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Rouška přes ústa

Prožili jsme karanténu. 
Doufejme, že se již chýlí ke 
konci. Nechci se zde zabývat 
všemi omezeními a těžkost-
mi, které epidemie přinesla 
a možná ještě přinese. Chci 
se na ni podívat jen z jedno-
ho pohledu. 

Symbolem karantény se 
stala rouška přes ústa. No-
sili jsme ji – a stále ještě na 
mnoho míst nosíme – proto, 
abychom zabránili přenosu 
nákazy. A tak mě napadá, 
že se v tom skrývá i určitý 
vzkaz. Naše ústa dokážou 
předat nákazu. Nejen tu fy-
zickou, zdravotní, související 
s epidemií coronaviru. Naše 
ústa mají tuto schopnost i na 
rovině lidské a duchovní. A to 
stále, dlouhodobě. Apoštol 
Jakub ve třetí kapitole svého 
listu píše: „Kdo nechybuje 
slovem, je dokonalý muž 
a dovede držet na uzdě celé 
své tělo… Představte si lodi: 
Jsou tak veliké a jsou hnány 
prudkými větry, ale malé 

kormidlo je řídí, kamkoli kor-
midelník chce. Tak i jazyk je 
malý úd, ale může se chlubit 
velkými věcmi. Považte, jak 
malý oheň může zapálit veliký 
les! I jazyk je oheň… Všech-
ny druhy zvířat i ptáků, plazů 
i mořských živočichů mohou 
být a jsou kroceny člověkem, 
ale jazyk lidé zkrotit neumí… 
Jím chválíme Pána a Otce, 
jím však také proklínáme 
lidi, kteří byli stvořeni k Boží 
podobě. Z týchž úst vychází 
žehnání i proklínání. Tak 
tomu být nemá, bratři moji.“

Šíříme svým jazykem dob-
ro, porozumění, povzbuzení, 
pochvalu, svědectví o našem 

Pánu? Nebo jsou to spíše po-
mluvy, polopravdy, nadávky, 
vyčítání? 

Vypadá to, že si roušky 
ještě nějaký čas budeme 
alespoň při některých pří-
ležitostech nasazovat. Co 
tak k tomu přidat krátkou 
střelnou modlitbu za to, aby 
naše ústa nebyla zdrojem 
nákazy? Nejen ve smyslu 
nemoci, ale i v tom smyslu, 
nad kterým se nyní zamýšlí-
me? „Pane, chraň má ústa. 
Ať z nich vychází jen to, co 
je dobré. Ať z nich vychází 
to, co slouží k dobru bližních 
a ke tvé oslavě.“ 

Přeji nám všem, aby nás 
nepostihla fyzická nákaza. 
Přeji také zdárné překonání 
ekonomických a dalších 
následků epidemie. Pře-
ji nám ale také, aby naše 
ústa nešířila nákazu hříchu 
a neporozumění. Aby naopak 
byla zdrojem pokoje a po-
vzbuzení. 

o. Petr
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PROŽILI JSMEPROŽILI JSME

Co nás naučil koronavir...
Jistě jsme moc rádi, že se život vrací do normálních kolejí. Ale myslím, že je důležité vyjít 
z té těžké doby s poučeným a vděčným srdcem. A nezapomenout… Vrátím se do půlky 
dubna, kdy probíhala výuka z domu a já jsem v rámci probírání úvahy dala osmákům za 
úkol napsat zamyšlení na jejich oblíbený citát. Přišly moc pěkné práce. Vybrala jsem, se 
svolením autorky , jednu z nich:

JE ROZUMNÝ, KDO SE NERMOUTÍ PRO 
TO, CO NEMÁ, ALE RADUJE SE Z TOHO, 
CO MÁ.

Tenhle citát je hlavně v dnešní době důleži-
tý. Lidé si stěžují, že nemohou jít ven, jet na 
dovolenou, že zavřeli nákupní centra nebo 
že na této situaci prodělají. Neuvědomují si, 
jaké mají zároveň štěstí. Ve většině případů 
jsou zdraví a to je vždy důležitější.  
Lidé můžou být doma s rodinou a ještě více 
se sblížit.  Najednou je více času na delší 
společnou modlitbu nebo na hraní spole-
čenských her. Neuškodí taky, když koneč-
ně udělají nějakou práci, kterou neustále 
odkládají, nebo by na ni neměli normálně 
čas. Hodně z nás si taky může odpočinout 
a nabrat novou energii. Můžeme si přečíst 
zajímavou knížku, více si zasportovat, za-
volat svým přátelům, kterým jsme se delší 
dobu neozvali... Nebo se třeba naučit lépe 
vařit nebo péct.  Celkově je to prostor pro 
zpomalení a zamyšlení se nad tím, co je v 
životě opravdu důležité.
Lidé si mohou uvědomit, že se obejdou bez 
mnoha věcí a činností, které pro ně do té 
doby byly naprosto běžné a nutné. Tahle 
situace je těžká, ale když se člověk zaměří 
na to, co má, a ne na to, co mu schází, 
uvědomí si, jak se má dobře… 

Terezie Zelinková

BUDE TO DOBRÉ…

Vyjdeme z toho s delšíma vlasama 
a pár jich možná bude i bílých. S rukama 
i domácnostmi svítícími čistotou. S větší 
touhou se s někým se setkat.

Vyjdeme z toho s prázdnými kapsami 
a plnými spížemi. Budeme zase umět 
péct chleba a neplýtvat jídlem.

Budeme si pamatovat, že lékař a zdra-
votní sestra si zaslouží větší potlesk než 
fotbalista, a že dobrého učitele displej 
nenahradí. A že šít roušky je někdy víc 
než šaty podle nejnovější módy. Že 
technologie je důležitá, dokonce životně, 
použije-li se dobře. Ale je nebezpečná, 
když se myslí jen na vlastní užitek.

A že ne vždy je třeba nasednout do auta 
a prchat kdovíkam. A snad pochopíme, 
že život je krásný - když jsi naživu.

Že jsme kapky v jednom moři. A že 
některé situace zvládneme jen společně.

Že dobro či zlo někdy přichází, odkud 
ho čekáš nejméně.

A že být s rodinou je moc fajn a že je 
důležité mít na sebe čas.A že je nutné 
respektovat druhé a základní pravidla 
soužití. Snad to tak bude. A možná ne.

Ale chci doufat, že lze být lepší…
převzato z internetu, upraveno

připravila A. Tlachová

Vzpomínka na „tetičku Růženu“
Do Božího království nás předešla nejstarší členka naší farnosti i dědiny paní 

Růžena Komosná – tetička Růžena, jak jsme byli zvyklí říkat. Požádala jsem Katku 
Zigáčkovou, která za tetičkou pravidelně docházela, aby se podělila o to, co tady 
načerpala, co si ponese dál.

„Nikdy nikemu nic ne-
záviď, Kačenko, a šeckým 
šecko přej!“ Máloco mě 
v životě tak ovlivnilo, jako 
tato pro mě vše vystihující 
věta. S nepravidelnou pra-
videlností jsem k Vám, tetič-
ko Růženo, chodila téměř 
šest let, chodila jsem kvůli 
vzorům výšivek, stř ihům 
červenic, podívat se, jak se 
dělají rožky a jak pod Vaši-
ma rukama roste točko, ale 
hlavně jsem přicházela k vůli 
Vám samotné. 

Vyprávěla jste mi, jaké byly 
Vaše začátky vyšívání, jak 
jste měla kamarádku ze šev-
covské rodiny, chodily jste 
do čtvrté třídy na ZŠ, a po 
škole jste pozorovaly pana 
ševce, jak vyšívá. „A oni 
teda byli ševcem a já sem 
chceua vyšívat a ona take, 
tak já povidam ‚Strýčku, 
dajte nám tej bavlnky.‘ A oni 
to bavlnků vyšívali, ty zubíč-
ky, tenkrát byly sekavice 
(rozuměj čižmy) zeleným 
vyšité, víš? Po suovácky, né 
břecuavské čižmy, enom ty 
sekavicové a zelené zubíky 
vyšité na nártě a na patách. 
A oni měli žúlánek tej ze-
lenej hedvábky, a to byuo 

teda dost drahocenné, ale 
každej nám tú jednu nitku 
dali. A tetičce sem povi-
daua, ´Tetičko vymalujte 
nám lísteček, my máme 
zelenů bavlnku a my ty lís-
tečky vyšijem.́  A tož tetička 

nám vymalovali na takém 
kúsku puátna, a my sme to 
tak pomálí začaly vyšívat, 
a lúbiuo sa nám to. A potom 
taký švirgavý lísteček sme 
každá vyšily. Ale tak sa nám 
to zdáuo krásné!“
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Vzpomínala jste, jak šla 
přes dědinu fronta, Rusi ob-
cházeli domy a často rabo-
vali. Byli jste doma i s Vaším 
teprve narozeným synem. 
Stařeček Svoboda celou 
noc svařovali víno a dávali 
ho vojákům, co přišli do 
domu a ti zas rychle odešli: 
„A oni od Jana Kříža, on 
má tady barák, a tam důle 
majů do břehu sklep, tož od 
teho Jana to nosili (víno na 
svaření). Nezvařovali si to 
u teho Jana, nosili si to sem. 
A dyž chodili tí (vojáci), tož 
oni ‚pšššt, malučký‘.“

I o těžkých dobách jste 
mluvila s lehkostí, o válce 
i o době, která následovala. 
Když místo šití a vyšívání, 
pro které jste měla talent, 
jste musela jít pracovat do 
JZD. Věnovat se šití víc bylo 
možné až později. Anebo 
o křivdách, které jste s man-
želem zažili kvůli víře třeba 
v ochotnickém divadelním 
spolku na soutěžích: „Tá 

Dne 23. května 2020 přijal z rukou biskupa Václava Malého jáhenské svěcení náš farník 
JIŘÍ HEBRON. O jeho cestě k víře a kněžskému povolání se můžete dočíst v rubrice Lidé 
naší farnosti, kde s ním přinášíme zajímavý rozhovor.

Jáhenské svěcení

komis říkaua, že byli na 
súťaži ochotnických sou-
borů v Čechách, a že tam 
take hráli “Statky, zmatky“, 
ale že jak Bojanovčáci ty 
Statky, zmatky zahráli, to 
byla úplně iná úroveň! Ale 
věděuo sa, že Bojanovice 
vyhrát nesmňá, to mosá 
vyhrát Prušánky!“

Kde bylo potřeba, tam jste 
se zapojila, žádné práce jste 

se nebála – mohli jsme vás 
vidět v dílně, v zahrádce, 
na poli, ve vinohradě…A až 
donedávna jsme Vás mohli 
vídat denně v kostele, kde 
jste s pevnou vírou vyprošo-
vala požehnání pro rodinu 
i pro celou naši farnost. 

Tet ičko Růženo, přes 
mnohé životní těžkosti jsem 
ve Vás nikdy neviděla ani 
špetku zášti nebo zloby, 
místo toho z Vás šla zbož-
nost, pokora, mír, a hlavně 
radost ze života a ochota 
každému pomoct. Zůstaly 
po Vás a strýčkovi Mišovi 
stovky nádherných krojů 
a vaše úsměvy i hřejivá slo-
va. Kéž Váš odkaz dobroty 
a lásky zůstane v naší dědině 
přítomný a živý. Díky Bohu 
za vaše životy, za Vás. Díky 
aj Vám.

Katka Zigáčková

Charizmatická obnova v Hluku
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Této obnovy se zúčastnilo přes šedesát lidí z Hluku a okolí. Na vedení se velkou měrou 
podíleli naši farníci. Foto ze slavnostního zakončení.
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První svaté přijímání

V neděli 28. června přijalo 37 třeťáků poprvé Ježíše v eucharistii. 

Jsou to tyto děti:
Bartál Josef, Bohun Tadeáš, Bohunová Vanesa, Dvořák Ludvík, Fatěna Bruno, Grégrová 

Dominika, Herka Sebastian, Ilčíková Markéta, Kučera Martin, Modrovský Sebastian, Mora-
vanský Martin, Myška Matěj, Olejníková Natálie, Polášek Antonín, Salajková Lucie, Straka 
Matěj, Vodičková Barbora a Zvonková Aneta (3. A)

Bařina Aleš, Bílíková Helena, Čapka Martin, Čepák Viktor, Herka Martin, Herka Ondřej, 
Holzer Viktoria, Komosná Tereza, Kukol Adam, Lekavý Pavel, Makudera Filip, Maršálková 
Adéla, Mikulicová Nela, Novysedlák Dominik, Pospíšilová Ema, Pospíšilová Natálie, Řezáč 
Jan, Řezáč Maxim a Šimková Viola (3. B)

Přejeme jim, aby pro ně pevné přátelství s Ježíšem bylo celoživotní radostí a posilou 
a aby vždy našli podporu u svých rodičů, kteří je při přípravě doprovázeli. Ať je tato 
událost oživením víry pro celou farnost.

Slavnost
Těla a 
Krve Páně

V něděli 14. června jsme 
prožívali tuto slavnost ještě 
ve znamení mimořádných 
opatření, a proto se konal jen 
krátký průvod s Nejsvětější 
svátostí kolem kostela. Při 
této mši také deváťáci dě-
kovali za požehnání během 
školní docházky.

Foto: Jan Šimek

Foto: Karel Staňa
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Zdá se to neuvěřitelné, ale letos slavíme už 20 let našeho manželského společenství. 
Při této příležitosti jsem poprosila manželské páry, aby se podělily o to, co jim spolčo dává: 

Jak jsme společně rostli… 
aneb Dvacet let našeho manželského společenství

SVĚDECTVÍSVĚDECTVÍ

1. Začnu já - Když nás o. Petr před dvaceti 
lety oslovil, jestli bychom stáli o společen-
ství manželů, zaradovala jsem se, protože 
mně společenství hodně chybělo. Našly se 
další čtyři manželské páry, které do toho šly 
s námi, a časem se přidal ještě jeden pár. 
Bylo to pro nás nové (hlavně pro manžela)  
- modlit se vlastními slovy a ještě s druhými, 
společně číst z Písma, sdílet se… Nebylo to 
jednoduché, ale vytrvali jsme, protože nám 
to přinášelo vždy posilu.

Máme moc pěkných společných zážitků, 
například z Hlubokých Mašůvek, kam každo-
ročně vyrážíme. Samozřejmě časem přišly 

i krize, které ale nakonec přinesly větší ote-
vřenost a upřímnost do našich vztahů. Jsme 
moc rádi, že pevné přátelství pojí i naše děti. 
Společenství je pro nás důležité – čerpáme 
tu jak duchovně, tak i lidsky. Díky vám všem, 
milí přátelé.

2. Manželské spolčo pro mě v začátcích 
bylo spíše o tom se s někým setkat – 
o modlitbu mně moc nešlo. Ale jak čas 
plynul a naše rodiny se rozrůstaly, začala 
jsem společenství využívat k modlitbě za 
děti a hlavně za posilu a za trpělivost při 
výchově. A také ke sdílení – vnímala jsem, 

že podobné starosti mají i ti ostatní, a to 
nás spojovalo. 

A když už byl nějaký čas za námi a pořád 
jsme se scházeli, přišla myšlenka, že by-
chom mohli vyrazit někam s dětmi na víkend. 
Bylo to krásné, když se děti dovedly domluvit 
a vymýšlely různé hry. Nyní už naše dospělé 
děti jezdí samy na společné víkendy – nej-
radši do Mašůvek.

Naše společenství je pro mě jako rodina, 
někdy i víc. Nedovedu si představit, že by-
chom se rozpadli. Můžu se na ně na všechny 
spolehnout bez ohledu na to, o jakou pomoc 
by šlo. Jsem vděčná, že nás Bůh dal takto 
dohromady. Mám vás moc ráda, díky.

3. Nechci psát, že těch 20 let bylo jedno-
duchých…Každý vztah prochází proměnou. 
Zvláště  spojení šesti rozličných manžel-
ských párů s jinými názory a postoji.

Takže přes počáteční euforii a nadšení do 
období temna se snahou o toleranci, nale-
zení svého "místa" až po objevení podstaty, 

tedy toho, že středem (spolčového) vztahu 
je Bůh a úplné odevzdání se jeho vedení..

A výsledek? Úžasný pokoj vůči každému 
jednotlivě a zjištění, že spolčo je něco jako 
rodina se všemi důsledky.  Díky, Pane, za 
naše manželské společenství, Ty nás učíš 
lásce, trpělivosti, laskavosti a vytrvalosti. 
Prosím, žehnej nám i v dalších letech. Stálo 
(stojí) to za to.

připravila A. Tlachová

Společná fotka po nedělní mši v Hlubokých Mašůvkách
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Diskuse, Mnichov

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTILIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

Pro toto vydání Cesty jsme připravili rozhovor s našim farníkem – novopečeným jáhnem 
– Jirkou Hebronem. Celý rozhovor vznikal ještě před jeho svěcením s výjimkou poslední 
otázky, kterou jsme položili těsně po slavnostním svěcení.  

JIŘÍ HEBRON
narodil se 24. února 1978, vystudoval stavební průmyslovku v Hodoníně. Od 

roku 2001 byl členem armády, v závěru své služby byl členem Hradní stráže. V roce 
2009 se rozhodl změnit svůj život a vstoupil do jezuitského řádu (Tovaryšstvo Ježí-
šovo). Jáhenské svěcení proběhlo letos v Praze dne 23. května. V současné době 
pobývá v jezuitském domě v Praze, kde pokračuje ve studiu na Karlově univerzitě. 
Ve volných chvílích rád sportuje, pravidelně běhá nebo hraje na housle.

Stavař – voják – jezuita – jáhen…

Jak se voják dostane 
k tomu, aby začal studovat 
kněžství? 

Otázkou spíš je, jak se 
konvertita dostal k vojenství. 
Zpětně si uvědomuji, že 
vojákem jsem se stal proto, 
abych se postavil na vlastní 
nohy a stal se ekonomic-
ky nezávislým. Zkušenost 
s osamostatněním mi dala 
sílu nebát se oprostit. 

Vlastně kariéra vojáka 
byla pokračováním vnitřní 
změny (konverze) „od neví-
ry k víře“, kterou jsem prožil 
ještě před vstupem do ar-
mády. Poznání, že existuje 
něco hlubšího, a ujištění, 
že jsem milován takový, 
jaký jsem, a nemusím si 
nic zasloužit. Byl to niterný, 
hmatatelný prožitek, který 
vše „odstartoval“.

Prozraď, jak se stane, že 
se nevěřícímu člověku 
„otevřou oči“? 

Úplným zázrakem (usmívá 
se). Seděli jsme o prázdni-
nách v hospodě. Měl jsem 
dvacet jedna roků a byl 
doma čerstvě po vojně. 

Někdo z kluků navrhl, ať 
jedeme do Medjugorie. 
Prý, bude tam moře, holky 
a bude sranda. Zájezd po-
řádal Véna Salajka, tak jsme 
si řekli fajn, moc peněz to 
nestojí… jdeme do toho. 
Bylo to v srpnu, při setká-

ní mladých, a pro mě to 
byla nová a velmi zajímavá 
zkušenost. Vnímal jsem přá-
telskou atmosféru celého 
setkání a užíval jsem si čas 
s kamarády. 

Sám jsem byl za celý 
dosavadní život na mši jen 
párkrát. A i zde v Medjugorii 
jsem byl spíše pasivním 
účastníkem. Třetí den naše-
ho pobytu se konala křížová 
cesta na Križevac, které 
jsem se zúčastnil společně 
s kamarády. Podotýkám, že 
jsem se vůbec nijak aktivně 
nesnažil, ale najednou mě 
NĚCO - NĚKDO totálně 
přepadlo. Probrečel jsem 
celou křížovou cestu. Slzy 
byly velmi očistné. Přinesly 
úlevu, nepoznanou radost 
a neskutečnou lásku. Na-
víc jsem si uvědomoval 
i bolest, kterou jsem bě-
hem svého života způsobil 
druhým. Ve světle Boží 
milosti docházelo k mému 
uzdravení… S takovým du-
ševnem jsem do té doby ne-
měl žádnou zkušenost. Byl 
jsem zmatený a nevěděl, co 
se vlastně se mnou stalo. 
Dokonce jsem přemýšlel, 
jestli jsme s klukama večer 
předtím moc nepili (směje 
se). Nakonec jsem vyhledal 
kněze, se kterým jsem si 
promluvil a následně jsem 
přistoupil i k prvnímu svaté-
mu přijímání.

Byl v tvém životě někdo, 
kdo tě ke kněžství směro-
val nebo tě inspiroval? 

Nikoho konkrétního ne-
mám. Jistě, v mém živo-
tě byly osoby, které mě 
doprovázely a měly svůj 
význam pro některou moji 
vývojovou etapu. Není asi 
nikdo, kdo by „vyčníval“ nad 
ostatní. Spíše jsem hledal 
místo, skupinu v církvi, 
kde bych se cítil se svými 
potřebami a svým životním 
nastavením „jako doma.“ 

Na počátku všeho byla 
ona zkušenost konverze. 
Trvalo nejmíň dalších de-
set let hledání, rozhovo-
rů s mnoha lidmi, tázání 
a zkoumání sebe sama, 
modliteb, meditací, duchov-
ních cvičení, studia všeho 
možného, ale i úzkostí, 

strachů, velkých pochyb-
ností, jestli jsem se úplně 
nespletl. Až poté se mi 
vše dohromady spojilo. Při 
mém obrácení jsem, mimo 
jiné, také v sobě objevil 
povolání ke kněžství. Neptej 
se mě, jak je to možné. Pro-
stě jsem to vnitřně pocítil.

Měl jsi vůbec na začátku 
svého rozhodnutí před-
stavu, co všechno tě jako 
kněze čeká?

Vůbec ne. O kněžství 
a všem tom, co je s křes-
ťanstvím spjato, jsem toho 
věděl, co se za nehet vleze. 
Spíše samá negativa. Až 
postupem času jsem si 
začal doplňovat potřebné 
vzdělání. Musím se přiznat, 
že jsem se z této „cesty za 
kněžstvím“ snažil uhnout 

Osm měsíců
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a věř mi, dělal jsem pro to 
všechno.

Proč jsi chtěl uhnout?
Důvod je prostý. Když 

jsem zjistil, jaké závazky 
a výzvy jsou s touto cestou 
spojeny, tak jsem si říkal: 
To se Pánbůh asi splet, na 
to já nejsem stavěný. Chtěl 
jsem si „užívat“ duchovních 
věcí, ale jen pokud mě nic 
a nikdo nebude zavazovat 
a omezovat s ohledem na 
etiku. Jednoduše, když mi 
něco nebude vyhovovat, 
tak to odložím a vezmu si 
něco, co bude odpovídat 
mým momentálním nála-
dám a názorům. Hlavně ne-
narazit. Aby se mi náhodou 
někdo nesmál.

Toto období trvalo delší 
dobu. Pořád mi ale něco 
podstatného chybělo. Jako 
bych klouzal jenom po po-
vrchu. Po mnoha stránkách 
se mi velmi dařilo, přesto 
jsem nebyl spokojený. 

Kdy přišlo zlepšení? 
Zhruba po deseti letech 

nejistot, neklidů, zmatků, 
bojů „pro a proti“, jak život 
zharmonizovat s výzvou 
obratu k víře, jsem v jeden 
moment „prohlédl“. Bylo 
to při jedné přednášce ve 
studentském klubu v Praze. 
Mezi řečí jedna žena řekla, 
že s obrácením je spojena 
i mise. A já jsem najednou 

„pochopil“. Už to nebylo 
jen nějaké „pleskání vody 
o šutr“. Najednou jsem 
cítil, jako když se „kapka 
vody velmi přirozeně, ne-
násilně a jemně vpije do 
houby“, smím-li si půjčit 
terminologii z ignaciánské 
spirituality. Ano, jsou to ony 
momenty, kdy se v Bibli lidé 
za různých okolností setkají 
s Bohem a zároveň od Boha 
dostávají nějaký úkol…

Co pro tebe bylo na sa-
motném začátku nejtěžší? 
Rozhodnutí? Sdělit vše 
rodině? Přátelům?

Dvěma, třem velmi blíz-
kým lidem jsem o svém zá-
měru řekl. Snad jsem něco 
naznačil několika blízkým 

v rodině. Spíše jsem se 
chtěl sbalit, nic nerozma-
závat a odjet do noviciátu. 
Nejtěžší pro mě bylo, jak 
to sdělit rodičům. Věděl 
jsem, že to pro ně bude 
šok. Mamku jsem na to 
pomaličku připravoval. Tať-
kovi jsem to řekl večer před 
odjezdem do noviciátu na 
Slovensko. Právě chybějící 
odvaha, jak to citlivě sdělit 
rodičům, mě nějaký ten rok 
zdržela. Mnoho, mnoho pro 
mě udělali a já jsem jim 
velmi vděčný. Neměl jsem 
to srdce je ranit. 

Každý asi potřebujeme 
čas, abychom si informa-
ce srovnali v hlavě.

Ano, musím rodičům vy-

V hloubi lesa

seknout poklonu. Dnes 
jsme si bližší než kdykoliv 
dřív. 

Změnilo se nějakým způ-
sobem tvé vnímáni Boha, 
víry a církve od té doby, 
co ses rozhodl jít touto 
cestou?

Ano, zcela určitě, a jistě 
jiné to bude za pět, deset 
let, protože i já se měním. 
Jsou to vše spojené nádo-
by… Mnohé v této dynamice 
cesty „čtu“ stále nově, snad 
více jasněji.

Jak jsi zvládl studium? Co 
tě bavilo – nebavilo?

Něco šlo lépe, něco hůře. 
Je velký rozdíl studovat 
v rodném jazyce a v cizích 
jazycích, navíc v odlišných 
kulturách. Postupem času 
jsem zjistil, že to není o tom 
„baví-nebaví“, ale jde o to 
vidět smysl, cítit přesah.

Přesto mě při tvé otázce 
jako první napadlo, že právě 
na teologii jsem objevil, a to 
mě opravdu bavilo a baví, 
smysl pro Jeden celek. 
Jednota „všeho a všech“, 
celého Universa. To jsem 
nenašel v žádné jiné vědě. 
Ostatní vědní disciplíny 
jsou jen jakousi větší či 
menší výsečí reality. Teo-
logie má však porozumění, 
směr a završení v cíli: Aby 
byl „Bůh všechno ve všem“. 
Tím se dovršuje v plnosti 

i naše lidství. Bůh dává vše-
mu smysl a naplnění. 

Co ty a jazyky? Jak ses na 
začátku v Itálii domlouval? 

Lámanou italštinou. S ja-
zyky to u mě není tak horké. 
Kdyby nebyl korektor ve 
wordu, tak ani nic nenapíšu 
pořádně česky. (smích)

Takže jsi před odjezdem 
do Itálie absolvoval něja-
kou přípravu?

V ČR jsem si udělal vlast-
ní rychlokurz. Po příjezdu 
do Itálie (Janov) jsem dostal 
měsíční intenzivní naléjvár-
nu a poté jsem byl vhozen 
do italské reality.

Měl jsi nějaké zlomové 
období, kdy jsi to chtěl 
celé zabalit? 

S čistým srdcem můžu 
říct, že ne.

Prožil jsem těžká obdo-
bí. Věřím, že pro mě byla 
důležitá, abych se posunul 
dál. Zpětně viděno, děkuji 
za ně. Období klidu a míru, 
za které samozřejmě Bohu 
díky, jsou dobrá pro odpo-
činek. Ale člověk se v nich 
nic moc nenaučí. Jsou jen 
jakýmsi potvrzením, že jdeš 
dobrou cestou. Připomí-
ná mi to biblické putování 
do Země zaslíbené, kde 
se střídají období těžkostí 
a lehkosti. Já sám se sna-
žím okolnosti přijímat, jak 

přicházejí a odcházejí na 
cestě životem. 

Tvoje svěcení bylo o rok 
odloženo. Proč?

Nesedl jsem si se svým 
představeným v Římě. 

Tovaryšstvo Ježíšovo - je-
zuitský řád - je velmi pestrá 
společnost tvořená lidmi 
z celého světa. Nepřeber-
né množství kulturních, 
jazykových, náboženských 
důrazů, které člověk zakou-
ší právě ve velkých formač-
ních centrech.

Každému se stane, že mu 
někdo „nesedne“.

Ano, myslím, že takovou 
zkušenost máme všichni 
v menší či větší míře se  
svými bližními. Nejde o zlou 
vůli, jen se nějak nemůže-
me „setkat“. A tak to bylo 
i v mém případě. Neberu to 
jako nějaké mínus, spíše 
dobrou zkušenost, která 
mě může ještě mnohému 
naučit.

Někdy jsem si říkal, že za 
jiných okolností, tedy mimo 
jezuitský řád, bych si asi 
s tím či oním za stůl ani ne-
sedl. Je zde však NĚKDO, 
kdo nás spojuje. Podob-
nost lze najít i v Ježíšových 
učednících. Bez Ježíše by 
si byli buď cizí, vzdálení 
nebo ve velké názorové 
opozici. A já podobnou zku-
šenost jakési „vzdálenosti“ 



14 15

po lidské stránce zažil se 
svým představeným, který 
pochází z Karibiku. Zná-
mý mi řekl: ‚Víš, ani ty, ani 
on nemáte špatnou vůli. 
Jen se míjíte v komunikaci 
a nerozumíte si.‘ Nešlo o ja-
zykovou bariéru. 

Co pro tebe vysvěcení na 
jáhna znamená?

Nijak zásadně to neproží-
vám. Ale z hlediska socio-

-kulturně-náboženského 
jde o logický důsledek 
cesty, pokud člověk bere 
vážně následování prosté-
ho Tesaře z Nazareta.

Teď budu dál pokračovat 
ve studiu a přibudou mi dal-
ší povinnosti. Budu mít ho-
milie, budu moci pohřbívat, 
oddávat, křtít… U jáhenství 
jde o předstupeň kněžství, 
který vyplývá z kanonic-
kých předpisů a předchází 

kněžskému svěcení. Zhru-
ba za rok by mě mělo čekat 
kněžské svěcení.

Po svém jáhenském svě-
cení teď budeš žít kde? 
Znovu se vracíš do Itálie?

Už jsem domluvený a zů-
stávám v Česku, v Praze. Je 
tu hodně práce a hlavně, 
pokud člověk dělá pastora-
ci a má sloužit, je neskuteč-
ně důležité znát mentalitu, 
jazyk, zvyklosti. Velmi těžké 
je sloužit lidem nebo je 
doprovázet duchovně, když 
jejich kulturu dokonale ne-
znáš. 

Co konkrétně teď bude 
tvým úkolem?

Rád bych se věnoval 
exerciciím, což jsou du-
chovní cvičení. Jde o ur-
čitý typ meditace, období 
v naprostém tichu. Jezuita 
se stará o to, aby svěřené 
lidi citlivě, neopakovatelně 
a jedinečně doprovázel na 
cestě k Bohu.

Sám se umíš takto zklid-
nit?

Celkem to jde, bez toho 
by to nešlo. Opravdový klid 
je však dar. Já už deset let, 
každý den brzo ráno hodinu 
medituji. Člověk se to pořád 
učí. Meditace slouží k na-
prostému uklidnění, ztiše-
ní… ukotvení sama v sobě. 
Myslím, že tuto prostotu 

Jáhenské svěcení 23. května 2020

je potřeba se naučit. A je 
dobré vědět, že pokaždé 
se takové zklidnění nemusí 
podařit. Ale i když stokrát 
upadneš, tak je nutné zno-
vu vstát a znovu se o to 
pokusit. Meditace nás učí 
zastavit se, zklidnit a vše 
vidět v celku, bez emocí… 
nacházet nová řešení.

Co jsi dělal v období ko-
rona krize a nouzového 
stavu a kde jsi v té době 
vlastně byl? 

Celou dobu jsem byl v Pra-
ze v jezuitské komunitě. Na 
začátku se moc nevědělo, 
co koronavirus je, jen se 
vědělo, že starším může být 
víc nebezpečný. Byl jsem 
v podstatě nejmladší v ko-
munitě, takže jsem byl určen 
ke styku s veřejným prostře-
dím. Zajišťoval jsem nákupy 
a další potřebné věci. 

 
Prozraď nám, mají jezuité, 
podobně jak je tomu v ji-
ných řádech, předepsaný 
nějaký oděv?

Nemají. Chodím v civilu 
a vyhovuje mi to tak. Jen 
při oficiálních akcích si 
beru kolárek. Měl jsem ho 
snad třikrát v životě. Já 
bych se ani nechtěl odlišo-
vat oblečením. I když vím, 
že někdy hábit může být 
vhodný. Například mi kdysi 
říkaly jeptišky, které pracují 
s muži ve věznicích, že je 

hábit svým způsobem chrá-
ní před agresivitou. Muži si 
k nim vůbec nedovolí to, co 
by si dovolili k ženě v civilu.

Teď trošku na vážnější 
téma. 
Jak vnímáš různorodost 
jednotlivých náboženství 
nebo jejich směrů?

Nevadí mi. Jsem za tu 
pestrost rád a obohacuje 
mě. Mám k tomu takovou 
příhodu. 

Před dvěma lety jsem 
byl na studijním pobytu 
v Jeruzalémě na jezuitském 
archeologicko-biblickém 
institutu (Biblicum). Když 
jsme zazvonili na zvonek, 
otevřela mi dveře paní 
v hidžábu (pozn. aut.: Hidž-
háb = muslimský oděv pro 
ženy). Bylo to trochu překva-
pení. Ale z Curychu už jsem 
byl zvyklý, že jezuité měli na 
provincialátu za spolupra-
covníky muslimy. V průběhu 

Návštěva rodiny v Římě
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pobytu jsme zjistili, že tato 
paní v institutu s jezuity 
spolupracuje už dvacet let. 
Své muslimské zvyky si za-
chovává, například v pátek 
nechodí do práce, nedo-
tkne se talířů s vepřovým 
masem a podobně. Ale při-
tom by za jezuity dýchala. 
Právě díky ní jsme se pak 
se spolubratry dostali do 
míst, která jsou běžně turis-
tům nepřístupné. Například 
jsme navštívili Skalní dům 
nebo mešitu al-Aksá. Navíc 
k nám byli všichni velice 
vstřícní, přesto, že věděli, 
že jsme křesťané. Výklad 
v mešitě zaměřili na úryvky 
z Koránu, kde se mluvilo 
o Ježíši Kristu a Marii. Jen 
tak na okraj, Marie je v Ko-
ránu častěji zmiňována než 
v Novém zákoně. Dokonce 
jednu z nejpěknějších súr - 
XIX. (pozn. aut.: súra je arab-
ské označení pro kapitolu 
Koránu) nazval Mohamed 
jejím jménem. Uvědomuji 
si častěji a častěji, že ná-
boženství nehovoří… Hovoří 
lidé, kteří náboženství žijí. 
A čím víc lidí to náboženství 
prožívá opravdověji v reál-
ném životě, neideologicky, 
tím více jsou schopni vní-
mat rozdílnost, ale ne jako 
něco nežádoucího, ale jako 
vlastní obohacení a jsou 
schopni spolu žít. Takový 
příklad jsem viděl i v Jeruza-
lémě mezi muslimy a židy.

Jak často se za normál-
ních okolností dostaneš 
domů?

Asi jednou za dva měsí-
ce. I když jsou ty dva až tři 
dny náročné, když přijedu. 
Všechny potkat, se všemi 
promluvit. Přesto, těším 
se domů, nezapomínám 
na to, odkud jsem. Miluju 
túto dědinu. Lidi jsou tady 
velmi srdeční a dobří, díky 
Bohu za to. 

S Jirkou jsme probra-
li ještě vážnější otázky 
o smyslu života a Bohu. 
Celý rozhovor a odpově-
di najdete na webových 
stránkách farnosti www.
farnostdolnibojanovice.
cz.

Otázka položená po svěcení 
(23. května):
Máš čerstvě po svěcení… 
dopadlo vše dle tvých 
představ?

Ještě lépe, než jsem če-
kal (úsměv). Šlo jen o to ne-
omezovat kreativitu našeho 
milého Pána Boha mými 
představami, protože Život 
je vždy nekonečně více než 
mé nejpestřejší představy 
a pracuje pro naše dobro, 
byť to tak někdy na první 
pohled nevypadá.

Ale přeci. Jedna předsta-
va tu byla. Zakázal jsem si 
při děkovačce slzy. Ale ono 
to fakt nešlo. Když jsem si 
při pronášení děkovné řeči 

náhle uvědomil, kolik pro 
mě obětovali mí rodiče, brá-
cha s rodinou, kolik mám 
kolem sebe úžasných lidí, 
kteří mě podporují, zvláště 
u nás v dědině, a modlí se 
za mé poslání pro dobro 
lidí. A pak ti malí špunti, jak 
mi říkají, že se za mě doma 
před spaním modlí. To se 
mi pak zlomil hlas….  

Pozn. autorky: Přesto, že 
se s Jirkou známe prakticky 
od dětství, teprve při přípra-
vě tohoto rozhovoru jsem 
si plně uvědomila, jak výji-
mečný je to člověk. Za čas 
radosti strávený při přípravě 
a realizaci tohoto rozhovoru 
mu z celého srdce děkuji.

připravila: A. Červenková

Děkujeme Jirkovi za to, 
že si udělal i ve svém dost 
nabitém programu čas na 
rozhovor. Přejeme mu, 
aby se mu dařilo v jeho 
dalším působení, ať už ho 
Bůh pošle na „jakoukoliv 
misi“. Ať se mu daří udr-
žet si vnitřní klid a pokoj, 
radost a vděčnost a sou-
znění s lidmi, světem, 
životem a Bohem. 

A ať na nás, kteří mu 
fandíme, nezapomene.

Seriál o společenstvích
V minulém vydání našeho časopisu jste si mohli přečíst článek o Společenství ma-

tek, které u nás v Bojanovicích má už dlouhou tradici. V tomto i v dalších vydáních, 
přineseme různá svědectví i o dalších modlitebních společenstvích z Bojanovic 
a okolí. Modlitební společenství nevybíráme podle data vzniku, počtu členů nebo 
duchovní zdatnosti, ale zcela náhodně. Svědectví o různých společenstvích mají 
být povzbuzením a inspirací.

Dnes představujeme jedno z našich charizmatických společenství.

Vznik našeho společenství se datuje do 
roku 2003, kdy jsme společně s dalšími 
ukončili charizmatickou obnovu. 

Na počátku nás bylo čtrnáct (3 muži, 
11 žen), poté nás bylo poměrně dlouhou 
dobu deset, ale postupně se z různých 
důvodů číslo ustálilo na současných osmi 
členech. My, ženy, si velmi vážíme toho, že 
máme ve spolču jednoho muže, který se 
přesilou žen nedal zviklat. Je to Petr - naše 
skála – jak rády říkáme. Scházíme se jednou 
za dva týdny. Častější scházení by přinášelo 
i častější absence a scházení jednou za 
měsíc nás odcizovalo. Scházíme se nej-
častěji v učebně na faře, ale ve výjimečných 
případech i v kapličce na faře, případně 
i u některého z členů.

Nejčastěji probíhá naše setkání tak, jak 
jsme se tomu učili při charizmatické obnově. 
Přečteme si evangelium na nadcházející 
neděli a poté nad ním rozjímáme. Nejprve 
vzdáváme Bohu chválu, poté děkujeme, 
prosíme za odpuštění, prosíme Ducha sva-
tého o jeho dary a vedení a jako poslední 
svěřujeme Bohu všechny ostatní úmysly 
v prosbách. Velmi často zpíváme a také se 
poměrně pravidelně modlíme přímluvnou 
modlitbu nad sebou ve skupinkách po třech 
až čtyřech (podle aktuálního počtu). Toto 
bylo hlavně ze začátku opravdu těžké, ale 
velmi nás to sblížilo.

Samozřejmě se i sdílíme – s tím opravdu 
problém nemáme, ale snažíme se to držet 
na uzdě. Nejlépe až po modlitbě. Jeden 
společný úmysl máme, a to prosbu za kněze, 
kteří u nás slouží, vypomáhají nebo z naší 
farnosti pocházejí. Modlíme se jmenovitě za 
naše bohoslovce a řeholníky z naší farnosti 
a také za nová duchovní i manželská povolání 
z naší farnosti. V minulosti jsme se modlili 
například za to, aby se Josef „Bobr“ Kubeš 
dočkal kněžského svěcení, a stalo se.

Jestli jsme otevřené společenství, úplně 
nedokážeme říci. Za tu dlouhou dobu jsme 
k sobě našli cestu, kdy jsme se sobě otevřeli, 
důvěřujeme si, víme o sobě spoustu až in-
timních věcí, prostě jsme na sebe navázáni. 
Určitě teď mluvím za všechny, když řeknu, že 
když například při mši svaté přistupujeme ke 
přijímání, tak si jeden druhého uvědomujeme 
a často vnímáme, že jsme dnes celé spolčo 
v kostele a máme z toho radost. A když někdo 
není, dokážeme uhodnout, proč. 

Proč chodíme do spolča? No někdy s tím 
bojujeme, nechce se nám, ale po společné 
modlitbě cítíme radost a dostáváme novou 
sílu k dalšímu životu. Máme se rádi. Když 
má někdo velký problém a otevřeně jej 
pojmenuje, ví, že už na něj není sám. Doma 
v soukromí se za tento úmysl modlíme a do 
14 dnů se dozvíme, kam se to pohlo… Někdy 
to trvá, ale vyslyšených proseb je bezpočet. 
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Za všechny jmenovitě alespoň několik:
- uzdravení dvou nemocných dětí z těžké 

nemoci,
- vyprošení úspěšné maturity,
- úspěšné nalezení práce,
- zvládnutí náročného studia včetně složení 

zkoušek,
- pomoc při překonávání manželské krize,
- již zmíněné vyprošení svátosti kněžství 

a mnoho dalších.
Závěrem chci říci, že je dobré patřit do ně-

jakého spolča, protože každý má osobité vní-
mání víry, Boha a dění kolem nás. Je to pak 
velmi obohacující, když se můžete takzvaně 
„svézt na vlně“ toho druhého a nahlédnout 
někam, kam vás vaše myšlenky nikdy neza-
vedou. A i když začátky mohou být těžké, 

když vytrváte, najdete k sobě všichni cestu. 
Hlavně se musíte vyvarovat porovnávání se 
s druhými a kvůli tomu se nezapojovat do 
modlitby. Pak nedáváte druhým šanci vás 
pochopit a podpořit.

MILÉ SPOLČO! Děkuji vám všem, 
že se spolu můžeme scházet a děkuji 
o. Petrovi, že nám toto umožnil. Bez něj 
by žádné spolčo nebylo.

A teď trochu statistiky: 
Za dobu našeho spolča se nám narodilo 

celkem pět dětí, oženili a provdali jsme pět 
dospělých dětí, narodilo se nám devět vnou-
čat a desáté je na cestě. 

No není to důvod k radosti?
Hana Maděryčová

SLOVO PRO DUŠISLOVO PRO DUŠI

Kdo za to může
Imán seděl vedle sultánova trůnu na 

bachratém sametovém polštáři. Sultán 
byl unaven, klimbal a pospával. Tu si na 
jeho tvář sedla dotěrná moucha. On se 
vzbudil a vztekle ji chtěl zabít plácačkou. 
Jen to plesklo na jeho tváři. Rozčilený 
sultán se ptal Imána: „Proč Bůh stvořil 
mouchy?“ 

Ten mu odpověděl: „Bůh stvořil mou-
chy, aby se ti, kteří jednají jako despoto-
vé, cítili bezmocní před takovou nicotou 
a trestali se vlastníma rukama.“ 

 
Volím tuto historku ze sbírky „Vítr pouště 

vypráví“, jež je obhajobou prosté morálky 
vhodné nejen pro sultány a mocné této 
země. Na každého totiž přicházejí chvíle, 
v nichž jeho pýcha vzroste tak, že si namlou-
vá, že je nepřemožitelný, a nadýmá se jako 

páv a domnívá se, že budí všeobecnou úctu, 
že je mocný, statný a všemi obdivovaný.  

Samo naše zdraví nás přesvědčuje, že 
máme před sebou roky a roky tolik cílů; pe-
níze nás ujišťují o blahobytu a rozkvětu. Ale 
najednou – moucha - to je bez metafory, to 
malé zrníčko, jež se zadře v soukolí - zkla-
mání v lásce, vážná nemoc, finanční ztráty. 
Není k ničemu se bouřit, ptát se, kdo za to 
může, ba může to být nebezpečné, chtít se 
za každou cenu z toho rychle dostat, protože 
se člověk cítí jako na pohyblivém písku: čím 
více sebou hýbe, tím více se ponořuje. 

A co je tedy třeba? Přiznat, že máme své 
meze, že jsme slabí, křehcí. Zkrátka, že jsme 
tvorové, a ne Stvořitel, všemohoucí Bůh. Je 
tedy i v bolesti, v pohromě i v neúspěchu 
moudré poučení. A dobách úspěchu si musí-
me přát, aby přilétla nějaká ta moucha, která 

by nás přivedla zpět, abychom stáli oběma 
nohama na zemi.

„Zahrady v čudu, domy v čudu, ploty 
v čudu, kůlna nám uplavala.“ Těmito lapidár-
ními slovy líčí dopisovatel Lidových novin 
spoušť po povodni v Počáplech. Většinu 
článku věnuje líčení úžasného klidu P. Ra-
dima Valíka tváří v tvář nepopsatelné spoušti 
v tamním kostele. Vystřelí na něho i otázku, 
zda považuje ničivé povodně za Boží trest.

Až ho ohromí zanícená slova otce Valíka: 
„V pozadí celého vesmíru je Boží láska. Bůh 
Otec chce, aby se jeho dítěti vedlo dobře. 
Ale když syn řekne: Táto, nech mě být, Otec 
to respektuje. Mrzí ho to, ale nechá syna. 
A jen přihlíží jeho chybám, které syn dělá, 
a také tomu, jak za ně pyká. 

Lidé ignorují Boha. V našem národě se 
nesvětí neděle. Lidé pracují v neděli, aby 

toho co nejvíce nahamounili. Když lidé ne-
stojí o Boží pomoc a požehnání, Bůh se jim 
nevnucuje. Ale třeba na to přijdou a pak se to 
zlepší. Bez Božího požehnání marné lidské 
namáhání,“ končí P. Radim.

Jak by se asi ten novinář, ale i čtenáři LN 
tvářili, kdyby otec Valík citoval proroka Amo-
se: „Ten, který učinil Plejády a Oriona, obrací 
šero smrti v jitro, ale i den zatmívá nocí. On 
mocného uvrhne do záhuby a zhouba pronik-
ne do pevnosti. Mohli jste si vybudovat domy 
z kvádrů, bydlet v nich však nebudete. Já 
znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné 
hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete 
úplatek, ubožáky odstrkujete. Proto v oné 
době prozíravý zmlkne a bude to zlý čas. 
Hledejte dobro, a ne zlo, a budete žít, a tak 
Hospodin, Bůh zástupů bude s vámi. Mějte 
v nenávisti zlo a milujte dobro. (Am 5,8-15)

Josef Koláček

Dne 4. června se Mariánský sloup po 102 letech vrátil na pražské Staroměstské náměstí. 
Jeden z kvádrů byl pořízen díky sbírce v naší farnosti.
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Klíčový problém
Jedno pondělní ráno přichází na ranní 

poradu naše sestřička Romana. Roztomilým 
způsobem popisuje zážitky ze své sobotní 
služby:

„Přijela jsem k paní Miládce hned brzy po 
ránu, abych jí píchla inzulín. Před brankou 
jsem zjistila, že nemám klíče. Zvonila jsem, 
ale paní Miládka mi neotevřela. Otočila 
jsem se na patě a rychle jela do kanceláře 
pro klíče. Ještě štěstí, že jsem si výjimečně 
vzala auto. Popadla jsem klíče a mazala 
zpátky na Spořilov. Nabrala jsem časový 
skluz čtyřicet pět minut, a radost jsem z toho 
opravdu neměla.

Odemkla jsem si branku i dveře od domku, 
vyběhla do prvního patra a tam našla paní 
Miládku spokojeně uvelebenou v křesle. 
Na otázku, proč před hodinou neotevřela, 
mi paní Miládka pokojně odpověděla, že 
máme přece klíče a ona nevěděla, kdo zvoní. 
Rychle jsem kontrolovala glykemii, píchla 
inzulín a podala jí snídani. Rozloučila jsem 
se s tím, že se večer zase uvidíme a vyběhla 
jsem z domku.

Zabouchla jsem za sebou vchodové dveře, 
ale když jsem chtěla zamknout, zjistila jsem, 
že už zase nemám klíče. Nechala jsem je 
ležet u paní Miládky na stole. Byla jsem za-
vřená na dvoře mezi zabouchnutými dveřmi 
a zamčenou brankou. Začala jsem mlátit 
do dveří domku, a zase mi nikdo neotevřel. 
Časová ztráta narostla na šedesát minut. 
Zkoušela jsem házet kamínky do okna, paní 
Miládka se ani neukázala. V duchu jsem 
se zapřísáhla, že už nikdy nebudu sloužit 
v dlouhé sukni, přehodila brašnu přes plot, 

vykasala sukni, branku přelezla a sprintem 
vyrazila na další návštěvu.

Večer jsem opět zaparkovala před dom-
kem paní Miládky a polil mě studený pot. 
Došlo mi totiž, že jsem si zapomněla v kan-
celáři vzít náhradní klíče. Branka byla pevně 
zamčená a klientka na zvonění samozřejmě 
nereagovala. Inzulín se píchnout musí, tudíž 
jsem znovu jela do kanceláře. Popadla jsem 
náhradní klíče a vrátila se k domečku. Paní 
Miládka ani nezastírala svoje pobavení: „Vy 
máte dneska nějaký klíčový problém, sest-
ři.“ Mně už tedy do smíchu nebylo vůbec... 
Tlačil mě čas, na večer jsme měli pozvanou 
návštěvu a já potřebovala rychle vypadnout. 
Zkontrolovala jsem glykemii, píchla inzulín, 
podala paní Miládce večeři a popřála jí dobré 
chuti. Popadla jsem brašnu a vypadla jsem 
jak cukrář. Zarazila jsem se před zavřenými 
dveřmi. Nebudete tomu věřit, děvčata, ale 
já jsem tam zapomněla i ty druhé klíče. 
Tentokrát jsem neztrácela čas bušením 
do dveří, přehodila jsem brašnu přes plot, 
popadla sukni a přelezla branku teď už 
nacvičeným pohybem. Cestou k autu jsem 
volala Janě, aby druhý den ráno od paci-
entky oboje zapomenuté klíče vysvobodila. 
Když jsem ukládala brašnu do auta, zalétl 
mi pohled zpátky k domečku. Paní Miládka 
stála u okna, mávala mi a smála se, až se za 
břicho popadala.“

z knížky Evy Černé 
Sestřičky na cestách 

Řeholní život v České republice
ŘÁD SVATÉHO BENEDIKTA (BENEDIKTÍNI)

VZDĚLÁVÁME SEVZDĚLÁVÁME SE

MILÍ PŘÁTELÉ,
v dnešním díle si představíme jeden z nejstarších řeholních řádů - ŘÁD SVATÉHO BE-
NEDIKTA, tedy benediktíny. Benediktini patří mezi řeholní společenství, která jsme si 
v minulém přehledu zařadili do tzv. kontemplativních řádů. Jistě víte, že u řeholníků je 
jejich příslušnost k řádu uváděna u jejich jména, benediktina poznáte podle zkratky 
„OSB“, např. P. Prokop Siostrzonek OSB.

KONTEMPLATIVNÍ ŘÁDY
Kontemplativní neboli rozjímavé řády se 

věnují primárně modlitbě a rozjímání, na 
rozdíl od činných, které se věnují apoštolátu 
ve světě. Svoji obživu si zajišťují klášterní 
produkcí. Členové těchto řádů žijí v přísné 
klauzuře, tzn. v přímém odloučení od ven-
kovního světa. 

Vznik a rozvoj
Ideál mnišství se objevil v církvi na Výcho-

dě ve 4. století kolem výrazných osobností 
v Egyptě (svatý Antonín nebo svatý Pa-
chomius) a ve Svaté zemi. Mnozí křesťané 
odcházeli na poušť, aby zde vedli důsledně 
život podle evangelia, aby žili pouze pro 
Boha. Živelnost s sebou přinášela i mnoho 
problémů, a zvláště u mnišství komunitního 
bylo třeba sepsat pravidla („regulae“) spo-
lečného života. 

Na Východě se prosadila řeholní pravidla 
svatého Basila. Ta se četla i na Západě 
a spoluformovala i tamní mnišství. „Zákono-
dárcem“ mnišství na Západě se nakonec stal 
svatý Benedikt z Nursie (tradičně 480-547). 
Poté, co opustil poustevnu v Subiaku, založil 
klášter na Monte Cassinu a napsal zde na 
základě jiných pramenů svou Řeholi. Tohoto 

textu a jeho autora si velmi vážil svatý papež 
Řehoř Veliký, sám podporovatel mnišství. 
Řehole Benediktova se hlavně od doby císa-
ře Karla Velikého prosadila po celé Evropě. 

Další generace se k Řeholi Benediktově 
vracely a během středověku se její nové in-
terpretace stávaly základem reformních hnutí 
(Cluny, Camaldoli, Citeaux apod.).

Benediktinskou řeholi uvedla do Čech 
ctihodná Mlada Přemyslovna. Mezi léty 
967 a 973 založila u kostela sv. Jiří na 
Pražském hradě ženský klášter, první 
klášter v Čechách vůbec. Roku 993 vznikl 
břevnovský klášter jako společné dílo praž-
ského biskupa svatého Vojtěcha a knížete 
Boleslava II. Na sklonku tisíciletí byl založen 
klášter Ostrov (u Davle). Roku 1048 byl 
knížetem Břetislavem založen klášter v Raj-
hradě, jako proboštství podřízené Břevnovu 
(povýšen na samostatné opatství 1813). 
Dále vznikly kláštery v Hradisku u Olomouce 
(1078) a v Opatovicích nad Labem (1086). 
Roku 1097 osadili břevnovští benediktini 
opatství sv. Prokopa na Sázavě, když odtud 
byli vypuzeni mniši slovanského obřadu 
(založeno 1039); roku 1101 bylo založeno 
opatství v Třebíči. Epizodicky fungovala 
benediktinská opatství v Litomyšli a v Želivě. 
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Do 13. století sahají počátky opatství v Or-
lové na Těšínsku. 

Z významných opatství je dále třeba 
jmenovat kláštery Kladruby, Postoloprty, 
Na Slovanech (Emauzy) na Novém Městě 
pražském (1347). Břevnovu byla podřízena 
proboštství Police nad Metují a Broumov. 
Mnohé benediktinské domy vzaly zasvé při 
husitských válkách. 

Po josefínských reformách zůstalo opat-
ství břevnovsko-broumovské (s proboštstvím 
v Rajhradě) a emauzské. V 19. století bylo 
benediktinské mnišství v českých zemích 
posíleno příchodem mnichů z Beuronu do 
Emauz.

Ve 20. století byly benediktinské kláš-
tery vystaveny národnostním a politickým 
zmatkům doby. Po roce 1989 byla (jako 
právnické osoby) obnovena opatství Břev-
nov, Broumov, Emauzy a Rajhrad. Roku 
1993 bylo břevnovské opatství povýšeno na 
arciopatství (čestný titul udělovaný některým 
starobylým opatstvím).

Organizační struktura
Každý klášter Řádu svatého Benedikta je 

samostatný, vytváří opatství, stálé společen-
ství kněží, bratří a oblátů s opatem v čele. 
Opatství mohou zřizovat závislé domy zvané 
převorství (nebo proboštství). Z praktických 
důvodů vznikaly kongregace, tj. sdružení 
klášterů na určitém území nebo s určitým 
posláním (např. misijní kongregace). Jednot-
livé kongregace tvoří dohromady benediktin-
skou konfederaci, reprezentovanou navenek 
opatem primasem se sídlem v Římě. V České 
republice působí Slovanská benediktinská 
kongregace sv. Vojtěcha (založena 1945), 
ke které v roce 2013 náležejí Arciopatství sv. 
Vojtěcha a sv. Markéty (Břevnov), Opatství 
Panny Marie a sv. Jeronýma (Emauzy), Opat-
ství sv. Petra a Pavla (Rajhrad) a Opatství sv. 

Václava v Broumově. Dále k této kongregaci 
patří Převorství sv. Benedikta (Čokovac 
v Chorvatsku) a Převorství sv. Cyrila a Me-
toděje (Maribor ve Slovinsku).

Charakteristika
Hlavní povinností benediktinů je podle 

Řehole Benediktovy služba Bohu v modlitbě 
a práci – heslo „Ora et labora“ – „Modli 
se a pracuj“ a „Ut in omnibus glorificetur 
Deus“ – „Ať je ve všem oslavován Bůh“. 
Obojí má být projevem lásky k Bohu: mod-
litba soukromá i společná (eucharistická 
liturgie a chórová modlitba) i práce různého 
druhu (manuální i intelektuální podle charak-
teru kláštera a služby v něm). 

Ve středoevropském regionu byla u bene-
diktinů tradiční duchovní správa a výuka ve 
školách. Řeholní sliby zavazují benediktiny 
k chudobě, čistotě, poslušnosti a stabilitě 
místa (doživotnímu setrvání v jednom kláš-
teře).

Činnost
V roce 1990 byl benediktinský život v Čes-

koslovensku obnoven v Břevnově: v jedné 
komunitě se zde sešli řeholníci, kteří se 
vrátili ze zahraničí, a ti, kteří působili doma, 
s novými zájemci. V roce 1994 byly slavnost-
ně vysvěceny obnovené prostory klauzury. 
Práce mnichů má být spíše skrytá. Starají 
se především o „Boží dílo", tj. slavení liturgie 
a rozjímání nad Božím slovem. Kněži obsta-
rávají duchovní správu přilehlé farnosti. Laičtí 
bratři se věnují práci v klášteře. Břevnov vyvíjí 
i činnost ediční, tedy vydávání duchovní lite-
ratury. Klášter může poskytovat pohostinství 
těm, kdo se chtějí seznámit se spiritualitou 
benediktinského mnišství. 

V emauzském opatství, znovu obydleném 
mnichy v roce 1995, se podařilo opravit 
kostel. Skromná personální situace tu však 

PRO MANŽELEPRO MANŽELE

Cesta k Bohu skrze manžela

nedovoluje rozvíjet výraznější aktivitu v ob-
lasti řeholního života. 

V roce 1997 bylo znovu osídleno opatství 
Rajhrad. Komplex kláštera je postupně reno-
vován, komunita se tu rozrůstá a obstarává 
duchovní správu v okolí.

Řeholní oděv
Řeholní oděv (mírně se 

lišící podle kongregace) tvo-
ří černá tunika přepásaná 
koženým řemenem nebo 
cingulem a černý škapulíř. 
Podle místních zvyklostí je 
doplňován kapuci nebo bílým 
límečkem. Při liturgii se pou-
žívá černá kukula nebo plášť.

Přijímání nových členů 
a formace

Zájemce o vstup do řádu bývá obvykle 

Nedávno mně kamarádka půjčila knížku svědectví lidí, kteří se stali křesťany až jako 
dospělí. Často tam byly příběhy o tom, že cestu k Bohu našli prostřednictvím svých 
partnerů nebo přátel. Nabízím jeden z nich:

Když mi bylo dvacet, odstěhovala jsem 
se od svých rodičů k tehdejšímu příteli. 
Náš vztah však trval jen dva a půl roku, je-
likož se odstěhoval k jiné ženě. Já jsem ze 
strachu ze samoty začala nahrazovat jeden 
vztah druhým. Po čase jsem se ocitla na 
dně a nevěděla, jak dál. Na seznamovací 
inzerát odpovědělo několik mužů. Byl mezi 
nimi i jeden věřící, který odpověděl spíš 
jen ze zvědavosti a chtěl být jen kamarád. 
Nějaký čas jsme si jen psali a volali. Jednou 

přijímán jako host po pohovoru s novicmis-
trem. Shledá-li ho novicmistr způsobilým, je 
přijat do kandidatury. Doba jejího trvání je 
individuální, obvykle půl roku. Poté vstupuje 
kandidát do ročního noviciátu, aby hlouběji 
poznal mnišský život a komunita se sezná-
mila s ním. Po skončení noviciátu skládá 
mnich časné sliby na jeden rok, které se 
nejméně dvakrát obnovují. Vytrvá-li, skládá 
sliby věčné.

Kláštery u nás
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha 

a sv. Markéty v Praze-Břevnové,
Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla 

v Rajhardě,
Benediktinské opatství sv. Václava v Brou-

mově.
zpracováno na základě knihy 

Řeholní život v českých zemích

Petr Martínek

jsme se sešli v Olomouci a během setkání 
probírali všechno možné. Chtěl tenkrát dát 
sloužit mši za zemřelé prarodiče a sestru, ale 
nezastihli jsme kněze přede mší. Rozhodla 
jsem se tedy, že s ním počkám až na konec 
mše, a tehdy se mi v kostele přihodilo něco, 
čemu by se možná hodně lidí vysmálo. Mě to 
ale přivedlo k myšlence, jestli to není směr, 
kterým bych měla nasměrovat svůj život.

Přišla jsem se do kostela ještě několikrát 
a došla jsem k poznání, že se chci stát 
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křesťankou. Přihlásila jsem se na přípravu 
ke křtu. Už během ní se můj život otočil 
o 180 stupňů, ale nikdy jsem neměla důvod 
litovat. Byly to změny jen k lepšímu. Poznala 
jsem dobré lidi, kteří mně pomohli se začlenit 
do společenství církve. A kamarád, který mě 
poprvé zavedl do kostela, je již téměř dva 
roky mým manželem.

Víra a církev mi daly poznat štěstí, radost, 
nesobeckou lásku. A když přijdou těžkosti, 
nepřipadám si už na ně sama. Posilují mě 
slova ze žalmu: I kdybych šla temnotou rokle, 
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou…

Moc bych si přála, a za to se modlím, aby 

i moji rodiče a sourozenci zatoužili po lásce 
Boží a našli k Bohu cestu. Chci se pokusit 
pomoci k opravdovému štěstí svým blízkým 
a lidem okolo, kteří žijí jako kdysi já. A jsem 
moc vděčná za manžela, který mě podporuje 
nejen na cestě k Bohu.

Monika

Toto svědectví mně připomnělo, že 
možnost prožívat víru jako rodina je velká 
věc. I když nám to asi připadá úplně samo-
zřejmé, děkujme za možnost být si oporou 
a povzbuzením nejen na cestě k Bohu. 

připravila A. Tlachová

  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY, DNE 20. 5. 2020ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY, DNE 20. 5. 2020
- Řešení opravy Moravanského kříže – bude potřeba rozsáhlejší opravy (položení nového 

základu, atd.).
- Zavlažování farní zahrady. Práce budou zhotoveny brigádnicky. Odborné části prací se 

ujali Vojtěch Klučák a Petr Řezáč. 
- Oprava varhan - Biskupství brněnské schválilo povolení o provedení opravy. Byla též 

složena záloha a započala oprava. Úplná funkčnost varhan se předpokládá na podzim.
- Nové webové stránky farnosti jsou již nějaký čas farníkům k dispozici. 
- Byl projednán návrh na obnovení podlahy ve farní učebně. Optimální termín provedení 

by byl během letních prázdnin. Byla oslovena firma Podlahy – Blažek. 
- Otec Petr poděkoval firmě Veos, která provedla výměnu všech zásuvek a vypínačů 

v kostele. Provedla též kontrolu elektrorozvodů a vyhotovila osvětlení půdy farní budovy. 
Vše zdarma. 

- Bude potřeba provést výměnu a revizi rozvaděče v kostele i na faře.
- Návrh na zhotovení skříněk a regálů na uložení kancionálů v kostele.
- Farní rada rozhodla, že Noc kostelů ani Farní den se letos konat nebudou z důvodů 

protikoronovirových opatření vlády.
- Farní rada projednala návrhy možností konání nedělních mší svatých ve venkovních pro-

storách kolem kostela. Též projednána organizace bohoslužeb (ozvučení, bezpečnostní 
opatření, atd.). Dle počtu lidí a dalších rozvolňovacích opatření vlády budou zvažovány 
následné kroky.

- Dne 28. 6. se v naší farnosti bude konat první svaté přijímání dětí.
zapsala M. Červenková

ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADYZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY

OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNYOKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY

Jan Dobraczyński: Listy Nikodémovy, 
nakl. Paulínky, 2003, 366 stran

V historickém románu autor zavádí čtenáře 
do Palestiny do doby před dvěma tisíci lety, 
kdy Ježíš zahajuje své veřejné působení. 
Kromě jiného také radikálně mění způsob 
života farizeje Nikodéma. Ten začíná pře-
mýšlet zcela jinak než zbožní židé té doby, 
vyhledává Ježíše a vede s ním dlouhé dia-
logy, v nichž přehodnocuje své dosavadní 
nazírání na svět. Formou dopisů informuje 
svého učitele Justa. V Nikodémových dvaceti 
pěti listech je zachycen Ježíšův život od křtu 
až po jeho nanebevstoupení. Nikodém zde 
plasticky líčí i události, jež sám neviděl.

Úryvek z knížky
On žádá něco jiného: chce, aby každé 

pravidlo ustoupilo jedinému zákonu, 

který pokládá za nejvyšší a který podle 
jeho názoru musí být zachováván na úkor 
všech ostatních: zákon milosrdenství… 
Kdo koná dílo milosrdenství, jako by do-
držoval všechny ostatní předpisy. Zákon 
nám dal desatero přikázání. Naši sóférové 
vypracovali mnoho předpisů. Ale pro něho 
– nemilujeme-li Nejvyššího a bližního - 
nemá žádnou cenu, dodržujeme-li všechny 
předpisy o čistotě a sabatu. On své učení 
postavil na Zákonu, ale i nad Zákon… Co 
je Zákonu vrcholem lidské dokonalosti – to 
je pro něho teprve začátkem. Zákon žádá: 
„Buď poctivým člověkem.“ On jako by učil: 
„Jestliže jsi poctivý člověk, můžeš se stát 
mým učedníkem. I když však nejsi poctivý 
člověk, ale miluješ, budeš se moci stát 
mým učedníkem…“

Dobré zvyky je dobré neměnit - jako ví-
těznou sestavu. Proč? Inu proto, že zvyky 
nejsou mobilní telefon nebo jiná elektronika, 
která zastará dříve, než se opotřebuje. Zvyky 
tvoří součást naší identity, dávají nám jistotu 
osvědčeného. Mezi takové zvyky patří po-
žehnání na cestu. Bez ohledu na to, zda se 
vracím po neděli na internát, jedu na výlet do 
Prahy, za prací do Německa nebo vyrážím na 
prázdniny za velkou louži či snad kolem světa, 
při odchodu z domova, dostávám od rodičů 
křížek na čelo a požehnání na cestu.

Požehnání dává zpravidla ten, kdo je větší 
(rodiče, opat, kněz, starší). A protože ani ten 
největší z lidí není všemohoucí, v požehnání 
se dovolává moci Boží často na přímluvu ně-

Požehnání na cestu
koho, kdo je s Bohem zadobře, na přímluvu 
svatých. Krom našich křestních a zemských 
patronů mají zvláštní postavení andělé 
ochránci a průvodci – z nich nejznámější je 
Rafael. Ale na prvním místě je Maria, Matka 
Boží, pro svou blízkost Bohu, Ježíši Kristu. 
Ať tě provádí svou přímluvou. Budeš-li létem 
putovat za ní, doputuješ k Ježíši. 

A co naše auta, vozy a povozy! Je také 
nějaký ten ochránce a patron dopravních 
prostředků? Já osobně vzývám sv. proroka 
Eliáše. Proč? Inu, pro jeho poslední spanilou 
jízdu...

Svatý Rafaeli, svatý Eliáši, svatá Maria, Paní 
poutníků, orodujte za nás.

Marek Miškovský
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Ale jaro to nevědělo
Bylo začátkem roku 2020 
Zimní dny míjely jeden za druhým. Únor byl 

neklidný měsíc s vichry a deštěm. Příroda 
byla neklidná, jako by chtěla lidem něco říct, 
jako by chtěla lidi před něčím varovat…

A pak přišel březen 2020
Ulice byly najednou prázdné, většina ob-

chodů byla zavřená, většina aut stála, lidé 
téměř neopustili dům, a to se dělo po celém 
světě. Státy zavřely hranice. Lidé nemohli 
uvěřit, že se to děje, bylo to tak neskutečné.

Děti a mladí studovali online z domova. 
Puberťáci se nudili, rodiče nevěděli, co 
dělat. Lidé chodili ven jen na nákupy nebo 
na procházky se psem. Téměř všechno bylo 
uzavřeno... Dokonce i kanceláře, hotely, 
restaurace a bary. I kostely. Lidé museli pra-
covat z domova. Mnohé operace a vyšetření 
byly odloženy.

Jako by se čas i svět zastavil. Ale jaro to ne-
vědělo a propuklo. Úspěšně dokončilo svůj 
roční program. Dalo lidem své nejkrásnější 
květiny a ty nejúžasnější vůně. A i když bylo 
jaro, skoro každý byl doma  - v karanténě 
ze zdravotních nebo preventivních důvodů. 
Někteří lidé nemohli chodit do práce, jiní 
museli... Objetí nebo potřesení rukou bylo 
najednou hrozbou. Každý musel udržovat 
bezpečnou vzdálenost, nesměli jste navští-
vit své blízké. V supermarketu byly některé 
police prázdné. Byly zrušeny všechny druhy 
zábavných věcí, s tím byl konec. Nikdo ne-
věděl, dokdy to bude trvat. Po celém světě 
onemocnělo mnoho lidí. Přísná izolace, ne-
přetržitá dezinfekce a často i strach.

Pomalu přitom docházelo v hloubi mno-
hých z nás ke změně…Tak třeba potěšení 
z vaření a společného stravování bylo znovu 

objeveno. Každý měl najednou mnohem více 
času pro rodinu.

Všichni si navzájem dávali tipy na zábavné 
věci, které mohou dělat s dětmi.

Byl čas psát emaily a znovu číst knížky, lidé 
dali prostor své představivosti a tvořivosti. 

Bezvládí a nuda přerostla v kreativitu. Ně-
kteří se naučili nový jazyk.

Někteří zjistili, že nebyli opravdu naživu, 
a našli cestu zpět k sobě samému.

Jiní opustili svůj nefunkční vztah, aby našli 
lásku svého života. Jiní jej upevnili, protože 
měli konečně čas naslouchat a porozumět 
své ženě, svému muži.

Jiní nabídli možnost dělat pochůzky nebo 
vařit pro lidi v izolaci.

Všichni najednou věděli, co je „životně 
důležité povolání“, lidé v první linii se stali 
hrdiny. Zdravotnický personál v důchodu 
dobrovolně nabídl pomoc ve zdravotnictví.

Lidé si posvítili na osamělost a vymysleli 
věci, aby s tím něco udělali.

Byl to čas, kdy si lidé uvědomili důležitost 
zdraví, pospolitosti, sociálních kontaktů 
a možná i svého poslání. 

Jaro pokračovalo a přicházely příznivější 
zprávy. Opatření se pomalu rozvolňovala … 
A svět se stal milejším. Snad se i lidé stali 
vlídnějšími, lidmi poučenými, moudřejšími. 
Snad jsme znovu objevili ty pravé hodnoty. 

převzato z internetu, upraveno

CestičkaCestička
Ahoj kluci a děvčata,

začínají vám prázdniny, dny odpočinku, kdy nemáte školu. Pro nás křesťany je 
také dnem odpočinku neděle. Je to den, který patří Bohu, protože si připomínáme 
Ježíšovo zmrtvýchvstání. Je tedy důležité pro nás účastnit se nedělní mše svaté.

Zvířata se sešla jednoho 
pěkného rána na mýtině 
a začala se radit o problému 
s nedělí. Chtěli totiž mít, 
tak jako lidé, vlastní neděli. 
Neměli však stejný názor na 
to, co by mělo být obsahem 
tohoto dne. První se ozval 
král zvířat – lev: „Je to veli-
ce jednoduché. Jde hlavně 
o dobré jídlo. Já bych si přál 
sníst každou neděli antilopu.“

Páv energicky namít l: 
„Proč, můj králi, právě jídlo? 
Důležitější jsou přece svá-
teční šaty. Já bych si přál na 
neděli šaty z duhových per.“

Nato se ozval lenochod: 
„Já v neděli potřebuji pře-
devším klid, abych se mohl 
pořádně vyspat.“

O neděli zvířat
Víte proč? Nad tím se 

můžete zamyslet sami nebo 
s rodiči, a myslím, že určitě 
všichni najdete odpověď.

Na co nemáme v neděli 
zapomínat, zjistíte, když vy-
luštíte naši tajenku. V tabul-
ce je seznam písmen, kde 
každé má přiřazený znak. 
A když písmenka správně 
přidáte ke znakům v textu, 
tajenku přečtete.

Opice řekla: „Sto kokoso-
vých ořechů, dobrý strom na 
lezení a také pár lián na hou-
pání mi bude úplně stačit.“

Prase krátce konstatovalo: 
„Pěkně mastné bláto a dvě 
kapsy žaludů. Víc si nepřeji.“

Tak každé zvířátko před-
kládalo svá přání. I když Pán 
Bůh splnil všechny jejich 
prosby, zvířátka i dál neměla 
tu správnou neděli. 
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Tentokrát vtipy převážně o Pepíčkovi

„Pepíčku, kdo je nejlepší 
čtyřnohý přítel člověka?“ 
Pepíček chvíli přemýšlí a pak 
vyhrkne „Postel!“

Frontu v obchodě před-
běhne malá holčička a volá 
na prodavače:

„Můžete mě prosím ob-
sloužit hned? Tatínek sedí 
doma a moc na to čeká.“

„A co to bude?“ „Toaletní 
papír.“

Pepíček píše domů z tábora:
Protože teď nemám nic 

na práci, tak vám píšu. Pro-
tože nemám co napsat, tak 
končím. Váš Pepík

Volá malý fotbalista otci: 
„Ahoj tati, dneska jsem dal 
dva góly!“

„No, to je super a kolik to 
skončilo?“ „1:1“

Do zverimexu vběhne 
rozzuřený Pepa s ledním 
medvědem na vodítku.

„Kde je?“ ptá se.
„Kdo, pane?“ ptá se pro-

davačka.

„Ten, co mi tady před 
půl rokem prodával bílého 
králíka!“

Učitelka rozdává žákům 
zpět domácí úkoly.

Zastaví se u jednoho z 
nich:

„Pepíčku, do zítřka za trest 
napíšeš na list papíru - Do-
mácí úkoly mám psát sám! -

A tatínek to stokrát po-
depíše!"

„Mami, vzpomínáš si na tu 
vázu, jak ses vždycky bála, 
aby se nerozbila?“

„Ano, a co má být?“
„Nic... jenom, že teď už se 

nemusíš bát!“

„Paní učitelko, jak se cítíte 
v nových brýlích?“

„Výborně, najednou po-
tkávám žáky, které jsem 
neviděla celé roky.“

Ptá se tatínek: „Pepíčku, 
proč sis nalepil do žákovské 
knížky moji fotku?“

„Ale, paní učitelka říka-
la, že by ráda viděla toho 

mudrce, který mi pomáhá 
s domácími úkoly…“

„Pane učiteli, já jsem se 
přes prázdniny naučil pla-
vat!“

„No vidíš, to v matematice 
jako když najdeš!“

Pepíček se ráno modlí: 
„Můj Pane, myslím, že na 
mne můžeš být pyšný. Zatím 
jsem dnes nezhřešil, neza-
klel, neublížil živému tvoru, 
nelhal…

Jsem ti za to velice vděčný. 
Ale za pár minut musím vstá-
vat, a pak asi budu opravdu 
dost potřebovat tvou po-
moc!“

„Co jsou to středoškoláci?“
„To jsou školáci, kteří chodí 

do školy pouze ve středu.“

Děti v náboženství probírají 
téma kostel a paní katechet-
ka se ptá:

„Děti, víte komu je zasvě-
cen náš bojanovský kostel?“ 
Jeden žáček bleskově odpoví 
„Otci Petrovi!“

PRO ZASMÁNÍPRO ZASMÁNÍ


