy.

Alkohol tělo dehydruje 
a ovlivňuje činnost ledvin, 
ovlivňuje funkci mozku, po-
stupně odumírají játra.

Jaké je podle Radovana 
Voříška východisko?

Nebýt v tom sám - jsou tu 
odborníci, dá se pracovat 

A jak tuto problematiku 
vidí on? Závislost má velkou 
spoustu definic. Jedna z nich 
je, že to je druh „lásky“, pro-
tože jakmile je člověk na ně-
čem závislý, je proto ochotný 
nelitovat čas, peníze, vykašle 
se na vztahy…

Ze začátku člověka dro-
ga nebo alkohol povzbudí, 
pomůže mu překonat stres, 
dodá sebevědomí, má dob-
rou náladu… Ale to trvá jen 
určitý čas a pak už se bez 
těchto látek tělo neobejde. 

Krátce po Novém roce 
29. ledna začal v naší far-
nosti další kurz charizmatic-
ké obnovy. Po dlouhých pěti 
letech různých covidových 
a jiných odkladů byla účast 
znovu velká. Přihlásili se 
bojanovští, ale i přespolní 
farníci. Zájem projevila i po-
četná skupina mladých. 

Program jednotlivých se-
tkání byl stejný jako v mi-
nulosti. Přednášky byly na 
téma například Ježíš tě napl-
ňuje Duchem svatým, Ježíš 
je Pánem tvého života, Ježíš 

Kurz charizmatické obnovy
tě uzdraví a osvobodí a další. 
Součástí kurzu byla setkání 
ve skupinkách, přímluvná 
modlitba a svátost smíření.

Novinkou letošního kurzu 
bylo, že jeden z vedoucích 
dělal nahrávky každého 
sekání a rozesílal je každé-
mu účastníkovi, který měl 
zájem. Proto i nepřítomní 
o nic nepřišli a mohli si před-
nášku pustit doma.

Při každém setkání za-
zněla svědectví vedoucích 
i účastníků. Zde si můžete 
přečíst jedno z nich.

Jak jsem ve svém životě 
objevila Ducha svatého

Jsem konvertitka – pokřtě-
ná jsem byla ve svých 17 le-
tech. Od té doby uplynulo 
již 23 let a moje víra se za 
tu dobu různě proměňovala. 
Po křtu jsem měla problém 
pochopit trojjedinost Boha. 
V té době jsem vnímala 
v podstatě jen Ježíše a to 
jako svého přítele, někoho, 
kdo je mi neustále na blízku. 
Byla jsem schopná vnímat 
Boha jako Otce, ale příliš 
jsem se k němu jako k osobě 

anonymně. Jsou tu léčebny 
s tříměsíčními pobyty, kde 
se člověk může vzchopit 
psychicky i fyzicky. Spousta 
věcí se dá řešit i ambulantně. 
Tuto situaci odevzdat Bohu 
a pustit ho do ní. Modlit se 
za uzdravení a rozvázání této 
těžké závislosti.

Pak je tu rodina, která může 
povzbudit v léčbě a podporo-
vat ho, aby znovu nezačal. 

Radovan Voříšek nabídl 
pravidelné setkávání s těmi, 
kteří by o to měli zájem. Buď 
v pravidelných intervalech 
na faře v naší farnosti nebo 
i v Brně při nadaci Podané 
ruce. Mail: vorisek@poda-
neruce.cz

zpracovala B. Bílíková
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nedokázala přiblížit. A Duch 
svatý? Toho jsem nevnímala 
jako osobu. Nedokázala 
jsem si ho představit, neob-
racela jsem se k němu. Duch 
svatý byl pro mne něco, ne 
někdo. Byl pro mne něčím 
nepochopitelným a neucho-
pitelným. A mne to ani moc 
netrápilo – měla jsem Ježíše, 
mohla jsem se na něj kdykoli 
obrátit, a tak mi to stačilo. 

Pocházím z malé vesnice 
nedaleko od Brna – dalo by 
se říct, že z dost ateistického 
prostředí. V roce 2012 jsem 
se potkala se svým budou-
cím mužem. Byl pro mne 
takovým „zjevením“ – byl a je 
takový ten pravý „Bojanov-
čák“ – upřímný, co na srdci, 
to na jazyku. Od prvního 
okamžiku mi říkával, proč 
do toho či onoho problému 
nepozvu Ducha svatého? 
Proč to řeším sama?  

Zpočátku jsem nechápala, 
o čem to mluví. Postupem 
času mi svým př íkladem 
absolutní důvěry v pomoc 
Ducha svatého ukazoval, jak 
mám Ducha svatého zvát do 
toho, co dělám. Naučil mne 

prosit Ducha svatého o to, 
aby prostupoval do všech 
bolestných i radostných oka-
mžiků mého života a ony se 
začaly dít velké věci. Můj 
život se začal pomalu pro-
měňovat. Já jsem se začala 
proměňovat – Duch svatý se 
stal součástí mého každo-
denního života. Pomáhal mi, 
uschopňoval, dodával sílu, 
provázel mne na každém 
kroku. 

A tak jak můj muž svěd-
čil pro mne svým životem 
o Duchu svatém, chtěla jsem 
i já o něm svědčit ostatním. 
Svým příkladem, tím, že 
budu žít ve spojení s Du-
chem svatým. Ve své rodině, 
v sousedství, v práci, všude 
tam, kam přijdu. Kurz obnovy 
v Duchu svatém jsem absol-

vovala v roce 2015 a v jejím 
průběhu jsem Ducha svatého 
poznávala zase o něco víc. 
Začal si mě přitahovat. Od té 
doby se snažím Ducha svaté-
ho zvát každý den do svého 
života a cítím, že mi pomáhá 
ve všech důležitých rozhod-
nutích, při výchově dětí, při 
nemoci někoho blízkého, při 
řešení pracovních záležitostí, 

Na závěr kurzu obnovy v Duchu svatém proběhla tzv. bohosluž-
ba rozeslání, při níž dali všichni účastníci najevo svou ochotu 
sloužit svými dary druhým.

při nedorozumění v rodině. 
Duch svatý nás může posilo-
vat v každém okamžiku naše-
ho života, ale my jej musíme 
do svého života pozvat a ne-
chat jej působit, nechat se jím 
vést. Když budeme toužit po 
jeho pomoci, můžeme si být 
jistí, že nás nikdy nenechá na 
holičkách.

M. Lekavá

Na závěr patří velké podě-
kování všem účastníkům za 
odvahu a vytrvalost v této 
duchovní obnově, všem 
vedoucím a otci Petrovi. 
Také všem farníkům, kteří 
Charizmatickou obnovu 
podpořili modlitbou.

připravila 
K. Košutková 

Komunita Jeunesse-Lumiėre (dále jen JL) se dle mého opírá o tři základní směry: život 
s Bohem, život v komunitě a misie, tedy evangelizaci. Účastníkům školy je dopřán roční 
pobyt. My jsme však přijeli jako návštěvníci, strávili jsme zde krásný týden a poznali nové 
přátele! Však čtěte pozorně hodnocení a svědectví lidí, se kterými jsem JL od 5. do 11. 
března navštívil.

Týden na Pratlongu aneb JL a my

JL je místo, kde se vám 
zastaví čas. Kde utečete od 
všedních starostí a zažijete 
spoustu hezkých chvil ne-
jenom se skvělou partou, 
s lidmi z evangelizační školy, 
ale především s Pánem. 

Nejdřív musíte ale pod-
stoupit cestu, po které ucítíte 
bolest takových částí těla, 
o kterých jste ani nevěděli, 
že je máte.  S několika 
zastávkami na krásných mís-
tech se to dá hravě zvlád-
nout. A přece jenom na tak 
pestrou cestu plnou serpen-
tin jen tak nezapomenete – 
stejně jako váš žaludek. V JL 
vás přivítají lidé s obrovským 
srdcem a za chvilku se tu bu-

dete cítit jako doma. Musím 
říct, že tolik bezstarostných 
a usměvavých lidí na jed-
nom místě jsem snad nikdy 
neviděla. Během pobytu si 
nejenom zlepšíte angličtinu, 
ale především můžete ostat-
ní naučit spoustu českých 
slov, a to pak opravdu stojí 
za to. Nejvíce se uchytilo: 
Ahoj troubo, drž klapačku, 
nečum, dostaneš flákanec. 
A s podporou otce Petra se 
to učilo jedna radost! Du-
chovní stránku jde popsat 
těžce. Je to natolik intenzivní 
zážitek, který by si měl každý 
prožít sám. Můžu ale říct, že 
v JL má modlitba úplně jinou 
hloubku a kouzlo. Člověk si 

tady uvědomí jiné věci, než 
nad kterými přemýšlí doma, 
a má tak jedinečnou možnost 
si tady prohlubovat svoji víru. 
A heslo letošní výpravy na 
konec – „krá krá!“ 

Kateřina Zámečníková

Zažít pár dnů v komunitě 
Jeunesse-Lumiėre pro mě 
bylo velkým zážitkem. Tolik 
radosti, pokory a Ježíšovy 
lásky v srdcích těch mladých 
lidí, troufnu si říct, že pro nás 
všechny, bylo obrovským 
naplněním. Možnost bý t 
každý den v Boží přítomnos-
ti, slyšet různá svědectví, 
promluvy otce Daniela Ange 
a vůbec samotné rozhovory 

Jedno ze setkání účastníků letošního kurzu charismatické 
obnovy ve farní učebně
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s "účastníky" JL. Jsem také 
moc vděčná za naši partu, 
se kterou jsme tam jeli, a za 
o. Petra, díky kterému jsme 
měli možnost tohle všechno 
zažít.

Alžběta Rebendová

I přes to, že jsem fran-
couzsky neuměla ani slovo 
a někteří v JL zase neuměli 
anglicky, rozuměli jsme si, 
a některé rozhovory byly 
opravdu zajímavé. Všechny 
výlety byly moc krásné, ale 
pro mě byl nejlepší samotný 
pobyt v JL. Odvezla jsem si 
odtud velké povzbuzení na 
mé cestě víry a větší odvahu 
dávat svou víru najevo. A sa-
mozřejmě spoustu krásných 
vzpomínek!

Markéta Zimová

Možnost jet do JL jsem měl 
už mnohokrát. Ale vždy jsem 
upřednostnil něco jiného. 
Vždycky mě to lákalo, ale ne 
na tolik, aby mě neodradily 
další akce. Tento rok jsem se 
tam konečně podíval. A my-
slím, že Bůh chtěl, abych jel 
až letos. Do té doby jsem víru 
ještě tak neprožíval. Jindy 
by mi tato pouť tolik nedala, 
jako právě letos. Sice jsem 
se trochu bál toho, jak se 
tam domluvím, protože moje 
angličtina není  na takové 
úrovni, abych se tam v poho-
dě domluvil. Ale překonal 
jsem to a společně se skvě-
lou partou lidí jsme v pátek 
5. března vyrazili. Bylo by to 
na dlouho popisovat, co vše 
jsem zažil, a tak jen řeknu, 
co mi to dalo. Dalo mi to 
pevnější víru, schopnost lépe 

pochopit druhé, nová přátel-
ství, krásné vzpomínky, plno 
nových slov začínající na L, 
ale hlavně dvě velmi důležité 
věci. První je to, že jsem si 
uvědomil, jak špatné slovo 
umí ublížit, jak se zlo rychle 
šíří a jak je lehké na někoho 
změnit během pár vteřin ná-
zor. A za druhé jsem zjistil, 
o jaký dar chci při probíhající 
charismatické obnově prosit. 
A jestli někdo váhate, zda 
jet, nebo ne, určitě jeďte. 
Nebudete toho nikdy litovat.

Filip Němec

Je to už dávno, co jsem 
proži la dva nejkrásnějš í 
a nejintenzivnější roky svého 
života ve škole Jeunesse-Lu-
miere, a proto, když mi otec 
Petr nabídl, abych letos jela 
s bojanovskou mládeží na 
týden do Pratlongu, zajásala 
jsem. To jsem ještě netušila, 
jak moc bude ten týden obo-
hacující.

1) Mohla jsem poznat mla-
dé lidi z vaší farnosti, se 
kterými je legrace a zároveň 
jsou hlubocí a mají živou víru, 
osobní vztah s Pánem, mají 
srovnané hodnoty, zkrátka – 
jsou skvělí.

2) Mohla jsem po cestě 
navštívit ve Francii místa pro 
mě známá i neznámá, vidět 
krásy přírody i významné 
historické stavby.

3) Mohla jsem strávit čas 
v komunitě Jeunesse-Lumi-

ere, setkat se po letech s o. 
Danielem a dalšími známými. 
A přestože jsme se léta nevi-
děli, okamžitě jsme navázali 
na to, co jsme společně za-
žili, bylo to velmi srdečné. 
Mohla jsem si projít milovaná 
místa v okolí Pratlongu, kde 
bylo nádherné jarní počasí. 
Mohla jsem se ponořit do 
hloubky Boží lásky, která 
je tam tak silně vnímatelná. 
A Pán promlouval k mému 
srdci. I když jsme přímo 
v Pratlongu prožili jen 5 dní, 
připadalo mi to snad jako 
měsíc. 

Byl to velmi intenzivní čas, 
naplněný Boží bl ízkostí. 
Jsem za něj moc vděčná 
Pánu, o. Petrovi i bojanovské 
mládeži. Kéž to, co jsme tam 
prožili, přinese ovoce v na-
šich životech a také ve vaší 

Skupina mladých z naší farnosti, která letos zavítala do ko-
munity Jeunesse-Lumiėre. úžasné farnosti! V modlitbě 

s vámi
Alena Rosová

Jak vidíte, jednalo se 
o opravdu úžasné chvíle 
plné duchovních prožitků, 
ale i zážitků se starými 

i novými přáteli! Děkujeme  
otci Petrovi, že nám tuhle 
možnost zprostředkoval. 
Bylo nám ctí do Francie při-
vést trochu „téj bojanovskéj 
kultúry“. 

připravil Z. Sklenský

Mexiko a další zážitky
Advent byl v plném prou-

du a většina z nás se pilně 
připravovala na požehnané 
prožití svátků vánočních. Já 
se taky připravovala, ale na 
další cestu. Tak ani tato cesta 
se neobešla bez otázek typu: 
To jako vážně, tam? Vždyť tě 
tam někde zabijí /unesou/ 
dají drogy do krosny - a vari-
ace tomu podobné. Připra-
vovala jsem se totiž na cestu 
do Střední Ameriky – v plánu 

je Mexiko, Guatemala, El 
Salvador, Kostarika, Pana-
ma. Vše připraveno, ostatně 
jako každá moje cesta - le-
tenky tam/zpět a krosna, kde 
mám všechno, co potřebuju, 
a co v ní nemám, vlastně 
nepotřebuju. 

Po dlouhých 13 hodinách 
vystupuji v Cancunu (Mexiko) 
na letišti, kde na mne čeká 
moje kamarádka, která je 
v Mexiku na studentském po-

bytu a která se mnou cestu 
absolvuje. Po prvním přivítání 
zahazuju petflašku, do které 
jsem si plánovala napustit 
vodu na letišti. Nenapustím, 
nikde tady není pitná voda 
v kohoutku. Nejprve se mu-
sím adaptovat na posun času 
a taky na to šílené vedro. To 
se mi úplně nepovedlo, od-
poledne už jsem červená jak 
rak a další dva dny kňučím, 
jak jsem spálená. Mexiko do-
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slova proletíme. Stavily jsme 
se v Palenque – zhlédly jsme 
mayské stavby v autonomní 
části Chiapas, vodopády, 
prošly si opravdový prales a  
projely jsme jednu z nejne-
bezpečnějších silnic Mexika 
okupovanou tzv. narcos, 
abychom se dostaly k hrani-
cím s Guatemalou.

Představte si, že prochá-
zíte vietnamskou tržnicí - 
přesně tak vypadala hranice. 
Nikde žádné kontroly, pouze 
z jedné strany cedule „na 
shledanou v Mexiku“, a z dru-
hé „vítejte v Guatemale“. 
Kdybychom nepotřebovaly 
razítka do pasu, mohla by 
nám bý t nějaká kontrola 
úplně jedno. Ukázaly jsme 
potřebná covid osvědčení, 
dostaly do pasu razítko a ofi-
ciální vstoupily do dalšího 
státu Střední Ameriky. A byla 
to divočina.

Guatemalu jsme projely 
skrz na skrz, vylezly na sop-
ku, která před sedmi měsíci 
vybuchla, viděly jsme jedno 
z nejkrásnějších sopečných 
jezer světa, jely tzv. chicken 
busy (něco jako veřejná do-
prava, ale nejen pro lidi, ale 
i pro všechno, co projde úz-
kými dveřmi autobusu). Ces-

tovaly s námi slepice, kachny, 
a další drobná zvěř, místní byli 
schopni zdvojnásobit během 
okamžiku kapacitu autobusu. 
Sedělo se na dvě patra (těžší 
na sedadle, lehčí na klíně) 
i v uličkách, a to všechno za 
všudypřítomné, velmi hlasité 
hudby, bez které si místní 
nedovedou cestu autobusem 
představit, proto ji pouštějí 
sami řidiči z připravených 
reproduktorů. Jely jsme od 
severu na jih, vyhnuly se 
hlavnímu městu a mířily k hra-
nicím s El Salvadorem. 

Na to, jak je El Salvador 
malá země, zažili toho fakt 
hodně. Občanskou válku, 
která skončila teprve před 
21 lety a při níž byly vyvraž-
ďovány celé vesnice. V roce 
2001 zde bylo  nejsilnější 
zemětřesení za posledních 
100 let v celé Střední Ame-
rice. Místní mají obě události 

v živé paměti a jenom z jejich 
vyprávění místy mrazí. To, jak 
byla válka surová, dokládá 
i to, že eskadry smrti se 
neštítily zabíjet kněze přímo 
při sloužení bohoslužeb, pro-
tože římskokatolická církev 
nejvýrazněji upozorňovala na 
probíhající boje. 

Místní jsou ale jedni z nej-
přátelštější lidí, co jsem na 
svých cestách potkala. Vždy, 
když jsme potřebovaly pomo-
ci, byl někdo ochoten. Jed-
nou jsme se jenom zeptaly 
na cestu nahoru k sopce a už 
jsme s dvojicí strávily celý 
den. Vyjedly jsme jim pracně 
vynesené zásoby a ještě nás 
i pozvali na společnou veče-
ři. Salvador mi prostě z celé 
cesty přirostl k srdci nejvíc. 

Původní plán byl navštívit 
i Honduras, ale ten nám 
zejména z bezpečnostních 
důvodů nevyšel, tak jsme 
musely řešit náhradní plán 
a po drobných problémech 

Jezero Atitlán, Guatemala

jsme seděly v letadle smě-
rem Kostarika. Ta nás uvítala 
deštivým počasím a taky 
jsme si zde dopřály den 
odpočinku, kdy jsme se 
u svého hostitele kochaly 
nádherným výhledem na 
prales, opičky a přitom pily 
jednu z nejlepších káv. A pak 
už jsme pokračovaly dále 
dolů na jih. Na panamských 

hranicích to vypadalo, že 
nás nepustí, protože neznali 
české pasy a mysleli si, že 
jsme je zfalšovaly. Poté se 
u našich batohů zastavil pes 
vycvičený na drogy a to už 
mě málem trefilo, ale všech-
no dopadlo dobře a my se 
mohly posunout dále. Naši 
cestu jsme zakončily těsně 
před Vánoci pohledem na 
lodě proplouvající Panam-
ským průplavem v údivu, jak 
tohle mohl člověk vytvořit.

Každá cesta je výjimečná, 
hlavně na ní vždy potkáte 
výjimečné lidi. Pokaždé se 
snažím spát u místních, přes 
tzv. couchsurfing. Výměnou 
za to, že vás ubytují, jim na-
bízíte svůj čas, své příběhy 
a diskuzi. Je to naprosto 
báječný způsob zjistit, jak 
žijí místní lidé. Musíte maxi-
málně slevit ze svého kom-

Santa Ana - Nejvyšší sopka El Salvadoru Katedrála v Antigue - Guatemala

Místní v El Salvadoru, kteří se nás ujali cestou na sopku
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fortu - někdy spíte na zemi, 
na vrzající posteli, někdy 
jste zakrytí jenom ručníkem. 
Někdy se vám chce tak spát, 
že usínáte za pochodu, ale 
i přesto se s vaším hostitelem 
bavíte a jste zdvořilí. Studená 
voda je ve Střední Americe 
samozřejmost, není potřeba 
ji na sprchování ohřívat (jak 
pro koho). Na oplátku za 
tohle všechno získáváte ne-
skutečný nadhled. Oceníte 

to, jak se v naší zemi máme 
dobře, že vlastně to, že auto-
bus přijede o minutu později, 
není zas až tak strašné (na 
mnoha místech světa jízdní 
řády nejsou vůbec). Oceníte 
maličkosti, které máte doma 
- teplá voda, pitná voda z ko-
houtku. 

Ke všemu a ke všem se 
učíte přistupovat s poko-
rou. Proto prosím všechny 
maminky, tatínky, babičky, 

dědečky, tetičky, strýčky, 
nebojte se pustit vaše děti, 
vnoučata, synovce, neteře 
do světa. I přes to všechno, 
co v dnešních dnech zažívá-
me, svět není tak nebezpeč-
ný, jak se na první pohled 
může zdát, a má mnoho co 
nabídnout. Pokud by se ně-
kdo bál, ozvěte se, nejtěžší 
je první krok.

Monika Jakubčíková

Co je to synoda?
Slovo „synoda“ se dá přeložit jako společná cesta. Vyjadřuje společně prožívané pu-

tování Božího lidu. Jde o zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří - vedeni 
Duchem svatým - mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, 
vedoucí k rozvoji církve.

Týká se mě osobně?
Ano! Vykročit na tuto cestu 

může každý, kdo chce spolu 
s ostatními přiložit svou ruku 
a srdce ke stavbě církve, 
takové církve, jak ji zamýšlí 
Kristus. A ptá se tě: „Co si 
o mně a o mé církvi myslíš 
ty?” (srov. Mt 16,15)

Je synodální proces pro-
jevem nějaké módní vlny 
„demokratizace církve“?

Nikoli! Tento proces chce 
být procesem naslouchání 
celému Božímu lidu, všem 
v církvi: od prostých křes-
ťanů přes kněze, biskupy až 
po papeže. Všem je dáno 

promlouvat a naslouchat! 
V tomto procesu mají ze-
jména biskupové, stojící 
v čele jednotlivých diecézí, 
naslouchat tomu, co říká 
Duch svatý prostřednictvím 
křesťanů v jejich diecézích.

Jak bude synoda konkrét-
ně realizována?

Synodální proces má mít 
podobu několika setkání 
v malých skupinkách, v prů-
běhu kterých se křesťané za-
mýšlejí společně nad před-
loženými tématy a budou 
společně formulovat vlastní 
zkušenosti, přání a očeká-
vání. Tato fáze, odehrávající 

se na celém světě, v našich 
diecézích trvala do konce 
ledna 2022. Následně bu-
dou vypracované „syntézy“ 
z diecézí postoupeny k dal-
šímu přemýšlení a diskuzi na 
úrovni jednotlivých kontinen-
tů. Celý proces dotazování 
bude završen vlastním za-
sedáním biskupské synody 
v říjnu 2023.

Co je vlastně cílem sy-
nody?

„Cílem synody není vypro-
dukovat dokumenty nýbrž 
dát vzklíčit snům, probudit 
proroctví a vize, přinést 
nové naděje, rozmnožit 

důvěru, obvázat rány, navá-
zat vztahy, učit se jedni od 
druhých a vytvořit pozitivní 
náhled, který bude osvěco-
vat mysl, zahřívat srdce a ru-
kám navrátí sílu.“ (Přípravný 
dokument, s. 32)

Synoda v naší farnosti
V listopadu loňského roku 

byla naše farnost oslovena 
diecézním synodálním tý-
mem  nabídkou zapojit se 
do diecézní fáze. Svatý otec 
vyzval, aby se do tohoto pro-
cesu zapojila celá církev, ne-
jen její vrcholní představitelé.

V naší farnosti jsme vytvo-
řili pět skupin, které se po 
dobu tří měsíců setkávaly 
a diskutovaly nad danými 
otázkami. Témat bylo celkem 
deset a týkala se kromě 
jiného i osob na okraji místní 
církve, laiků, nevěřících, 
a také lidí, kteří si nesou 
různá zranění a nejsou zcela 
spokojeni. Každá skupina si 
mohla zvolit témata, která jí 
byla nejbližší. Nejčastěji sku-
piny volily témata „Naslou-
chání“ a „Společná cesta“.

Téměř všechny skupiny se 
ve svých výstupech shodly 
na tom, jak velmi je pro nás 
důležitá živá farnost, prožívá-
ní Boží přítomnosti v našich 
životech a společná komu-
nikace. Není samozřejmostí 
vyslechnout kritická slova 
s porozuměním a tolerancí. 
Přesto se většinou dokáže-

me domluvit. A právě tehdy 
nám pomáhá společná mod-
litba. Také jsme se shodli, 
že největší váhu slova a naši 
důvěru má kněz naší farnosti. 
Je vždy otevřený jakémukoliv 
dialogu. Samozřejmě čelíme 
i předsudkům, jak vlastním, 
tak v okolí. Je náročné, ale 
velmi obohacující vyslech-
nout si i kritiku našeho života 
ve víře z úst lidí, procháze-
jících například Alfou. Je 
to pro nás výzva k boření 
vzájemných předsudků. Tady 
je dobré chvíli mlčet, zastavit 
se a přemýšlet. Dát prostor 
Duchu svatému. Podívat se 
na problém z jiného úhlu po-
hledu. Dokázat si vzájemně 
odpustit. Ježíšova slova jsou 

ideálem toho, čeho bychom 
při společném dialogu rádi 
dosáhli. Taky nám všem vel-
mi záleží na víře našich dětí 
a mladých. A tak se snažíme 
jít příkladem a předávat, co 
jsme sami poznali a vypro-
šovat dar víry a ovoce Ducha 
svatého.

Závěrem bych ráda podě-
kovala všem zúčastněným 
skupinám za jejich ochotu 
a vytrvalost. Každá skupina 
totiž zaznamenala a zpraco-
vala své názory do odpovědí 
dvacetistránkového formu-
láře, který byl odeslán na 
Brněnské biskupství. 

připravila 
Marcela Červenková

V neděli 27. března se po třech letech konala křížová cesta 
k misijnímu kříži. 
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Krátce po Novém roce se nemálo na-
šich farníků zapojilo do duchovní obnovy 
Exodus 90. Někteří poprvé, jiní podruhé 
a jsou mezi námi i ti, co ji prožili už potřetí. 
Podmínky Exodu 90 jsou náročné, přesto 
se do této duchovní obnovy v Dolních Boja-
novicích zapojilo zhruba 60 mužů a 40 žen. 

Krátce si připomeňme, co to vlastně 
Exodus 90 je.

Exodus 90 je prvotně určen mužům, 
přidat se však mohou i ženy. Byl vytvořen 
pro seminaristy ve Spojených státech. Jde 
o devadesátidenní cvičení, které si klade 
za cíl prohloubit a upevnit vztah k Bohu 
i k lidem kolem sebe. Přináší hlubší poznání 
sebe sama, svých darů a možností.  Člově-
ku pomáhá zbavit se nesvobod a závislostí. 
Název obnovy vychází z cesty Izraelitů 
z egyptského otroctví do Zaslíbené země; 
je to také označení 2. knihy Mojžíšovy. 

Exodus má 3 části
- duchovní - každodenní modlitba a rozjí-

mání nad Písmem
- společenskou - pravidelná týdenní setká-

ní s dalšími účastníky 
- asketickou – omezení jídla, cvičení, stu-

dená sprcha apod.

JAK JEDNOTLIVÍ ÚČASTNÍCI PRO-
ŽÍVAJÍ TUTO OBNOVU A S JAKÝMI 
NÁSTRAHAMI SE POTÝKAJÍ?

Nejprve dejme prostor ženám:
Ptáš se, co mi přináší Exodus 90? No, 

vlastně každý den něco.
Například v popisech, jak faraon odmítal 

propustit Izraelity z Egypta, navzdory všem 
Hospodinovým ranám, vidím tolik paralel 
s dnešní tíživou situací. Bojuje se o svobodu 

Ukrajinců, ale i celé Evropy a o naše křesťan-
ské hodnoty. Putin, patriarcha Kyrill a další 
v jeho okolí docela zapomněli, že bez Boha 
nejsou ničím. Mají stejně zatvrdlé srdce 
jako faraon. Nemají žádný ohled k utrpení. 
Texty Exodu 90 mě posilují ve víře, že Bůh, 
Pán světa, má i tentokrát plán očistit nás 
od falešných bohů. Bůh je v tom boji a své 
bitvy neprohrává. Musíme se v pokoře spojit 
v modlitbě a postu a důvěřovat mu tak, jak Iz-
raelité a Mojžíš, který byl zcela oddaný Bohu. 

*****
Moc poučný byl pro mě text o krvi Berán-

ka. Krví měli Izraelité potřít nadpraží a veřeje 
dveří, aby až Hospodin bude procházet 
Egyptem, ty dveře pominul a nedopustil „aby 
do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na 
vás“. Ten úryvek z Písma naznačuje duchovní 
sílu Eucharistie. Uvědomila jsem si lépe, 
že Eucharistie nám zajišťuje ochranu před 
temnotou a věčnou smrtí.

To je myslím výzva pro nás všechny! Tolik 
lidí říká, no my přece válku neovlivníme, 
je to špinavá politika! Halóóó! Mojžíš nám 
ukazuje, jak velkou máme moc a zbraň 
a můžeme to ovlivnit! Zvedněme ruce jako on 
a v modlitbě, s růžencem a s Pannou Marií, 
Královnou míru, vyhrajeme!

*****
Rozjímáním nad texty začínám vnímat 

Starý Zákon jinak. Je pro mě přitažlivější. 
Každý den se těším na nové texty. Párkrát 
jsem se i srdečně rozesmála.  Například při 
popisu, jak porodní báby faraonovi tvrdily, že 
izraelské ženy jsou tak živé, že porodí dříve, 
než ony přijdou, no chytré baby. Nebo jak se 
popisuje, že přes všechny roboty a drsnosti 
se Izraelité nadále množili „jen se to s nimi 

všude hemžilo“. Nebo jak si Mojžíš myslel, 
že se Hospodin „seknul“, když ho posílal 
jednat s faraonem… Jsem vděčná, že mohu 
Exodus 90 prožívat.

****
Do Exodu jsem se připojila, protože jsem 

cítila nutnost modlitby a půstu za sebe, 
rodinu, později za Ukrajinu a mír ve světě 
a obrácení Ruska. Když vidím posedlost 
agresora, který ohrožuje svět, utrpení na-
padených a uprchlíků, nepřipadá mi oběť 
askeze a modlitby nějak těžká, spíše jsem 
motivovaná ještě přidat.

*****
V Exodu je vícekrát řeč o posvátném místě 

setkávání s Bohem, o posvátném stole. Hos-
podin určuje Izraelitům, co vše musí udělat, 
a jak se musí připravit na setkání s ním.  Jak 
má vypadat stůl, kde se předkládá chléb.

Zaujalo mě, s jakou precizností Bůh vše 
určuje a nařizuje.  A jak Mojžíš a Izraelité vše 
poslušně do detailu pečlivě plní.

Je smutné vidět, v tolika krásných kostelích 
ve světě, jak tam šmatlají turisté v žabkách 
a chovají se jak v muzeu nebo na výstavišti. 
Oltáře neupravené. Jsem ráda, že v naší 
farnosti jsme neztratili smysl pro posvát-
no, přicházíme do chrámu s respektem, 
slavnostně upraveni. S vděčností děkuji za 
všechny adorace před Nejsvětější svátostí, 
za krásné modlitby a hudební doprovod, za 
krásné květinové dekorace na oltáři, za sně-
hobílé naškrobené ubrusy. Už se moc těším 
na velikonoční obřady. Tipuji, že i Hospodin 
zvedne při slavnostní mši palec nahoru.

A nyní, jak požívají Exodus 90 naši muži:
Proč jsem se rozhodl pro postní Exodus? 

Protože jsem chtěl pokračovat se stávající 
fraternitou. Cítil jsem, že potřebuji opět řád 
v duchovním životě.

Co mi to dává? Dává mi to řád v duchovním 
i osobním životě, prohlubuje duchovní růst, 
umožňuje pracovat na sobě a mém vztahu 
s Bohem. Nastavuje mi zrcadlo.

*****
Proč jsem se znova rozhodl pro postní 

Exodus? Mám pocit, že z každého absolvo-
vání se alespoň něco málo z toho, co jsme 
dodržovali během Exodu 90, přenese i do 
poexodového života, a to je prima.

Co mi to dává? Viz má předešlá odpověď 
a možnost být součástí fraternity.

*****
Proč jsem se znova rozhodnul pro postní 

Exodus? Protože mi pomáhá růst duchovně, 
všímat si lépe svého chování doma i mimo 
domov a skrze denní rozjímání nad Božím 
slovem na něj nahlížet z jiného úhlu, a tím pá-
dem pracovat na nutných změnách týkajících 
se mých názorů, postojů a chování.

Co mi to dává - hlavně životní směr a smysl, 
proč jsem tady, a co je třeba dělat, aby se 
člověk stával více člověkem, a tím pádem 
zažíval větší radost.  Pomáhá mi být otevře-
nější vůči druhým lidem a vzájemnou diskusí 
v rámci fraternity vidět věci z více úhlů, a tím 
získat ucelenější náhled jak na duchovní, tak 
i praktický život. 

*****
O EXODU 90 jsem poprvé slyšel v loňském 

roce od kamaráda, který mi o tom vyprávěl, 
když byl asi v polovině EXODU. 

Byl jsem zvědav, co to vlastně je, a tak 
po zjištění informací jsem usoudil, že tohle 
to není pro mě: bez sladkostí, alkoholu, TV, 
internetu... K tomu pravidelné modlení min. 
půl hodiny. Říkal jsem si, že tohle bych nikdy 
nedal a ani dát nechci. 

Ke konci roku 21 jsem měl chvilku pro 
sebe, kdy jsem si v hlavě shrnul celý rok...

Exodus 90, ročník 2022
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to, co se během něho stalo: povodně, tor-
nádo, osobní život atd. Uvědomil jsem si, že 
jsem se hodně od Boha odloučil, že zažívám 
prázdnotu. Myslel jsem na to, co bych mohl 
pro sebe udělat. Nějaké předsevzetí jsem si 
dal již na advent, což se podařilo, a měl jsem 
z toho dobrý pocit. Po Vánocích jsem seděl 
s partou kamarádů na návštěvě a došla řeč 
i na EXODUS 90 (byl tam právě kamarád, co 
ho absolvoval a další, co se chystal).

Docela dost jsem o tom začal přemýšlet. 
Cítil jsem, že je potřeba udělat něco pro sebe 
tak, aby to mělo vliv pak i na mou rodinu. 
Něco v hloubi srdce mi říkalo, abych do toho 
šel, ale pořád se mi moc nechtělo. Nakonec 
jsem se rozhodl EXODUS 90 absolvovat. Teď 
vím že to nebylo rozhodnutí jen mé, ale že jsi 
mě ON vybral.

A opravdu jsem nevěděl, do čeho jdu.:-) 
Začátek byl docela krutý, hlavně jíst pouze 

Postní duchovní obnovu letos vedl 
o. Marek Orko Vácha ve dnech 2. a 3. dubna. 
A byl to opět gejzír myšlenek, hlubokých, 
krásných, objevných, nelehkých… Vybírám 
aspoň některé z nich:

Už v promluvě při mši připomněl, že s Je-
žíšem se zde setkáváme reálně nejen při 
naslouchání evangeliu a přijímáním Eucha-
ristie, ale také ve společenství bratří a sester 
– „vždyť kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, 
jsem já uprostřed nich“. Pak mluvil na aktuální 
téma  - o pomoci ukrajinským uprchlíkům, 
kterou spojil s úryvkem o posledním soudu 
- cokoliv jsme udělali pro naše bližní, pro 
Ježíše jsme udělali. 

V následné přednášce nejen pro biřmovan-

ce nás zval k přemýšlení o velikosti člověka. 
Každý je pozván Bohem k tomu, aby byl svatý 
– k ničemu menšímu. Mluvil také o stvoření 
světa a člověka, který je nádherným vrcho-
lem stvoření, úžasným Božím majstrštykem. 
Přitom jsme každý originálem, máme různé 
dary a charizmata. Každého Bůh zve, aby 
naplnil to, kým je. Bůh totiž nemá jinou šanci, 
než mě. „Miř vysoko. Jsi světlo ze světla. 
Vždyť Bůh přebývá ve tvém srdci.“

Sobotním tématem byla modlitba a její 
velká moc. „Bůh má se světem své plány, 
ale světec je mění.“ To Orko ilustroval na 
třech biblických příbězích – na Abrahámovi, 
který se velmi odvážně přimlouvá za Sodomu 
– i když nakonec srazí počet spravedlivých 

3x denně + středa a pátek půst, ale i tak 
jsem držel. 

Dostal jsem na Vánoce od manželky knihu 
Ďábel nemá matku, kterou jsem si začal číst 
až v EXODU. A pak mi to začalo všechno do 
sebe zapadat. Že jsem byl opravdu vybraný 
pro tuto cestu od Pána. 

Určitě jsou chvíle, kdy se nedařilo, kdy 
byla nechuť, nebyl čas. Ale i tak jsem se 
snažil a snažím tuhle zkoušku absolvovat 
co nejlépe. Dovedlo mě to k Bohu mnohem 
blíže, než jsem kdy byl, a jsem za to vděčný. 

Jestli do toho půjdu někdy znova, nevím, 
ale vím, že mi to hlavně po duchovní stránce 
dalo mnoho a mé "proč“ to dělám, je víra 
a rodina. Děkuji Pánu za tuto zkušenost.

Děkujeme všem, kteří pomohli s přípra-
vou tohoto článku.

zpracovali K. Košutková a P. Martínek

Bůh nemá jinou šanci než mě

jen na deset, Hospodin souhlasí. Také v Káně 
galilejské člověk, tady Maria, svou prosbou 
mění Boží plány. Maria s naprostou důvěrou 
říká Ježíši, že už došlo víno. Ví, že Ježíš s tím 
může něco udělat, a tak řekne služebníkům, 
aby udělali všechno, co jim přikáže. A Ježíš, 
i když říká, že ještě nepřišla jeho hodina, se 
zde ukáže jako milující Bůh, kterému není 
lhostejná žádná lidská starost. Třetí příběh je 
ten Lazarův. Ježíšovi vzkazují, že jeho přítel 
je nemocný. Doufají, že přijde a uzdraví ho. 
Ale Ježíš zůstává v Jeruzalémě a Lazar umí-
rá. Konec. Ne, Ježíš má svoje řešení. Volá 
Lazara k životu. My často v modlitbě prosíme 
a hned už přednášíme Bohu svá řešení. On 
má svoje řešení.

Jak se tedy máme modlit? Máme předklá-
dat Bohu své prosby? To také, ale podstatné 
je, že Bůh v modlitbě nedává něco, ale 
dává se. „Když se v modlitbě setkávám 
s Bohem, dávám mu právo učinit mě šťast-
ným.“ Bůh skrze modlitbu proměňuje srdce 
člověka. „V modlitbě dovolujeme Bohu, aby 
vyryl do našeho obličeje nádheru své tváře.“ 

POZDRAVY Z JEUNESSE-LUMIĒREPOZDRAVY Z JEUNESSE-LUMIĒRE

Po našem návratu z vánočních prázdnin 
jsme se všichni opět setkali v Jeunesse-Lu-
miēre. V každodenním životě v JL jsme nadá-
le pracovali na našich vztazích, které máme 
mezi sebou. Dbáme na to, aby mezi námi byla 
vzájemná láska a nikdo nebyl opomíjen nebo 
upřednostňován. Teď, po sedmi měsících, co 
jsme všichni spolu každý den, je často těžší 
a těžší akceptovat všechny charaktery, ale 
i přes všechny těžkosti se učíme odpovídat 
láskou a společně tak růst. 

První březnový týden nadešel čas, kdy nás 

těsně před odjezdem na misie rozdělovali do 
tzv. fraternit (tedy skupin o 6 – 8 členech), 
o pár dnů později nás už přijel vyslat na 
misie sám pan biskup Lacombe z diecéze 
Auch. Ten oznámil každé fraternitě, kam se 
vydá. Každá z nás si zachovala stejný kout 
Francie jako při prvních misiích. Pro Leonku 
to byl jih země v blízkosti Pyrenejí a pro mě 
okolí Paříže.

Náš týden příprav na misie byl ale tento-
krát jedinečný, mluvilo se totiž během něj 
česky. Jak asi většina z vás ví, navštívila nás 

Toto je jen zlomek toho, co jsme slyšeli. 
Celá obnova je k dispozici online na youtube. 
Doporučuju, je hodně inspirativní.

připravila A. Tlachová
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v té době česká posádka s otcem Petrem. 
Strávili jsme spolu krásný týden plný smíchu 
a hezkých chvil. V průběhu tohoto týdne jsme 
uspořádali český večer se spoustou české-
ho jídla i pití. Byly i hody!  Je pravda, že 
moc jsme toho nenaspali, proto byl pro nás 
odjezd na misie po fyzické stránce náročný. 
Podobně jako během prvních misií jsme se 
setkávali s mladými na školách, ale evange-
lizace probíhala také na ulicích, v domovech 
důchodců a na charitě s lidmi bez domova. 
Tak jsme se mohli setkat se všemi věkovými 
kategoriemi. 

Nyní bychom chtěly s vámi sdílet některé 
ze silných momentů z našich misií. 

Jeden z hezkých momentů, který jsem 

během misií zažila, nastal po mém svědectví. 
Ten den jsem byla hodně nervózní, myslela 
jsem si, že moje svědectví ani nikoho neo-
sloví. Musela jsem ho říct v hodně zkrácené 
formě. Bylo to po nedělní mši svaté. Mluvila 
jsem před plným kostelem. Po skončení se-
tkání za mnou chodilo mnoho lidí a děkovali 
mi za mé svědectví. Jedna paní, která měla 
ruské a francouzské předky, mi i povyprávěla 
svůj příběh, který byl v mnohém podobný 
s mým svědectvím. Byla vděčná, že není 
sama v tom, co prožila. V tom vidím krásu 
sdílení svědectví - nikdy nevíte, koho se co 
dotkne, koho co může povzbudit. Kromě 
tohoto momentu bylo i hodně jiných, možná 
jen drobných, ale přesto krásných. Během 
těchto misií jsem si ještě víc uvědomila, jak 
docela obyčejný úsměv dokáže hodně. Hlav-
ně v této těžké době. Ano, Bůh promlouvá 
k lidem skrze nás i skrze takové maličkosti, 
jako je úsměv.

Leona

Pro mě jsou jedním silným zážitkem celé 
misie. Odjížděla jsem z Pratlongu (místo, kde 
sídlí Jeunesse-Lumiēre) s tím, že chci svoje 
svědectví ‘změnit’. Na první misie jsme si 
totiž každý své svědectví připravovali v psané 
podobě. Já jsem ho měla trochu upravené, 
aby bylo kratší s ohledem na mou tehdejší 
slovní zásobu. Problém ale byl, že jsem si 
nenašla dostatek času na jeho přepsání nebo 
alespoň k tomu, abych si udělala poznámky. 
Přišel tedy první den ve školách a já šla svěd-
čit tak trochu spontánně. Ano, měla jsem 
strach, ale zároveň jsem v sobě pociťovala 
velký pokoj. Posluchači to zřejmě vycítili. Mlu-
vila jsem otevřeně o situacích a problémech, 
které by mi za jiných okolností ani nepřišly 
na mysl. Bylo mi jasné, že to nejsem já, kdo 
se otevírá, ale Duch svatý, který skrze mě 
chce promlouvat a proměňovat – druhé lidi, 

ale i mě samotnou. Díky tomu jsem po celé 
misie dokázala být víc otevřená. Setkala jsem 
se s několika mladými, kterých se Duch svatý 
dotýkal a začal v nich pracovat. Ať už skrze 
jejich slzy, anebo jednoduše pocitem pokoje 
a naděje, že u Boha nic není nemožné. 

Kristína

I když díky zkušenostem z Jeunesse-
-Lumiēre je pro nás jednodušší a možná 
i přirozenější mluvit o své víře, každý z nás 
se i tak může v každodenním životě dotýkat 
srdcí druhých lidí skrze své svědectví, po-
vzbuzení, lásku a třeba i jen úsměv, jak už 
zmiňovala Leonka. 

Proto bychom vás chtěly povzbudit, abyste 
se nebáli udělat první krok a nést druhým 
Lásku, která nám byla darovaná. Chtěly by-
chom vám znovu poděkovat za všechny vaše 
modlitby a úmysly, i my vás neseme ve svých 
modlitbách. Náš rok v Jeunesse-Lumiēre se 
pomalu blíží ke svému závěru. Svěřujeme  
jeho zbytek a také naše rozhodování o roce 
příštím do vašich modliteb. 

Přejeme vám krásné velikonoční svátky, 
ať vás Pán skrze své zmrtvýchvstání naplní 
radostí, pokojem a v této době hlavně nadějí 
do každého dne!

Kristína a Leona

Ráda bych se s vámi podělila o svědectví 
s Boží pomocí pro naši rodinu a také s živou 
zkušeností s oporou víry. V polovině prosin-
ce maminka doma spadla a zlomila si nohu 
v krčku. Čekal ji dlouhý pobyt v nemocnici. 
Během dalšího týdne tatínkovi diagnostiko-
vali závažné nemocnění, které bylo potřeba 
co nejdříve řešit operací. Tak oba naši rodi-
če zůstali na Vánoce v nemocnici. 

Každý postupně procházel různými od-
děleními, přes svátky se však oba sešli na 
stejném, kde shodou okolností pracuji i já. 
Už tuto skutečnost považujeme za velikou 
Boží milost, protože jsem se tak o ně mohla 
starat. Tatínek mohl navštěvovat maminku, 
každý den se spolu účastnili mše svaté 
prostřednictvím TV Noe a přijímali svaté 
přijímání, které jim přinášel hodonínský 
jáhen. Také oba přijali svátost nemocných, 
kterou jim udělil o. Petr. Žádný z nich tak 
nebyl na Vánoce sám.

Když se rodiče vrátili s nemocnice, Ma-

SVĚDECTVÍSVĚDECTVÍ

ruška zůstala s nimi doma a starala se o ně. 
Náš tatínek v březnu zemřel.

Tyto skutečnosti, v normální době tak 
samozřejmé, ale v době covidové téměř ne-
možné, se staly pro nás velikou Boží milostí. 
Já i sestra jsme mohly čerpat posilu z rodi-
ny, modliteb ve společenství a od spousty 
věřících přátel i známých lidí z farnosti. Vel-
mi mě také podpořily moje kolegyně. Obě 
jsme silně zakoušely Boží i lidskou pomoc, 
soucit ve strachu a obavách. Vnímaly jsme 
velikou Boží blízkost, pokoj a útěchu, kterou 
může čerpat věřící člověk, když vše vkládá 
každý den do Božích rukou. Děkujeme 
našemu Bohu i všem našim dobrodincům.

Jana Salajková 
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To jsou dva prostředky, 
o kterých Pán Ježíš a Panna 
Maria říkají, že jsou účinné 
v boji proti Zlému, který umí 
hodně řádit. Modlitba růžen-
ce může odvrátit i válku. 

V minulém čísle psal David 
o společenství mužů přiže-
něných do Bojanovic. Když 
jsem se před několika lety 
o nich dověděla, tak jsem 
jim nabídla desátek živého 
růžence a oni všichni to při-
jali. To mně dodalo odvahu 
oslovit další mladé muže, 
aby se zapojili do živého 
růžence. Ze 26 oslovených 

V minulých vydáních Cesty 
jsme mnohokrát psali o li-
dech, kteří se starají o bo-
janovskou farnost. O zpěvá-
cích, uklízečkách, výzdobě 
a dalších. Dnes se podíváme 
do Josefova. Obec je sice 
menší než naše, ale je také 
plná ochotných lidí.

Pokud není svátek, bývají 
v Josefově dvě mše svaté za 
týden, a to ve čtvrtek a v ne-
děli. Místo nedělního po-
žehnání se josefovští sejdou 
v kostele a modlí se růženec, 

Modlitba a půst
pouze dva odmítli, takže 
mám teď v růži 24 chlapů. 
Desátek je otázka asi 7 mi-
nut a společenství dalších 
19 lidí, kteří se spolu na 
dálku modlí 4 celé růžence 
každý den, je silné. 

Panna Maria říká, mod-
lete se růženec a uvidíte 
zázraky. Zdá se, že o tyto 
zá zrak y an i  nes to j íme. 
Zvykáme si, že se rodiny 
rozpadají, manželé jsou 
si nevěrní, děti trpí a jsou 
agresivní, protože jim chybí 
láska rodičů. Naše farnost 
má výsadu, ale i zodpověd-

nost. Máme kněze, který 
nás vede k Bohu, máme 
denně otevřený kostel. Ale 
nemáme lidi, k teř í by si 
brali půlhodinky. Mladí jsou 
v práci, staří jsou nemocní 
a umírají. Chtěla bych vás 
všechny poprosit, zvlášť 
ty, kteří jsme se dočkali 
důchodu, abyste se napsali 
na půlhodinky v kostele. 
Modlitba vás bude chránit 
a posilovat. Modleme se za 
dar víry a lásky pro rodiny, 
farnost a obec, za všechny, 
kdo se k nám stěhují a za mír 
na celém světě.

farnice

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTILIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

Farníci z Josefova

litanie, zpívá se a v postní 
době také křížová cesta. Dří-
ve se předmodloval pan Jan 
Prát. „Říkalo sa mu pantáta,“ 
vzpomíná josefovská rodač-
ka paní Anežka Petrášová. 
Postupně tuto službu převzal 
Jan Hubáček, Božena Netí-
ková, Anna Pacejková, Ště-
pánka Pospíšilová a Anežka 
Petrášová. 

A jak se v Josefově uklízí? 
Kostel je malý, proto stačí 
v úklidové skupině dvě ženy. 
Uklízí se nejenom kostel, ale 

i kolem kostela a ženy se sta-
rají i o předzahrádku. Těchto 
dvojic je v Josefově devět.

O květinovou výzdobu se 
stará Naďa Lekavá. Kytky 
k postranním sochám nosí 
také ženy z úklidových skupin. 

Na Smrtnou neděli se děti 
sejdou v krojích v kostele 
a potom chodí koledovat. 
Průvod děvčat prochází obcí 
za zpěvu krátkých popěvků. 
V čele průvodu se řadí nej-
starší děvčata - stárky, které 
nesou ozdobenou metlu 

potaženou bílým plátnem, 
ozdobenou mašlemi a pes-
trými řetězci nastříhaných 
pohlednic. V každém domě 
jsou dívky obdarovány dle 
zvyku – vejci, sádlem, solí, 
moukou a taky penězi.

Moc pěkný dokument 
ČT o Smrtnici a hrkačování 
v Josefově z roku 1982 je na 
stránkách ulozto.cz pod ná-
zvem „Jaro do vsi“ (https://
uloz.to/hledej?q=jaro%20
do%20vsi).

Svěcení kočiček a násled-
ný průvod s ratolestmi na 
Květnou neděli bývá v Josefo-
vě od sochy Nejsvětější Troji-
ce, která je v ulici za kostelem.

Od Zeleného čtvrtka do 
Bílé soboty chodí Josefovem 
chlapci s hrkači. Hrkání před 
Velikonocemi se zachová-
valo i v době komunismu. 
Hrkání začíná u kostela a po-
stupně se projdou jednotlivé 
ulice. Hrkače se dědí a vět-
šinu z nich vyrobili u Hasilů. 

Na jaře, pokud to situace 
dovolí, mají Josefáci průvod 
do polí. Prosebný průvod vy-
chází od kostela k soše Nej-
světější Trojice, pak k soše 
svaté Anny a zpět do kostela.  

Jak prožívá josefovská 
farnost další část roku, se 
dočtete příště. Děkuji paní 
Anežce Petrášové za infor-
mace a fotky.

připravila K. Košutková
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Naše společenství vzniklo 
v roce 2002 po absolvování 
obnovy pro manžele vedené 
komunitou Emmanuel z Brna. 
Na konci této obnovy nabídl 
otec Petr zúčastněným man-
želům, jestli by chtěl někdo 
pokračovat dál v tom, co na 
obnově načerpal. Sešlo se 
nás tehdy sedm různoro-
dých párů a vzniklo tak naše 
MANŽELSKÉ SPOLČO. Po-
stupem času se náš počet 
ustálil na pěti párech.

V roce 2005 jsme spo-
lečně prošli Kurzem chariz-
matické obnovy, kde jsme 
dostali možnost tvořit jed-
nu skupinku, což jsme vní-
mali jako velmi požehnané 
a stmelilo nás to. 

Setkáváme se jednou za 
dva týdny v kapličce na 
faře. Scházíme se v různém 
počtu, podle svých možností 
a okolností. Modlíme se 
podle vzoru charizmatické 
obnovy: začínáme úvod-
ní modlitbou, po přečtení 
úryvku Božího slova - větši-
nou evangelia z následující 
neděle – chválíme Pána, 
děkujeme za vše co do-
stáváme. Pak prosíme za 
odpuštění toho, co se nám 
nedařilo. Následně se ob-
racíme k Duchu svatému 
a prosíme o jeho vedení 
a dary. Na konci modlitby 

Manželské spolčo
prosíme za sebe navzájem 
a za všechno, co máme na 
srdci, případně si sloužíme 
přímluvnou modlitbou. 

Po modlitbě si rádi po-
povídáme, většinou o tom, 
co zrovna prožíváme, nebo 
třeba společně oslavíme 
něčí narozeniny. 

Jako společný úmys l 
máme prosbu za naše obce 
Dolní Bojanovice a Josefov, 
za zastupitele a obyvatele 
a za naši školu, její vedení, 
učitele i žáky. Tento úmysl 
jsme si vyprosili před ně-
kolika lety na adoraci při 
setkání všech bojanovských 
společenství. Za naši ZŠ 
jsme se ale začali pravidelně 
modlit už o dost dříve. Bylo 
to v době, kdy většina našich 
dětí začala do školy chodit.

Shodli jsme se, že jsme 
velice vděční za obrovskou 
důvěru, která se mezi námi 
za ty roky vytvořila, a často 
za ni také děkujeme. Totéž 
platí i o našich letitých přá-
telstvích.

Většina z nás také potvrdí, 
že ve čtvrtek večer, kdy se 
scházíme, u nás kolikrát 
převládá únava a většinou 
se nám už moc nechce vyjít 
z domu… Ale potom jsme 
VŽDYCKY strašně rádi, že 
jsme na faru došli, a máme 
radost z modlitby a společně 

stráveného času, které nás 
posilují do dalších dní. 

V našem spolču jsme 
prožili vyslyšení proseb, 
a to opravdu velkých! A s tím 
spojených spoustu krásných 
a radostných událostí. Zažili 
jsme ale i chvíle, kdy má 
člověk pocit, že nás Bůh 
neslyší. Přesto víme, že 
společná modlitba má smysl 
a pomáhá nám nést těžkosti 
každodenního života, dává 
nám možnost být si navzá-
jem oporou. Někdy stačí 
poslat jen sms a víme, že 
ostatní zahrnou naši záleži-
tost do svých modliteb. Je 
hodně uklidňující vědět, že 
v tom nejsme sami! 

Velice povzbuzující byla 
třeba i modlitební podpora 
ostatních, když někteří z nás 
sloužili na kurzech chariz-
matické obnovy nebo na 
kurzech Alfa.

Musíme také říct, že jsme 
překonali krizi, kdy jsme 
zvažovali, že spolčo rozpus-
tíme. Delší dobu jsme se 
totiž scházeli už jen v počtu 
2 – 4 osoby. 

Díky Bohu, že nám dal tr-
pělivost a vytrvalost, že zase 
svedl naše cesty dohroma-
dy a teď pokračujeme dál 
v původní sestavě a s novým 
elánem. 

Díky tobě, Pane!

Na závěr se chceme po-
dělit alespoň o jednu velkou 
radost z našeho společen-
ství, i když bychom jich mohli 
vyjmenovat daleko víc – o vy-
slyšenou prosbu za záchra-
nu života jednoho „našeho“ 
muže. Po celkem běžné ope-
raci se jeho stav v nemocnici 
náhle a nečekaně velmi 
zhoršil, bylo to v pátek ve-
čer. Jeho žena nám napsala 
zprávu s prosbou o modlitbu. 
Začali jsme hned, každý 
doma, ale domluvili jsme 

se, že se v sobotu všichni 
sejdeme na faře ke společné 
modlitbě. Vnímali jsme, že je 
to nutné, a nic jiného jsme 
nemohli dělat. Po domluvě 
jsme oslovovali i další přátele 
a víme, že se tehdy modlilo 
opravdu hodně lidí…

Stav našeho kamaráda byl  
kritický do pondělí, lékaři 
mu nedávali žádné šance 
na přežití. Přes tyto pro-
gnózy se jeho stav zlepšil, 
ale hrozila amputace nohy. 
Nakonec se ani tato hrozba 

nenaplnila a kamarád se 
začal postupně uzdravovat. 
Dnes má jeho noha sice tr-
valé následky, ale on jezdí na 
kole, lyžuje… I přes špatné 
prognózy a svědectví lékařů, 
kteří v záchranu nevěřili.

Tato zkušenost, kdy byl 
život našeho dobrého pří-
tele na hranici smrti a on 
byl uzdraven, velmi posílala 
naše přátelství, víru a ujistila 
nás o důležitosti modlitby ve 
společenství.

Redakční rada

I v tomto čísle Cesty pokračujeme v seriálu, ve kterém vám představuje jednotlivé členy 
redakční rady. Dnes se dozvíte něco o Božence Bílíkové, která se v redakci řadí mezi nej-
zkušenější. Co má na starost a jak vzpomíná na své bývalé „spolucestovníky“, prozradila 
v rozhovoru.

BOŽENA BÍLÍKOVÁ 
se narodila v roce 1967. 

Vystudovala střední ekono-
mickou školu v Hodoníně. 
Pracuje jako účetní V MND. 

Kdo tě pro práci v redakční 
radě oslovil?

Pro práci mě oslovila 
Hanka Maděryčová. Bylo 
to na pouti do Žarošic. Pak 
mě ještě podpořila Mirka 
Červenková, za kterou jsem 
se byla poradit, abych měla 
představu, co tato práce 
obnáší. 

Vzpomeneš, jak je to asi 
dlouho?

To už bude minimálně 
15 roků.

Měla jsi předchozí zkuše-
nosti se psaním nebo ti 
pomohlo k rozhodování 
i vědomí, že taťka má už 
z práce v Cestě zkušenosti 
a budeš mít za kým chodit 
na radu? 

S podobnou prací jsem 
žádné zkušenosti neměla. 
Taťka v mém rozhodnutí 
samozřejmě trochu roli se-
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hrál. Vědomí toho, že mně 
někdo poradí, je dobré. 
Takže ze začátku jsem na 
radu opravdu občas zašla, 
ale teď už ne. 

Svou roli v mém rozhodo-
vání také sehrálo to, že jsem 
se byla na jednom sezení 
redakční rady podívat. A to 
právě na takovém, kde se 
celá Cesta připravuje do 
tiskárny. Kdy se všechny 
články čtou a opravují se 
chyby, nebo se doplní slo-
vo, které náhodou při psaní 
vypadlo… A to byl také jeden 
z důvodů, které mě k tomuto 
rozhodnutí posunuly.

V redakci jsi už poměrně 
dlouho. Na koho ráda 
vzpomínáš? 

V začátcích v radě pra-
covali otec Petr, právě zmí-
něná Hanka Maděryčová 
a Mirka Červenková, a pak 
Alena Tlachová. Ráda vzpo-
mínám na Hanku, která 
před pár lety z rady ode-
šla. Líbilo se mně, s jakou 
lehkostí psala jednotlivé 
články. A pokud psala něco 
z dění ve farnosti, například 
informace z duchovních 
obnov, tak jsem vždycky 
vnímala, že v pár větách do-
kázala vystihnout podstatu 
daného tématu. S ostatními 
členy rady dosud pracuji, 
tak na ně zatím vzpomínat 
nemusím, protože se pravi-
delně vídáme.

Vzpomeneš si na svůj prv-
ní příspěvek v Cestě?

Konkrétně na první pří-
spěvek si nevzpomínám. 
Ale už tehdy to byla ad-
ventní duchovní obnova 
a příběh do Cestičky.

Máš na starosti hlavně 
Cestičku, občas píšeš i re-
portáže nebo shrnutí akcí. 
Jak se ti tato práce líbí?

Cestička jsou převážně 
příběhy. Příběhy, ve kterých 
se všechno dobře vyřeší, 
pokud má hlavní osoba pří-
běhu snahu to řešit. A také 
příběhy s dobrým koncem, 
plným naděje. 

A jak je to s reportážemi?
Tuto část Cesty nedělám 

sama. Dělá ji vždy ten, kdo 
má čas a akce se zúčastní. 
Podle toho se také dohod-
neme na zpracování. 

Repor táže jsou např. 
z duchovní obnovy před 
Vánocemi a Velikonocemi. 
Můžeme při nich vnímat 
různé pohledy na víru, na 
to, jak ji žít  v každodenním 
životě. Ale líbí se mně i to, 
jak svoji víru jednoduše 
a prostě prožívali naši sta-
řečci. Když řekli: „Jak Pán 
Bůh dá.“ V tom byla poznat 
hloubka jejich víry, pokor-
ného přijetí všeho, co je 
v životě potkalo, a také 
vědomí toho, že Bůh Otec 
je přítomen vždy v každé 

situaci. A tak je dobře vi-
dět, že každý může svou 
víru prožívat jinak, že je 
spousta cest, jak jít k Bohu. 
Ale určitě jsou zajímavé 
i ostatní přednášky napří-
klad kazatele evangelické 
církve – Jaroslava Kratky, 
kde jsme mohli slyšet, jak 
v jejich církvi prožívají svoji 
víru, a také toto poznání 
snad vedlo ke vzájemné-
mu obohacení a vzájemné 
toleranci. Zajímavá byla 
přednáška o „psaní ikon“ 
pravoslavného kněze Se-
rafima Tomečka z Mutěnic. 
Nebo povídání otce Petra 
Krenického o životě na 
Ukrajině, z kterého čiší 
velká důvěra v Boha. Přes 
všechny starosti, které tam 
má, je jeho povídání plné 
naděje. Poutavá byla i před-
náška otce Václava Ventury 
o putování po Athosu, kam 
se minimálně my, ženy, 
nedostaneme. A dala by se 
jmenovat spousta dalších 
přednášejících. Tuto část 
práce mám ráda, protože 
se při ní dozvím i spoustu 
nových a zajímavých věcí.

Jak hledáš inspiraci k Ces-
tičce?

Povídky přepisuji z kní-
žek většinou půjčených 
z farní knihovny. Některé ze 
starých kalendářů. Někdy 
se upraví i pohádka. Část 
povídek mně dodává Mirka 

Červenková. A také jako 
ona, i já, když mě něco za-
ujme, tak si to odložím a po-
užiju, až je potřeba. Někdy 
se podívám i do zpravodajů 
z jiných farností – to hlavně 
na nějaké luštění pro děti.

Lákalo by tě pracovat i na 
jiné sekci? 

Asi ani ne. I když někdy, 
spíš  výjimečně, dodám 
nějaký článek, když je po-
třeba někoho z členů rady 
zastoupit. 

Jak bys hodnotila vývoj 
Cesty, když jsi začínala 
a teď? Chybí ti něco nebo 
by se dalo něco vylepšit?

Už když jsem přišla do 
Cesty, tak farní zpravodaj 
měl dobrou úroveň. Ale 
samozřejmě, že se vždy dá 
něco vylepšit nebo přidat 
něco, co farníky zajímá. Ale 
toto je částečně otázka na 
čtenáře, aby dávali podněty 
k tomu, o čem by měl nebo 
mohl farní časopis psát. 
Změny v Cestě ale probíhají 
stále. Mění se rubriky po-
dle dění ve farnosti a také 
podle podnětů čtenářů 
nebo členů rady. Nedávno 
se začala Cesta tisknout 
barevně, a tak je tam občas 
i nějaká fotoreportáž – pár 
fotek z akcí, které se pra-
videlně opakují – slavnost 
Božího Těla, Božského 
Srdce, Farní den... 

Máš nějaký zážitek v sou-
vislosti s Cestou?

Myslím, že každá příprava 
Cesty je svým způsobem 
zážitek. Vždycky je trochu 
napětí, jestli to, o čem píše-
me, má druhým co sdělit… 
zda je něco osloví. A pak je 
radost, když někdo pochvá-
lí, co se nám podařilo. Ale 
je přínosné, i když někdo 
s něčím nesouhlasí. To je 
podnětem k zamyšlení pro 
tvorbu dalších čísel.

Jak se ti líbí v redakční 
radě?

Myslím, že jsme kolektiv, 
který si vzájemně poradí. 
Doplňujeme se. Zasměje-
me se.

Jak relaxuješ? Máš nějaké 
koníčky? Jaké?

Ráda čtu, nemám vyhra-
něný žánr. Prostě buď se 
mně knížka líbí, nebo ne. 
Přečtu si cestopis, román, 
detektivku, ale i duchovní 
literaturu. Ráda chodím do 
přírody. 

A jak vidí Boženku „její 
spolucestovníci“?

Kamila Košutková: 
Boženka má dlouholeté 

zkušenosti pro práci v radě 
a je vytrvalá. Dokáže si všim-
nout i detailů, které by nám 
ostatním unikly. Je dobře, že 
ji v radě máme.  

Petr Martínek: 
Boženka je pro mě taková 
jistota naší rady, protože má 
články vždy řádně připrave-
né a vždycky mě překvapí 
poutavými křížovkami a ta-
jenkami. Inu, ne nadarmo 
je naše Cestičková speci-
alistka. 

Andrea Červenková: 
Boženka, jak ji vidím já, je 
velice skromná osoba a má 
velký přehled. Už několikrát 
mi doslova vytrhla trn z paty, 
když vyhrabala z archivu 
materiál pro Cestu, o kterém 
nikdo neměl ani tušení nebo 
byl dávno zapomenutý. Je 
ochotná pomoct, kdykoliv je 
to potřeba. 

Alena Tlachová: 
Je to spolehlivá autorka 
Cestičky, ráda luštím její 
křížovky. Je na ni spolehnutí. 
Má přehled, kdo a jaké slaví 
výročí, což je velká pomoc. 

připravila 
A. Červenková
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PRO MLÁDEŽPRO MLÁDEŽ

Bible Youversion
Zásady organizace času podle Božího slova

Dne 10. října 2020 se 
Carlu Acutisovi dostalo vel-
kého vyznamenání ze strany 
církve. Byl blahořečen v ba-
zilice sv. Františka z Assisi, 
kde se kdysi sv. František 
všeho zřekl a následoval 
Krista. S podobnou láskou 
následoval Krista i italský 
mladík Carlo Acutis. Co 
však předcházelo blahoře-

Boží ajťák Carlo Acutis

čení tohoto mladého muže? 
V roce 2006, kdy Carlovi 

byla diagnostikována leuké-
mie, oslavil teprve patnác-
té narozeniny. Nemoci po 
pár týdnech podlehl. Sám 
řekl, že své utrpení věnuje 
církvi a papeži Benediktu 
XVI. Jeho velkým koníčkem 
byla informatika a díky tomu 
založil evangelizační web 

věnovaný eucharistickým 
zázrakům. Práci na webu vě-
noval tři a půl roku a dokon-
čil jej několik měsíců před 
smrtí. Kromě veselé povahy 
a počítačových dovedností 
byl též známý svou hlubokou 
oddaností Eucharistii, která 
se stala základním pilířem 
jeho života.

Pocházel z bohaté rodiny, 

V minulém díle tohoto seriálu jsem vám popsal, jak aplikace Bible Youversion 
funguje. Dnes už ale půjdeme do konkrétního plánu aplikace. Jak jsem minule 
zmiňoval, tak aplikace umožňuje projít několikadenními plány. Jsou postaveny na 
zamyšlení autora, který plán vytvořil a následnými úryvky ze samotného Písma sva-
tého. Kromě Božího slova tak máte možnost podpůrného textu k zamyšlení. Dnes 
jsem si vybral plán, který může být přínosný pro většinu z nás – Zásady organizace 
času podle Božího slova. 

Autor se zde představuje 
jako technologický ředitel 
a spisovatel, který pomáhá 
kloubit evangelium s prací 
různým přátelům a dalším 
lidem. Jmenuje se Jordan 
Raynor. V šesti dnech se 
dozvíme o pěti zásadách 
organizace času, které jsou 
založeny na textech z Bible 
a autorových osobních zku-
šenostech. Ten nás vybízí 
prožít život v Kristu. Bůh nám 
čas daroval, a proto z něj 
máme vy těžit maximum. 
Varující by už mělo být, že 
máme jen omezený čas. Jak 
tedy mohu být Božím učed-
níkem? Žít v lásce k němu 
a k bližním? Jak mohu být 
nápomocný k lepšímu světu?

V následujících několika 
odstavcích se vám pokusím 
popsat v krátkosti konkrétní 
zásady.

Nastavení si svých hranic!
Ježíš často trávil čas o sa-

motě, kdy nebyl v dohledu 
ani svých učedníků, ani 
davů, které se na něj valily, 
aby je uzdravil. Dával kon-
krétní desátek ze svého času 
modlitbě. Raynor píše, že 
my často dáváme „desátek“ 
ze svého jmění na podporu 
různých charitativních účelů. 
Zapomínáme, že bychom 
měli dávat i „desátek“ z na-
šeho času pro čas strávený 
modlitbou v Boží přítomnos-
ti. Mám každý den vyhrazený 
čas pro osobní schůzku 
s Bohem?

Udělej si pořádek ve svých 
závazcích

Raynor se v této zásadě 
mimo Boží slovo zhlédl v me-
todě GTD (Getting things 
done – Mít vše hotovo), 
jejímž základním princem je 
zachycování všech závazků 

na jednom místě. Konkrétně 
si tedy kontrolovat: Co jsem 
slíbil a ještě nedokončil? Co 
konkrétního musím splnit? 
Autor zde popisuje jedno-
duchý princip, abychom vše, 
co slíbíme, jsme dokázali do-
držet. V pracovním i osobním 
životě, mezi přáteli, v rodině 
apod. Sám Ježíš nám přika-
zuje, aby naše ano bylo ano.

Rozhodni se, co je ne-
zbytné 

Autor nám předkládá pří-
běh Marty, která se zlobí na 
svou sestru Marii, že ji při 
chystání večeře nepomá-
há, ale klečí u Ježíšových 
nohou. Tenhle příběh snad 
všichni známe. Marta se ob-
rací na Ježíše, ale u něj ne-
nalezne odpověď, kterou by 
chtěla slyšet. Ježíš říká, že 
Marie si vybrala tu nejlepší 
možnost. Ne, že by chystání 
večeře nebylo důležité, ale 

často jsme v rozpacích úpl-
ně stejně. Neumíme rozlišit, 
co je pro nás v dané situaci 
opravdu důležité. Které kon-
krétní věci jsou v mém životě 
důležité, a které ne?

Plánuj každý den
V předposlední zásadě 

se mluví o každodenním 
plánování. Na pomoc nám 
přichází úryvek z Písma: 
„Když někdo z vás bude chtít 
postavit věž, nesedne si nej-
dřív, aby spočítal náklad, zda 
má na její dokončení?“ Autor 
píše o svém plánování času. 
Ovšem je zcela na nás, jaký 
typ organizace si určíme! 
Hlavním poselstvím této zá-
sady je – plánovat čas každý 
den, abych věděl, co je po-
třeba udělat a k čemu jsem 
se zavázal. Přikládám ještě 
vlastní pohled – v předchozí 

zásadě si můžu uvědomit, 
které činnosti mi pomohou 
lépe sloužit Bohu. A co je 
promrhaný čas?

 
Prostě řekni ne

Ježíš během svého půso-
bení často uzdravoval lidi, 
ale častokrát řekl, pojďme 
dál, zde už  uzdravovat ne-
budu. Neznamená to, že 
by nechtěl uzdravovat lidi. 
Věděl, že jim může pomoci. 
Ale taky věděl, že má jen 
omezený čas na splnění své-
ho „záměru“. Nebyl povolán, 
jen aby uzdravoval. Pokud se 
i Ježíš rozhodl na některé 
věci říkat „ne“, můžeme se 
tak rozhodnout také. Všichni 
jsme omezeni časem a pro-
středky. V zásadě jde o to, 
abychom dokázali říct „ne“ 
ve správné chvíli, a mohli 
se tak věnovat důležitější 

věcem. Občas budeme mu-
set říci ne i hodně dobrým 
příležitostem.

Na závěr bych chtěl říct, že 
mě plán velmi oslovil, a tak 
jsem se s ním rozhodl jít ven 
a doporučit vám ho. Kromě 
čtení je i důležité si uvědo-
mit, které zásady bych mohl 
ve svém životě praktikovat. 
Celým plán se však prolíná 
jedna otázka – Jak můžu 
řídit svůj čas, aby to bylo 
milé Bohu?

Zdroje:
- Jordan Raynor; Zásady 

organizace času podle 
Božího slova (naleznete 
v aplikaci Bible Youversi-
on)

- David Allan; Mít vše hotovo
- Nový Zákon
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ale on sám žil velmi skromně. 
Pomáhal bezdomovcům, 
zdravotně postiženým, kte-
rých se mimo jiné i zastával. 
Nikdy se nepovyšoval, byl 
velmi přátelský, měl hodně 
kamarádů, rád hrál fotbal. 
Denně se modlil růženec, 
chodil téměř denně na mši 
svatou, a když mohl, i na 
adoraci. „Eucharistie je mou 
dálnicí do nebe.“ 

Jeho rodina zpočátku ne-
byla praktikující, ale díky 
němu se obrátila. Už v sedmi 
letech přijal Carlo svaté při-
jímání, které se, jak už bylo 
zmíněno, stalo důležitým 
zdrojem jeho života. Základ-
ní školu navštěvoval v Miláně 
a středoškolské vzdělání se 
mu dostalo u jezuitů. Papež 
František ho několikrát po-
užil jako vzor inspirace pro 
mladé lidi. Svým životem 

ukazoval správný směr ve-
doucí k Bohu. Jeho hrob 
je v již zmíněné bazilice sv. 
Františka z Assisi, jak si to 
sám přál. Hodně mladých 
ho tam chodí uctít a prosit 
o přímluvu. Jeho nejkrásněj-
ším citátem zůstává: „Smu-
tek je pohled obrácený na 

sebe, avšak štěstí je pohled 
obrácený k Bohu.“ 

Hodně dobré video o jeho 
životě je na https://www.
y o u t u b e.c o m/ w a t c h? -
v=5BZS70uBmLk

připravil Z. Sklenský

Přihlášky v sakristii nebo 
u pana Václava Salajky (tel.: 737 234 099)

Všichni v těchto dnech 
myslíme na trpící lidi na 
Ukrajině. A zvláště na o. 
Petra Krenického, který 
vícekrát zavítal do naší 
farnosti. Stejně tak i na 
jeho farníky. Připomínáme, 
že o. Petr působí ve městě 
Melitopol (nedaleko od ob-
léhané Mariupole), které je 
obsazeno ruskými vojsky. 
Zde jsou nejaktuálnější 
zprávy od otce Petra (z úte-
rý 5. dubna):

Město a široké okolí je už 
dva týdny bez telefonního 
spojení, internetu a jakých-
koliv zpráv o dění ve světě. 
Občas se obnoví na krátkou 
dobu telefonní signál v ně-
které z okolních vesnic, toto 
se včera podařilo, a proto 
bylo možné získat aktuální 
informace. Vojáci přes čet-
né, často nepříjemné kont-
roly, otci Petrovi dovolí jezdit 
po vesnicích a sloužit mše 

Zprávy z Ukrajiny
svaté, přitom rozváží chléb 
nebo mouku. Asi před třemi 
týdny se podařilo poslat mu 
nějaké peníze, má tedy ještě 
za co nakupovat. Potraviny 
ještě ve městě jsou, i když 
hodně předražené. Snaží 
se tedy aspoň částečně zá-
sobovat okolní vesnice; také 
na faře jeho spolupracovníci 
vydávají jídlo pro potřebné 
z Melitopole.

Všude panuje strach a na-
pětí, protože denně je z okolí 
slyšet bombardování. Kromě 
rabování vojáků je stále více 
lidí zajato, mučeno a nuceno 
ke spolupráci. V současné 
době se zaměřují na ředitele 
škol a učitele, nutí je přejít na 
ruskojazyčnou výuku. Včera 
se otevřely školy, nikdo z ro-
dičů tam své děti neposlal. 
Lidé jsou dychtiví po pozitiv-
ních zprávách, otec Petr se  
snaží je povzbuzovat. Sám je 
překvapen, že celkovou si-

tuaci a stále dotírající strach 
dobře zvládá. Také jeho 
nemocné srdce mu nedělá 
problémy. Připisuje to i vašim 
modlitbám, za které moc dě-
kuje a prosí, ať neustáváme 
. Všechny moc pozdravuje 
a je velice vděčný za zázemí, 
které u nás má. Také velmi 
děkuje za velkorysý finanční 
dar naší farnosti (250.000,- 
Kč), díky němuž bude moci 
nadále pomáhat potřebným. 

o. Petr

Ve středu 6. dubna po ve-
černí mši svaté vystoupilo 
v našem kostele Divadlo Víti 
Marčíka. Mohli jsme zhléd-
nout představení pod ná-
zvem Mystérium světla. Šlo 
o působivé zpracování Jano-
vých pašijí. Všichni účastníci 
- včetně mnoha dětí - byli 
divadlem velmi povzbuzeni 
k co nejlepší duchovní pří-
pravě na Velikonoce. 



30 31

Úryvek z Janova evangelia vypráví o se-
tkání učedníků s Ježíšem po jeho vzkříšení. 
Snad se nám zdá podivné, proč se učedníci 
stále ještě báli, měli dokonce ze strachu 
zamčené dveře. Ježíš je najednou mezi nimi 
a zdraví je milými slovy: „Pokoj vám!“ Dechne 
na ně a řekne: „Přijměte Ducha svatého…“ 
Dává jim nejvyšší poslání: „Jako Otec poslal 
mne, tak já posílám vás…“ 

Víme, že apoštolové zklamali v nejtěžší 
chvíli Ježíšova utrpení. Rozutekli se, pro-
jevili tak málo odvahy a tak moc strachu. 
Nebylo by divu, kdyby se Ježíš k nim po 
tom všem také nehlásil. Ale on přichází 
opět. Právě k těmto slabým, ustrašeným 
lidem. Nevyčítá jim nic. Stále s nimi počítá, 
i když se neosvědčili. V běžném životě je 
to jinak – když student nedokáže úspěšně 
absolvovat zkoušky, musí odejít ze studií jako 
nezpůsobilý. 

Ježíš těmto svým přátelům, kteří ho zklamali 
a opustili, naopak svěřuje nejvyšší poslání. 
Tím ukazuje svou dobrotu a důvěru i k nám, 
slabým lidem. I my patříme k těm, kteří ho 
vícekrát zklamali a nesplnili jeho očekávání. 

SLOVO PRO DUŠISLOVO PRO DUŠI

Pokoj vám

Přesto má i s námi trpělivost, přichází i tehdy, 
když se uzavíráme do nejistoty či strachu, 
zdraví i nás milými a povzbudivými slovy 
a svěřuje nám závažné poslání. Ujišťuje, že 
je s námi vždy a všude. To je jistě pro nás 
povzbuzení i v této chvíli. I my známe svou 
slabost, ale víme, že Pán je silný. Věříme, 
že jeho síla se chce projevit  v naší slabosti.

Jak víme, Ježíš se po vzkříšení zjevoval 
různým způsobem. Když hovořil u hrobu 
s Marií z Magdaly, byl to důvěrný dialog dvou 
postav. Hovořil i s dvěma učedníky jdoucími 
do Emauz nebo s třemi ženami, které šly 
ke hrobu. 

Později ho vidíme s jedenácti apoštoly. 
V Písmu se píše, že ho vidělo i pět set učed-
níků najednou. Jednou se ukazuje v přírodě 
u jezera, jindy u hrobu, jindy v zamčené míst-
nosti, jindy na cestě krajinou. Z toho můžeme 
říci obecně, že Ježíš je blízko svým přátelům 
všude a za všech okolností, můžeme se s ním 
setkat v jakémkoli početním uskupení i v dů-
věrném dialogu při rozjímání, či soukromé 
adoraci nebo i ve velkém zástupu. 

  
Kéž je radost z Krista i vaší silou. Kéž se 

každá bohoslužba stane trvalou stopou 
Boží ve vašem životě a ve vašem poslání. 
Aby o nás všech platilo, co říká poslední 
věta dnešního evangelia: „Abyste i vy 
měli život v jeho jménu.“ 

Ve tvém jménu, vzkříšený Ježíši, který 
jdeš i s námi – a to po všechny dny až do 
skonání světa. Amen.

z velikonoční promluvy 
o. biskupa Hrdličky 

Jestli jsi v průšvihu, jestli se ti nic nedaří, 
jestli tě tvoje láska opustila, jestli tě tvůj 
nejlepší přítel zradil, jestli jsi nemocný, jestli 
jsi postižený, jestli jsi osamělý, jestli… tak si 
spolu projděme křížovou cestu.

Jestli se ti všechno daří, jestli máš lásku 
a práci, jestli úžasně vypadáš, jestli se tvá 
budoucnost vyjasňuje, jestli je tvůj život 
pohádkou, prosím tě, projděme si spolu 
křížovou cestu.

Nejsi natvrdlý. Dobře víš, že utrpení tě 
může postihnout kdykoli a kdekoli. Prožívej 

NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉNEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

Jestli trpíš...

tuto křížovou cestu se všemi těmi, kteří ne-
mají to štěstí jako ty.

Utrpení, to znám… Díky mému povolání 
vychovatele a poslání kněze se již třicet dva 
let nacházím v samém srdci utrpení a jsem 
za to velmi rád.  

„Ten chlap není normální,“ řekneš si.  
Ne, tak to vůbec není.
Protože stále vidím zjevující se záři Vzkří-

šení. A vím, že musím utrpením projít. Je 
to naprosté tajemství, v první řadě pro mě.  

Mým povoláním vychovatele je utrpení 

Segmenty lásky

Ježíš ukázal, že jeho láska nemá hranice tím,

- že se stal obyčejným dítětem v chudé rodině...
- že se s Marií a Josefem stali vyhnanci a museli utéct daleko do Egypta...
- že jako dospělý byl pomocným dělníkem...
- že během čtyřiceti dnů na poušti porazil ďábla 
- že se stal v tříleté době své veřejné činnosti bezdomovcem...
- že zdarma uzdravoval nemocné a sytil hladové...
- že bez zpovědnice odpouštěl hříchy a křísil mrtvé...
- že ze soucitu plakal s plačícími...
- že utišil bouři na moři, naslouchal zpěvu ptáků a nepřeslechl kokrhání kohouta...
- že dovolil hříšnici skrápět slzami jeho nohy a že nekamenoval cizoložnici...
- že sám umyl nohy i Jidášovi...
- že uzdravil ucho Malchusovi a dovolil Šimonovi nést kříž...
- že svou matku nenechal samotnou a svěřil ji Janovi...
- že sdílel místo své smrti se zločinci… 
- že jednomu bez očistce týž den otevřel bránu do ráje… 
- že každého člověka svým křížem vykoupil...

František Lízna
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ulehčovat. Mým posláním kněze je udělovat 
Kristovo odpuštění, které očišťuje a uzdra-
vuje. Odtud pramení má radost!  

Mou nepřekonatelnou  silou je, že víc než 
v cokoli jiného věřím, že on trpěl daleko víc, 
než si lze vůbec představit, pro mě, pro tebe. 
To mě drží. To mě vždycky znovu postaví na 
nohy. To mi dodává životní sílu, která křísí mé 
šedesát dva let staré kosti.  

Neexistuje nic, co by mi na této dlouhé 
cestě, na této neustálé křížové cestě vzalo 
odvahu. Církev mě na ní požádala, abych 
žil v kontaktu s mladými, kteří trpí víc, než je 
vůbec možné. 

Křesťan může v utrpení a zkouškách najít 
důvody pro to, aby šel ještě výš, ještě dál, 
ještě hloub. S Kristem. Kříž je symbolem 
každého křesťana.  

„Odporné,“ říkají ti, kdo vidí pouze umu-
čeného chlapa, který skončil svůj život 
v hrozných mukách. 

Vznešený kříž mi dává každý den sílu  
k tomu, abych překonával sám sebe. Kráčet 
vpřed a nepřestávat vidět v sobě, v tobě, toto 
světlo Vzkříšení, které mě čtyřiadvacet hodin 
denně vybízí dávat vše, aby se již zde na 
zemi, uprostřed nesčetných křížů, budoval 
ráj lásky. Jdu do toho, ty taky. Jdeme do toho 
všichni. Křížová cesta nám v tom pomůže.  

Byl jsem na koupališti s jedním z mých 
darebáků, pěkně svalnatým. Najednou si 
všimnu, že má na svých svalnatých zádech 
vytetovaný nádherný úryvek z evangelia.  
Kolem kříže, který byl přes celé jeho apol-
lónské svaly, se dalo zřetelně číst: „On trpěl 
dřív než já.“

Nikdy jsem s ním o tom nemluvil. Znal  jsem 
jeho strašnou životní cestu, na níž jsem ho 
v jeho bojích doprovázel z vězení do vězení. 
A najednou jsem chápal, že si skrze příšer-
né dětství a dospívání uvědomil, že jeho 
utrpení nikdy nebylo zbytečné. Protože je 

snášel s tím, kdo mu řekl, určitě ve skrytu 
jeho srdce a vězeňské cely,  že je láska a že 
s ním je vždy – když trpí, když si zoufá a když 
už nemůže dál. A právě tehdy úplně nejvíc.  

Cílem křížové cesty není nic jiného než ná-
sledovat Krista na jeho Kalvárii. A proniknout 
do hloubky tohoto nesnesitelného utrpení. 

Pronikněme do něj společně. 
A na konci uvidíš světlo, které tě zcela 

promění…
G. Gilbert

Náš Pán Ježíš Kristus

vzal na sebe lidské tělo 

a stal se jedním z nás.

Vzal na sebe hříchy lidstva, 

byl poslaný a poslušný.

Vzal na sebe potupnou smrt, 

více už udělat nemohl.

Pane Ježíši Kriste! 

Ty o nás víš. 

Ty na nás myslíš. 

Ty s námi cítíš. 

Ty nás neopustíš. 

Ty nás neodsoudíš. 

Ty s námi počítáš. 

Ty jsi náš navěky.

připravila M. Červenková

KONTEMPLATIVNÍ 
ŘÁDY

Kontemplativní neboli 
rozjímavé řády se věnují pri-
márně modlitbě a rozjímání, 
na rozdíl od řádů činných, 
které se věnují apoštolátu ve 
světě. Svoji obživu si zajišťují 
klášterní produkcí. Členové 
těchto řádů žijí ve více či 
méně přísné klauzuře, tedy 
v odloučení od venkovního 
světa. 

VZNIK A ROZVOJ
S křižáckými výpravami 

do Palestiny, jež byly ne 
šťastným a ne nejdůležitěj-
ším výsledkem intenzivního 
myšlenkového a duchov-
ního hnutí celoevropského 
rozměru, přišla do Svaté 
země také záplava poutníků. 
V krásném prostředí hory 
Karmel se usadila skupina 
mužů – laiků původem z růz-
ných zemí Evropy. Vytvořili 

MILÍ PŘÁTELÉ,
dnes uzavřeme skupinu kontemplativních řádů a představíme si další řád, který svým 

názvem odkazuje na významný a známý příběh ze Starého Zákona – karmelitány (zkratka 
OCarm.)

Řeholní život v České republice 

Řád blahoslavených bratří Panny 

Marie Karmelské - Karmelitáni

VZDĚLÁVÁME SEVZDĚLÁVÁME SE

poustevnickou osadu: větši-
nu dne trávili každý ve svém 
příbytku v modlitbě a práci. 
Vřavu světa toužili zaměnit 
za samotu s Bohem. Se žá-
dostí o posouzení a schvá-
lení svého způsobu života se 
obrátili na místního biskupa 
latinského obřadu, svatého 
Alberta Jeruzalémského. 
Ten jim napsal asi roku 1209 
„pravidlo pro život" a toto 
pravidlo přijali bratři jako 
svou řeholi. Svatý Albert 
v poměrně krátkém textu 
velmi často cituje Písmo. 
Už tím pobídl karmelitány 
žít z Božího slova. Zároveň 
jim předepsal, nejsou- li 
zaměstnáni jinak, co možná 
stále v tichu a samotě „rozjí-
mat o zákonu Páně".

Základní význam pro utvá-
ření spirituality karmelitánů 
měly dvě skutečnosti: pře-
bývání na hoře Karmel, kde 
kdysi prorok Eliáš skrze 

Boží soud usvědčil Baalovy 
kněze ze lži a izraelský lid 
z nevěrnosti Hospodinu, 
podnítilo bratry k násle-
dování příkladu horlivého 
proroka a k touze být jeho 
žáky. A zasvěcení jejich 
hlavní kaple Panně Marii 
natrvalo vtisklo zbožnosti 
karmelitánů mariánský ráz. 
V pozdějších dobách to pak 
bylo spojeno se symbolic-
kým oděvem - škapulířem 
Panny Marie Karmelské.

Když v roce 1247 papež 
Inocenc IV. řeholi na žádost 
bratří upravil tak, aby podle 
ní mohli žít i v Evropě, kam 
se mezitím ze Svaté země 
začali přesídlovat, předzna-
menal tím další vývoj řádu: 
od původního poustevnictví 
k životu apoštolskému – po 
způsobu tzv. žebravých 
řádů. Karmelitáni se již neu-
sazovali na samotách, ale ve 
městech, otevřeli se studiu 
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i výuce na univerzitách, 
kazatelské službě a hlásání 
evangelia, zkrátka apoštol-
skému působení. I co do 
organizační struktury se 
stali mendikanty (žebravým 
řádem). Tím byl proces for-
mování karmelitánské iden-
tity dovršen. Nesnadnost 
hledání správné rovnováhy 
mezi prvkem poustevníckým 
a apoštolským i způsobu, 
jak charisma řádu žít v kon-
krétních historických pod-
mínkách, dosvědčuje řada 
reformních snah během 
historie řádu, z nichž nejzná-
mější je obnova v 16. století 
ve Španělsku, podnícená 
svatou Terezií od Ježíše 
a svatým Janem od Kříže. 
Z ní vzešel samostatný řád 
tzv. bosých karmelitánů 
a karmelitek. První karme-
litánský klášter v českých 
zemích založil císař Karel 
IV. v Praze u Panny Marie 
Sněžné roku 1347. Bratři 
sem přišli ze Saska. Další 
klášter byl založen roku 
1351 v Tachově. V roce 
1411 byla vytvořena česká 
provincie. Za husitských 
válek byly oba kláštery po-
ničeny. Koncem 15. století 
vznikly kláštery v Rabštejně 
a v Chýši. V 16. století vlivem 
protestantismu, nábožen-
ských válek a zmatků nako-
nec všechny tyto kláštery 
zanikly. Iniciativou snaživé-
ho polského karmelitána 

Zikmunda Gdovského byl 
roku 1627 obnoven klášter 
v Praze, ale už při koste-
le sv. Havla. Karmelitáni 
byli znovu povoláni také do 
Chýše. Pokusy o obnove-
ní tachovského kláštera 
a založení klášterů v jiných 
městech nebyly úspěšné. 
V důsledku osvícenských 
nařízení císaře Josefa II. 
byly pražský i chýšský kláš-
ter zrušeny. Do našich zemí 
znovu karmelitáni přišli až 
počátkem 20. století, a to 
z Rakouska do Kostelní-
ho Vydři u Dačic. V roce 
1920 němečtí karmelitáni 
klášter opustili, českých 
přibývalo pomalu. V roce 
1950 v Kostelním Vydří žili 
tři kněži. Tehdy byl totalit-
ním režimem klášter opět 
zrušen a dva z řeholníků byli 
internováni v Želivě. Ti se už 
do Kostelního Vydři nesměli 
vrátit. Přesto však ještě před 
rokem 1989 v utajení vstou-
pili do řádu noví bratři.

ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA

Jednotlivé kláštery spo-
lečně tvoří obvykle provin-
cii. Představeným domu 
je převor, představeným 
provincie provinciál. V čele 
celého řádu stojí generální 
převor se svou radou, sídlící 
v Římě. V České republice 
nebyl dostatek členů pro 
založení samostatné pro-

vincie, proto byla zřízena 
tzv. generální delegatura 
(Českomoravská generální 
delegatura sv. Cyrila a Me-
toděje), generálního převora 
tu zastupuje jím jmenovaný 
generální delegát.

CHARAKTERISTIKA
Těžiště života Karmelu 

spočívá v úsilí o stále úpl-
nější darování se Bohu skr-
ze řeholní zasvěcení. To 
se uskutečňuje na prvním 
místě v osobní a společné 
modlitbě. Od přechodu do 
Evropy však karmelitáni 
nejsou řádem výhradně 
kontemplativním, ale kon-
templativně apoštolským. 
Proto se věnují různým for-
mám apoštolátu.

ČINNOST V NAŠÍ ZEMI
Nejpočetnější komunita 

bratří žije v Kostelním Vydři 
u Dačic (tam také probíhá 
noviciát), další komunity 
jsou na farách v Olomouci – 
Hejčíně a v Praze – Liboci. 
Karmelitáni slouží v duchov-
ní správě, poskytují duchov-
ní vedení, pečují o laiky, 
žijící podle karmelitánské 
spirituality (tzv. třetí řád, 
terciáři), připravují exercicie, 
pořádají duchovní obnovy 
a přednášky o duchovním 
životě. Ve vlastním naklada-
telství vydávají náboženskou 
literaturu.

Hodně mě v poslední době zaujala a obohatila skvělá knížka Kérky na srdci. Napsal 
ji jezuitský kněz Gregory Boyle, který víc než třicet let působí mezi členy gangů v Los 
Angeles (psal o ní v úvodníku Cesty 4/2020  o. Petr a knížka je aktuálně představena 
v Okénku do farní knihovny). Nabízím jeden z mnoha příběhů:

ŘEHOLNÍ ODĚV
Hábit je temně hnědý. 

Sestává z tuniky přepásané 
černým koženým řemenem, 
škapulíře a kapuce. O ne-
dělích a svátcích je doplněn 
bílým pláštěm s kapuci.

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH 
ČLENŮ A FORMACE

Po období vzájemného 
poznávání se, kdy ucha-
zeč do kláštera jen dojíž-
dí, začíná několikaměsíční 
postulát, kdy uchazeč už 
bydlí v komunitě. Další fází 
přípravy je noviciát v délce 
jednoho roku. V jeho prů-
běhu má žadatel poznat 
život karmelitánů a naučit se 

mu. Noviciát končí prvními 
řeholními sliby, skládanými 
zpravidla na dobu tří let. Po 
jejich uplynutí lze složit sliby 
věčné.

KLÁŠTERY U NÁS
Konvent karmelitánů, Kos-
telní Vydři u Dačic
Konvent karmelitánů v Praze 
- Liboci
Konvent karmelitánů v Olo-
mouci - Hejčíně
Více viz na karmel.cz

zpracováno na základě kni-
hy Řeholní život v českých 
zemích

Petr Martínek

PRO MANŽELEPRO MANŽELE

Za množství svých šedin 
vděčím klukovi s přezdívkou 
Fretka. Byl to týpek, který 
rád vyhledával adrenalin 
v pouličním životě gangů. 
Neustále si svým chováním 
koledoval o smrt, třeba když 
se proplížil na nepřátelské 
území, jen aby nepřátele 
provokoval.

Fretka pochází z rodi-
ny, která byla rozbitá ve 
všech směrech. Jako dítě 

se musel popasovat s alko-
holismem rodičů, násilím, 
osamělostí, hladem, poci-
tem méněcennosti a stálým 
smutkem.

Když zase jednou pronikl 
na nepřátelské území a já byl 
vzteky bez sebe, řekl: „Víš, 
G., mně je vlastně fuk, jestli 
jsem živej, nebo mrtvej.“

Bůh je, a je nekonečně 
milosrdný, a tak se pomalu 
měnilo srdce tohoto kluka. 

Oženil se se svou teen-
agerovskou (ne-li dětskou) 
láskou Claudií. Našel si 
práci v ropné rafinerii v Ri-
chmondu v Kaliforniii. Zalo-
žili rodinu a teď mají tři děti.

Když jednou v létě přijeli 
do města, pozval mě Fret-
ka na večeři. „Dokonce ji 
zaplatím,“ hlásí předem. 
V restauraci si povídáme 
o jeho práci, o návratu do 
školy, o růstu zodpověd-
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B. Nesvadbová; J. Kně-
zů: Hovory s doktory
Nakl. Euromedia Group, 
189 stran

D vanác t  poh ledů na 
zdraví, lásku, víru… a život 
známých českých lékařů. 
V knize k nám promlouvají 
např. prof. MUDr. Jan Pirk, 
MUDr. Radkin Honzák a dal-
ší známé osobnosti.

A. Fleurot: Odpustit 
druhým, odpustit sobě
Nakl. Portál, 190 stran

OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNYOKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY

Odpouštíme někdy jen na 
oko? Případně za slušnosti? 
Nestálo by za to odpustit 
skutečně? Odpustit těm, 
kteří nás zranili, znamená 
pochopit, že dotyčný ublížil 
především sám sobě tím, že 
se nás dotkl, ať už vědomě 
či nikoli. Prožitá krize nám 
dává příležitost osvobo-
dit se z toxického vztahu, 
a máme šanci ho proměnit. 
Skutečně odpustit proto 
neznamená rezignovat na 
spravedlnost, ale naopak 

nosti a o tom, že se mu 
rýsuje nový post vedoucího 
v rafinérii. 

Ptám se na jeho volný 
čas, co dělá o nedělích. 
Fretka to vezme od podlahy. 
„Tak začínáme tím, že jdeme 
na mši. Pak jdeme do Mimis 
Café. Děcka si můžou ob-
jednat, co chtějí. Pak jdeme 
do knihkupectví, každou ne-
děli na dvě hodiny. Chápeš, 
peněz moc není, tak žádný 
knihy nekupujeme. Každý 
si vybere knihu a jde si číst 
do nějakého koutku. Mají 
tam pohodlná křesla. A když 
vyprší čas, knihy vrátíme, 
žádný strach. Další neděli 
jsme zpátky a pokračujeme 
v četbě tam, kde jsme před 
týdnem skončili.“ Rozesmě-

ju se. Jsem tím okouzlen 
a ohromen. 

„Víš, dět i mě prosi ly, 
abych jim koupil novýho 
Harryho Pottera,“ pokraču-
je. „A tak jsem si řekl, co by 
ne, ustoupil jsem a koupil 
jim ho. A víš, co teď děláme 
každý večer? Sedím v křes-
le, vypneme televizi a mé tři 
děti čtou nahlas. Nejdřív čte 
nejstarší dcera, ta přečte 
celou stránku. Pak to podá 
bráchovi a on čte odstavec 
A pak ten nejmladší s pomo-
cí těch dvou přečte jednu 
větu. A zase znovu, stránka, 
odstavec, věta. A já,“ začíná 
ho přemáhat dojetí, hlas se 
mu chvěje, „já jen zavřu oči, 
sedím v křesle… a poslou-
chám své děti, jak čtou.“

Fretka zvedne ruku k za-
slzeným očím a je stejně 
jako já překvapen, kam ho 
to vyprávění dovedlo. Na-
táhnu se přes talíř a stisknu 
mu ruku. „Máš dobrý život,“ 
řeknu mu. Teď už se slzy 
hrnou proudem, zcela bez 
zábran. „Jo,“ – podívá se na 
mě – „jo… to mám.“

Z trosek našich znetvo-
řených já, často tak potem-
nělých hanbou a ponížením, 
k nám Pán přichází. Velko-
rysost Boží, to jeho „mám 
tě rád, ať se děje cokoliv“, 
rozpouští jed pocitu hanby. 
Konečně se vnímáme jako 
láskyhodní, víme už, že 
v nás má zalíbení a volá nás 
naším jménem.

připravila A. Tlachová

obdarovat sám sebe něčím 
velmi cenným.

Gregory Boyle: Kérky 
na srdci
nakl. Paulínky, 333 s.

Už třicet let se jezuita G. 
Boyle věnuje stovkám členů 
pouličních gangů v Los An-
geles a je inspirací pro celou 
Ameriku. Otec Georg v knize 
vypráví silné příběhy, ve kte-
rých ukazuje, jak mohou být 
lidské životy jiné, když uvěříte 
v Boží milosrdenství bez hranic.

ÚRYVEK:
Když jsme v našem stře-

disku získali kancelář se 
vstupem z hlavní ulice, ote-
vřeli jsme dveře pro tisícov-
ky členů asi tak čtyřiceti 
gangů. Spolu s nimi nás taky 
navštěvovala spousta dětí. 
Znal jsem všecky tyto děti 
a jejich rodiny, byly z pro-
gramů pomoci a já mezi nimi 
působil jako kněz. Cestou 
ze školy se stavily ve středis-
ku, jen tak posedávaly a byly 
jako suché a scvrklé houby, 
které doufají, že zachytí 
aspoň kapku pozornosti 
někoho z dospělých. 

Jedním z těchto dětí byl 
i dvanáctiletý Betito, bystrý 
a energický kluk, který už 
se stal součástí našeho 
inventáře. Můžete počítat 
s tím, že cestou ze školy se 
zastaví a pozdraví každého 
dospělého.

Jednoho večera, když se 
Betito vrací domů, zabočí do 
jejich ulice dodávka  a spustí 
palbu. Kulka zasáhne jed-
noho z nich. Padne k zemi. 
Všichni utíkají pryč. Všichni 
včetně dětí tady vědí, že 
když začne střelba, je po-
třeba utíkat, schovat se za 
nějaké auto nebo rychle 
vklouznout mezi budovy 
do vedlejší ulice. Betito to 
ví, ale úlekem ztuhne na 
místě. Zasáhne ho z boku 
silná střela. Nad pasem 
mu projde dovnitř, projde 

tělem a vyletí ven na opačné 
straně.  

Jakmile dostanu zprávu 
o Betitově zranění, vyrážím 
do nemocnice. Spolu s jeho 
babičkou držíme celonoční 
modlitební stráž, zatímco 
lékaři tráví nějakých šest 
hodin na operačním sále. 
Betito operaci přežil. Ale 
dvě hodiny poté, co už vypa-
dal stabilizovaný, zahlédnu, 
jak do jeho pokoje znovu 
vbíhá skupina sester a léka-
řů. Provádějí masáž srdce, 
snaží se je všemi prostředky 
přimět, aby spolupracovalo. 
Neúspěšně. Chlapec umírá.

Toužíme-li být ve světě 
tím, kým je Bůh, pak si mu-
síme osvojit milosrdenství 
bez hranic. Asi bychom ho 
nepociťovali vůči těm dvěma 
v dodávce, co se oháněli 
zbraní s děsivým kalibrem. 
Já tedy rozhodně ne. Když 
je pak chytili a já zjistil, že 
je znám, stálo mě nesmír-
né úsilí, abych nepropadl 
nenávisti. Byli to kluci z roz-
vrácených rodin, o které se 
nikdo nikdy nestaral. Ovce 
bez pastýře…Protože se 
nenašel nikdo, kdo by je 
přivedl k dobrému pastýři, 
žili život bez něj.

Musím přiznat, že podob-
né situace přinášejí extrém-
ně vysoký stupeň obtížnosti: 
Děcka, která miluji, zabíjí 
děcka, která miluji. A rozhod-
ně není nic jednoduchého, 

když usiluji o to, abych našel 
prostor pro milosrdenství 
vůči oběma stranám.

Ježíš říká, že milujete-
-li ty, kteří milují vás, je to 
opravdu „něco“ (věřím, že 
takhle nějak to je v řeckém 
originále). Když nás pak 
pobízí, abychom milovali 
i své nepřátele, neznamená 
to, že máme přestat milovat 
ty, kteří milují nás. Ani nám 
nepodsouvá, že to těžší je 
zároveň lepší. On jen ví, že 
milovat nepřátele je prostě 
těžší. 

Ale milovat své nepřátele 
a najít v sobě nějaké místo 
pro útočníka i pro jeho oběť, 
to se zajisté více blíží Božímu 
nekonečnému milosrden-
ství. A proto do toho jdete.

Abyste ve světě byli tako-
ví, jaký je Bůh.

připravila M. Červenková
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Stehlíka poranil na křídle 
lovec. Po nějakou dobu se 
ptáček dokázal uživit tím, 
co našel na zemi. Ale pak 
přišla třeskutá zima.

Když stehl ík jednoho 
chladného rána hledal, co 
by sezobl, posadil se na 
strašáka do zelí. Byl to vel-
mi milý strašák, velký přítel 
strak, vran a jiných ptáčků.

Slaměné tělo měl nacpa-
né ve starém božíhodovém 
obleku, hlavu měl z vel -
ké oranžové dýně, zuby 
z kukuřičných zrnek, místo 
nosu mrkev a místo očí dva 
vlašské ořechy.

„Jak se máš, stehlíku?“ 
zeptal se strašák laska-
vým hlasem, jako ostatně 
vždycky.

„Je to špatné,“ povzdechl 
si stehlík. „Mrznu zimou 
a nemám se kam schovat. 
O jídle ani nemluvím. Jara 
se už asi nedočkám.“

„Neboj se. Schovej se ke 
mně pod sako. Mám tam 
suchou a hřejivou slámu.“

Tak našel stehlík útočiště 
v slaměném srdci strašáka. 
Ještě jak to udělat s jídlem. 
Bylo čím dál těžší najít ně-
jakou bobulku nebo semín-

CestičkaCestička
Strašák do zelí

ko. Jednoho dne, když se 
všechno chvělo pod závo-
jem jinovatky, řekl strašák 
stehlíkovi: „Stehlíku, sněz 
moje zuby, je to výborná 
kukuřice.“

„Vždy ť bys pak neměl 
ústa.“

„ Aspoň budu v ypadat 
mnohem moudřejší.“

S t r a š á k  te d y  p ř i š e l 
o ústa, ale byl rád, že jeho 
malý přítel žije. A usmíval se 
na něj ořechovýma očima.

Po několika dnech steh-
líkovi nabídl mrkvový nos.

„Sněz ho.  Je v  něm 
spousta vitaminů,“ vybízel 
ho. Pak přišla řada na oře-
chy, které měl strašák místo 
očí. „Bude mi stačit, co mi 
budeš vyprávět,“ pobízel 
stehlíka.

Nakonec stehlíkovi nabídl 

i dýni, kterou měl místo 
hlavy.

Když přišlo jaro, strašák 
už na poli nestál. Ale stehlík 
zimu přežil a mohl zase létat 
k modrému nebi. Nikdy ne-
zapomněl na přítele, který 
mu zachránil život.

Z knížky Další příběhy 
pro potěchu duše 

Bruno Ferrero

Ahoj děcka,

aby mohl stehlík přežit, dal mu strašák všechno, z čeho byl 
udělán. Abychom my jednou mohli přijít do Božího království, 
dal Kristus za nás svůj život. Proto jsou Velikonoce pro nás 
největšími svátky v roce, protože jsou oslavou Ježíšova 
zmrtvýchvstání. Ježíš proměnil smrt v život, nenávist v lásku, 
pomstu v odpuštění. Jeho zmrtvýchvstání není jen historic-
kou událostí, ale týká se také nás. Bůh muže proměnit i náš 
život, protože Boží láska je ….

Dokončení věty vyluštíš z tajenky. Pojmenuj správně obrázky. Postupuj po řádcích. Číslo 
u obrázku udává, kolikáté písmeno ve slově, které obrázek pojmenovává, patří do tajenky.

připravila B. Bílíková
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Noc na faře pro mladší děti letos proběhla v pátek 28. ledna

Noc na faře pro starší děti se konala v pátek 11. února

Pobožnost křížové cesty 
vedli v pátek 1. dubna 

naši čtvrťáci

Ve středu 23. března 
vedli křížovou cestu 

naši třeťáci 

Křížové cesty do polí 
se v neděli 27. března 

zúčastnilo i mnoho dětí
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PRO ZASMÁNÍPRO ZASMÁNÍ

Katechetka probírala umu-
čení Páně. Brzy měla přijít 
vizita, proto se snažila, aby 
žáci dobře odpovídali. Když 
se zeptala jednoho žáka: 
„Co řekli kněží Jidášovi, když 
jim vrátil třicet stříbrných?“ 
žák nevěděl. „ Katechetka se 
neudržela: „Hlavo dubová... 
Co si o mně pomyslí vizitátor, 
když budeš tak tupě zírat?“ 
Vtom se žákovi rozsvítilo: 
„Co je nám do toho, to je tvá 
věc!“ (Mt 27, 4)

Je nedělní odpoledne 
a prší. Děti si prohlíží staré 
rodinné album. „Maminko,“ 
volá ten nejstarší, „jak je 
stará tato fotografie?“ „Asi 
dvacet let,“ odpoví matka. 
„A kdo je ten krásný, tma-
vovlasý muž, co tě tiskne 
v náručí?“ „To je váš tatí-
nek, děti.“ „A kdo je teda 
ten tlustý plešatý pán, co 
s náma  bydlí?“

Katolický farář a rabín dis-
kutují o možnostech, které 
jako duchovní mají.

„Čím se můžete stát?“ ptá 
se rabín katolíka.

„No, můžu být děkanem, 
případně biskupem.“

„A co dál?“ chce vědět 
rabín.

Mohl bych být i papežem.“
„A co dál?“

„Co dál! Snad nechcete, 
abych byl Božím Synem?“

„No vidíte,“ ř íká rabín, 
„jednomu z našich se to 
podařilo!“

„Ve středu Svatého týdne 
na nejmenovaném rádiu říká 
hlasatel: „Dnes je Popeleční 
středa, zítra je Zelený čtvr-
tek a pozítří Velký pátek.“

Mnoho lidí má doma ná-
hražku chrámu: obrazovka 
televizoru je pro ně oltář, 
vedle stojí hi-fi věž, na ní stojí 
mobil, svatostánkem je za-
budovaný trezor a kazatelnu 
představuje manželka.

Kudlanka nábožná se 
obrátí na jetel: „Jeteli, mod-
líš se?“ „Ne,“ odpoví jetel. 
„Ty se nemodlíš?“ „Ne, já 
nechci být spasen!“

Franta potká Lojzu a zavo-
lá na něho: „Pozdrav tě Pán 
Bůh!“ A z nebe se ozval hlas: 
„Dobré odpoledne, Aloisi!“

Pan Vomáčka zaklepe 
na nebeskou bránu. Svatý 
Petr: „Tak pojďte, podívá-
me se, jestli sem patříte. 
Pomáhal jste starým lidem, 
nelhal... Ale co ty krádeže?“  
Pan Vomáčka se zadívá 
Petrovi do očí a pak třikrát 

zakokrhá. Sv. Petr se zarazí 
a okřikne ho: „No tak nerý-
pejte, jste přijat.“

K nemocné babičce přijde 
lékař. Když odešel, ptá se 
babička své dcery: „Kdo to 
byl?“ „Pan doktor!“ „Aha, já 
jsem si říkala, že na kněze si 
moc dovoluje.“

Přijde vlk do porodnice 
podívat se na syna. Prohlíží 
ho a celý se rozplývá: „Jaké 
má krásné očička, a ten 
čumáček. A jaké má ma-
linké zoubky, a ty ouška. Ty 
ouška? Ty uši!!! Jen počkej, 
zajíci!!!“

Blau a Šmulik jsou jako 
turisté v Římě a procházejí 
se před chrámem svatého 
Petra. Tu se začnou k papež-
ské rezidenci sjíždět auta, 
protože se právě koná jakýsi 
kongres. Oba obdivují dra-
hé, elegantní vozy, načež 
Blau praví: „Tomu ř íkám 
byznys! A začínali s jedním 
oslem...

Maminka uložila malého 
Honzíka a říká: „Hezky spin-
kej, ať jsou všichni andělíčci 
u tebe. Honzík namítá: „Ma-
minko, víš, že mám malou 
postýlku a ty mi sem ještě 
chceš nacpat anděly!“
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KŘTEM SE STALI BOŽÍMI DĚTMI:KŘTEM SE STALI BOŽÍMI DĚTMI:
Eliáš Lovecký, Kryštof Chromeček, Romana Hedvika Rajchmanová, Nela Anna Němco-

vá, Ellen Anna Červená, Pavel Gromus, Matias Vladimír Veselý, Marta Esterková, Matouš 
Půlkrábek, Antonín Maloušek, Vojtěch Komosný, Derek David Lekavý, Josef Opavský, 
Charlie Rose Moore, Oliver František Mráz, Beata Filípková, Rozálie Lekavá, Zora Terezie 
Procházková, Sabina Anna Oujezdská, Ema Marie Kopálková, Stela Miloslava Blahová, 
Tobiáš Filip Najvárek, Václav Janů, Tadeáš Pink, Inna Šindarová, Zorka Františka Kaňová, 
Justýna Šebestová, Jan Vít Ulrich, Adam Pospíšil, Matyáš Zdražil, Jakub Mayer, Linda 
Synková, Izidor Doležal, Patrik Martin Novák, Samuel Petržilka, Anežka Bravencová, Adam 
Láníček, Tereza Rajchmanová, Gabriela Bakalová, Patrik Kocián, Mikuláš Purmenský, 
Markéta Marie Bačová, Adam Uhýrek a Eliška Zlatěnko

Bylo pokřtěno celkem 44 dětí.

LÁSKU, ÚCTU A VĚRNOST SI SLÍBILI:LÁSKU, ÚCTU A VĚRNOST SI SLÍBILI:
David Fučík & Klára Esterková
Stanislav Rajchman & Michaela Žalková
Pavel Bača & Lucie Danišová
Rudolf Zahnaš & Alena Janů
Jiří Bílek & Kateřina Komosná

Štěpán Červenka & Lenka Kopečková
Přemysl Růžička & Helena Vrablcová
Pavel Janů & Slavomíra Oujezdská
Jiří Šimek & Pavla Svobodová
Jan Varsamis & Eva Esterková

NA VĚČNOST NÁS PŘEDEŠLI:NA VĚČNOST NÁS PŘEDEŠLI:
Libuše Turková, Růžena Prátová, Tomáš Kříž, Jenovefa Veselá, František Damborský, 

Patrik Kovařík, Marie Janečková, Hedvika Janů, Jiří Novák, Marie Blahová, Vlasta Du-
cháčková, Miroslava Šindarová, Slavomil Šottl, Anna Bílková, Mons. Petr Esterka, Lubomír 
Trefilík, Petr Lekavý, Vojtěch Blaha, Marie Vymyslická, Stanislav Hromek, Miroslav Janů, 
Jan Veselý, Cyril Kaňa, Františka Herková, Petr Hunča, Marie Bačová, Josef Pitlach, Marie 
Rajchmanová a Božena Mizerová

v Josefově: Květoslava Poláchová, Růžena Prátová, Antonie Kuběnová, Božena Netíková, 
Margita Klubusová, Marie Mrláková, Josef Zálešák, Josef Kudrna
Bylo pochováno 17 mužů a 20 žen.

Celkem přijalo svátost manželství 10 párů.
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Program duchovní hudby 
o Velikonocích 2022

10. 4. 2022 Květná neděle:

Pašije podle Lukášova evangelia

15. 4. 2022 Velký pátek

 J. G. Handl: Ecce quomodo moritur iustus

G. P. L. Palestrina: Improperia

píseň z Witenbergu: Soudce všeho světa, Bože

Pašije podle Janova evangelia

17. 4. 2022 Hod Boží velikonoční

M. A. Charpentier: Te Deum, Prelude

M. A. Charpentier: Missa de minuit, Kyrie, Gloria, 

Sanctus, Agnus Dei

G. F. Händel: Aleluja z oratoria Mesiáš

5. 6. 2022 Hod Boží svatodušní:

M. A. Charpentier: Te Deum, Prelude

M. A. Charpentier: Missa de minuit, Kyrie, Gloria, 

Sanctus, Agnus Dei

G. F. Händel: Aleluja z oratoria Mesiáš

sóla: Jožina Ducháčková, Dita Bílíková, Hana Kuběnová, 

Kateřina Knapová, Jiří Salajka, Vojtěch Račický, Jiří Podešva

řídí: Lucie Škrháková

Svatováclavský sbor a orchestr už si mohl na Vánoce vyzkoušet, jak se hraje 

a zpívá v přímém přenosu. Na Boží Hod velikonoční bude televize Noe přenášet 

znovu z Bojanovic slavnostní mši v 10 hodin.

Letos 10. dubna uplynulo 20 let od úmrtí dlouholetého dirigenta Svatováclav-

ského sboru a orchestru pana učitele Pavla Janečka. Při této příležitosti bude 

sloužena 24. dubna 2022 mše svatá, kterou doprovodí sbor a orchestr. 


