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CESTA

Svátost biřmování

Konečně – po více než ročním odkladu – 
jsme se v naší farnosti dočkali udílení svátosti 
biřmování. 

V tomto čísle Cesty se jí sice věnuje jiný 
článek, ale chci se spolu s vámi nad touto 
velkou událostí zamyslet i zde. 

Při přednáškách i při osobních setkáních 
s biřmovanci jsme si připomínali, že přijmout 

biřmování znamená, kromě proseb o příchod 
Ducha svatého, také zaujmout jasný postoj 
ke třem důležitým skutečnostem. 

Za prvé: Biřmovanec se svobodně a defi-
nitivně rozhoduje pro Krista jako pro svého 
Pána a Spasitele, do jehož rukou svěřuje 
celý svůj život.

Za druhé: Je to také projev ochoty svědčit 
o své víře v Ježíše slovy i životem. 

A nakonec: Biřmovaný křesťan dává na-
jevo, že už víru nechce jen „konzumovat“. 
Chce být spoluzodpovědný za život své 
farnosti a podle svých možností přispívat 
jeho rozvoji. 

Jsou to postoje, které se netýkají jen 
chvíle, kdy člověk přijme svátost křesťan-
ské dospělosti. Mají být stále přítomné 
i v životech nás ostatních věřících. Máme 
je obnovovat a usilovat o jejich naplňování. 
Zamysleme se občas nad tím, nakolik o to 
upřímně usilujeme. 

Biskup Pavel při své promluvě citoval 
svatou Terezii Benediktu od Kříže. Ta říká, 
že existují dva druhy věřících. Jeden z nich 
je ten, který je pokřtěný ve správné církvi, 
chodí do správného kostela, čte správné 
knihy a volí tu správnou stranu. Ten druhý – 
to je Kristův učedník. Oba zmíněné postoje 
se samozřejmě navzájem nevylučují. První 
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z nich ale nezaručuje, že je člověk tím, kdo 
svým životem upřímně následuje Krista. 
K tomu jsme všichni pozváni. 

Ještě osobní dodatek. Při setkáních 
s našimi mladými kandidáty biřmování jsem 

Mons. ThDr. Petr Esterka se narodil 14. lis-
topadu 1935 v Dolních Bojanovicích. Pro ná-
božensko-politické přesvědčení byl už jako 
student perzekuován a po mnoha obtížích 
maturoval až v roce 1956 na jedenáctiletce 
v Hodoníně. Dne 15. června 1957 emigroval 
do Rakouska a tři měsíce pobýval v uprch-
lickém táboře v Glassenbachu u Salcburku.

V září 1957 byl přijat do Papežské koleje 
Nepomucenum v Římě a po studiu filozofie 
a teologie na Lateránské univerzitě byl 9. 
3. 1963 v bazilice sv. Jana v Lateráně. Po 
získání licenciátu teologie v červnu 1963 byl 
poslán mezi krajany do arcidiecéze San 
Antonio v Texasu.

V roce 1966 se vrátil do Říma, kde se 
začal připravovat k doktorské práci, kterou 
o rok později obhájil. Po návratu do USA 
v létě 1967 zahájil své akademické působení 
v koleji svaté Kateřiny v Saint Paul v Minne-
sotě, kde byl roku 1980 jmenován řádným 
profesorem. Po celou dobu vypomáhal 
v duchovní správě řady farností.

Současně v letech 1974 – 1995 působil 
v americkém letectvu jako vojenský kaplan 
v záloze. V roce 1978 se začal Petr Ester-
ka intenzivně věnovat práci mezi českými 

katolíky v USA a Kanadě. V roce 1986 byl 
biskupem Jaroslavem Škarvadou, který 
působil v Římě a pečoval o naše krajany 
v zahraničí, jmenován jeho biskupským vi-

Dne 10. srpna zemřel v Kalifornii 
náš rodák o. biskup Petr Esterka. 

V letošním roce by oslavil 86 let.

kářem pro USA a Kanadu. V roce 1994 se 
jeho působení rozšířilo i na Austrálii. Roku 
1987 mu byl udělen titul monsignor a roku 
1992 byl jmenován čestným prelátem.

Dne 5. července 1999 jej jmenoval papež 
Jan Pavel II. Petra Esterku pomocným bisku-
pem brněnským a titulárním biskupem čefa-
lenským a pověřil ho duchovní péčí o české 
katolíky v cizině. V roce 2013 získal cenu 
Gratias agit za pomoc při šíření dobrého 
jména České republiky v zahraničí.

V roce 2010 biskup Petr Esterka abdikoval 
a 9. prosince 2013 papež František jeho 
rezignaci přijal.

Jak na strýčka Peťu (jak mu v rodině 
přezdívali) vzpomíná jeho synovec 
Jaroslav Hromek?

Mohu říct, že byl mým druhým taťkou. 
Prožil jsem s ním totiž mnoho událostí 
nejen v naší zemi, ale také v USA. Nebojím 
se říct, že mi otevřel nový pohled nejen na 
církev, ale i na svět. Jeho názory předběh-
ly dobu, což mě samozřejmě významně 
ovlivnilo. 

Při vzpomínce na něho se mi vybaví:
SKROMNOST – často jsem ho vozil po 

republice a nikdy jsem nezažil, že by se 
nějak povyšoval nebo dával najevo, čeho 
dosáhl.

PRAHA – s hlavním městem budu mít 
vždy spojenou návštěvu na Hradě u kardi-
nála Tomáška. Po celou dobu jsem musel 
mluvit a strýček si s panem kardinálem 
psal, protože v místnosti bylo množství 
odposlechů. Taky při nákupu bot nás sle-
dovala tajná bezpečnost.

VŮNĚ – vždy voněl, tak trochu americky. 
Kam vešel, tam to rozvoněl. Dokonce i kos-
telníci potvrdili, že přesně ví, které roucho 
měl oblečené. Když jsem se já navoněl 
jeho parfémem, nereagoval na to nikdo…

vnímal u většiny z nich upřímnost jejich víry 
a rozhodnutí pro Pána Ježíše. I pro mě to 
bylo velké povzbuzení a velká radost. Duch 
svatý působí i dnes. Ať mladí na své cestě 
s Ježíšem, pro kterou se rozhodli, vytrvají. 

o. Petr 

ZPĚV – rád zpíval. Každou společnou 
cestu jsme začínali písní Anděle Boží…, 
to jsem ještě trochu stačil, ale protože 
neumím zpívat, tak jsem na zbytek cesty 
dostal stopku. A on zpíval sám. Hlavně teda 
slovácké písničky.

KALIFORNIE – při návštěvě USA jsem po-
znal, jak je mezi krajany populární a žádaný. 
Zažil jsem tam tehdy to velké zemětřesení, 
které proběhlo v noci. Všichni vybíhali ven, 
jen já se zakryl duchnou a spal. Rozjeli 
jsme se potom pomáhat obětem neštěstí 
a já jsem na vlastní oči viděl a cítil, co on 
pro krajany znamenal.

SETKÁNÍ – poprvé jsem měl možnost 
strýčka poznat osobně v roce 1969 ve Víd-
ni na Vánoce. Jela tam nejbližší rodina až 
na bráchu Peťu, který musel zůstat doma 
jako záruka, abychom neemigrovali.

Snažím se vzpomínky na něho odleh-
čit. Vím, že on by to tak chtěl. On sám 
v jedné ze svých knížek napsal, že smrt 
je součástí života. Ve smrti se člověk rodí 
do nového, lepšího, věčného života, do 
života s Bohem.

Strýček Peťa byl a navždy pro mě zůsta-
ne velkou osobností s obrovským srdcem. 
Pro celou rodinu znamenal víc, než si dnes 
dokážeme plně uvědomit. Jeho úsměv a ra-
dost ze života zůstanou navždy v mém srdci.
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Dvě výročí o. biskupa Vojtěcha

Dne 20. srpna 2021 oslavil náš biskup Voj-
těch Cikrle 75. narozeniny.

Biskup Vojtěch je třináctým brněnským 
biskupem. Po smrti biskupa Mons. Karla 
Skoupého bylo toto místo 18 let neobsaze-
no, což nebylo v době totality nic zvláštního.  
Papež Jan Pavel II. jmenoval Vojtěcha Cikrle-
ho biskupem dne 14. února 1990, biskupské 
svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla 
31. března 1990.

V roce 2020 oslavil biskup Vojtěch také 
30. výročí své biskupské služby, a stal se 
tak nejdéle působícím brněnským sídelním 
biskupem v historii diecéze od jejího založení 
v roce 1777. 

V letech 1990 až 2021 vysvětil biskup 
Cikrle celkem 249 kněží, z toho v roce 
2012 čtyřtisícího kněze brněnské diecéze 
od jejího založení. Je hlavním světitelem br-

Na letošní pouť na svatý 
Hostýn, která se uskutečnila 
24. července, jsme snad 
poprvé jako rodina odjížděli 
autobusem. Avšak o to více  
s velkou vděčností, podě-
kováním a pokorou, protože 
jsme v rodině prožili zázračné 
uzdravení, které se nás všech 
hluboce dotklo. A tak nejen při 
mši svaté se člověku zaleskly 
oči pohnutím a dojetím, ale  
i při běžných a možná pro ně-
koho samozřejmých věcech, 
když jsme se naprosto neplá-
novaně sešly tři blízké rodiny 
se všemi dětmi u jednoho 
stolu. Je nutno dodat, že jsme 
se neviděli dlouho a takové 
nečekané setkání bylo pro 
nás skvělým překvapením. 
Navíc se tam zrodila myšlenka 
návštěvy letního kina, takže 
děti byly přímo nadšené, že 
den nebude končit tak brzo. 

Velkou posilou i motivací 
zároveň mohlo být nejen pro 
letošní třeťáky také početné 
zastoupení z řad mladých lidí 
z naší farnosti, které pro mě 
osobně bylo velmi povzbuzu-
jící a potěšující! Zkrátka a dob-
ře, milý Bože, lépe bych ten 
den nenaplánovala. Děkuji.

za rodiče třeťáků
Michaela Esterková 

něnských pomocných biskupů Mons. Petra 
Esterky a Mons. Pavla Konzbula a spolusvě-
titelem dalších sedmi biskupů, např. součas-
ného vídeňského arcibiskupa Christopha 
kardinála Schönborna nebo olomouckého 
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

Vysvětil nebo požehnal přes padesát no-
vostaveb kostelů a kaplí, nový klášter sester 
klarisek a několik nových duchovních center.

V roce 2009 přivítal o. biskup v Brně Sva-
tého otce Benedikta XVI., prvního papeže, 
který navštívil brněnskou diecézi.

V Brně zahájil tři kanonizační řízení - bo-
romejky Vojtěchy Hasmandové, babických 
mučedníků P. Jana Buly a P. Václava Drboly 
a těšitelky Rosy Vůjtěchové. Ke schválení  
Českou biskupskou konferenci letos dopo-
ručil také žádost jezuitů k zahájení kanoni-
začního řízení P. Martina Středy.

Od konce devadesátých let se Vojtěch 
Cikrle aktivně věnuje tiskovému apoštolátu 
a vydal  dvě desítky titulů.

Při České biskupské konferenci je před-
sedou Komise pro kněžstvo a členem Litur-
gické komise ČBK.

Jeho biskupské heslo „Non ego, sed tu“ - 
„Ne já, ale Ty" je zkratkou ozvěny slov Panny 
Marie i Ježíše Krista, je to vyjádření touhy 
odevzdat svůj život do Božích rukou. A jaký 
měl  a má ve své biskupské službě cíl? Aby 
diecéze byla živým organismem.

O. Vojtěchovi blahopřejeme k obě-
ma výročím a vyprošujme mu hojnost 
zdraví, sil a darů Ducha svatého pro 
jeho náročnou službu.

redakční rada

PROŽILI JSMEPROŽILI JSME

Pouť na svatý Hostýn

Na svatém Hostýně se mi 
líbila hlavně příroda i restaura-
ce, kde jsme obědvali, která 
také byla v přírodě. Křížová 
cesta byla krátká a její znázor-
nění mě velmi zaujalo. 

Nejvíce mi udělala radost 
posvěcená puška a když 
jsme mohli načepovat vodu 
pro naši prababičku. 

Dominik Esterka 

foto: Laďa Herka
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Libavá - mládež

Libavá místo Roháčů

Výsadek proběhl v 9:30 místního času 
před branami místního kostela. Jednotka 
postupovala podle striktních pokynů ve-
litele. Naskládali jsme věci na korbu auta 
a s menšími vaky na cestu nasedli do sotva 
pojízdného autobusu, který zaštiťuje národ-
ní korporace ČSAD.

Na jaře přišla zpráva o dalším ročníku 
Roháčů. Bohužel z toho kvůli slovenským 
jistě potřebným restrikcím sešlo a musela 
se vymyslet nová alternativa. Dlouholeté 
zkušenosti našeho o. Petra s oblastí kolem 
Libavé nakonec jasně rozhodly ve prospěch 
třídenního „puťáku“ na Olomoucko. Mimo 
jiné se nejelo klasicky auty, ale vyrazilo se již 
zmíněným autobusem. Cesta tak byla oboha-
cena. Odpoledne jsme dojeli do Města Libavá 
a poté vyšli směrem k bývalému vojenskému 
bunkru, kde jsme tu noc měli spát. Po cestě 

jsme si zašli k nedalekému kostelu ve Staré 
Vodě, odpočali jsme si, najedli se, dali si krát-
ké duchovní téma, zašli ke studánce a poté 
přišla řada na mši. Po mši jsme se konečně 
vydali k bunkru, který jsme po nějaké době 
našli a přenocovali v něm. Opravdu zajímavé 
místo na spaní. 

Druhý den se konala výprava k lomu. Začala 
vynikajícím porridgem. Jeho šéfkuchař doká-
zal do porridge dostat novou chuť. Jakou? 
Spálenou… Stane se. Obloha nesla nádherný 
nádech modři, a proto jsme se rozhodli, že 
si zahrajeme unikátní sport baseball. Ten 
vyplnil čas asi na dvě hodiny a následně jsme 
opět vyšli k vytouženému cíli. K tomu jsme, 
po tématu a obědě, dorazili navečer. Zde 
musím podotknout, jako subjektivní názor 
redaktora, že Libavá je opravdu nádherné 
místo, připomínající mi v některých místech 
Roháče, samozřejmě bez obřích hor a ska-
lisek. Celý den svítilo slunce, což všechen 
zážitek ještě umocňovalo. Před lomem došlo 
ještě na koupel, kde jsme se v nedalekém 
potůčku, pod železničním mostem, svědomitě 
vykoupali a smyli tak ze sebe ten celodenní 
pot. Po celém dni se dorazilo na lom. Večer 
proběhla mše, uvařil se pořádný guláš, který 
se už místním kuchařům fakt podařil a vznikl 
z toho krásný gastronomický zážitek. Večer 
se konala typická táborová debata a sedělo 
se u ohně. Pro zajímavost, spalo se pod noční 
oblohou, pod širákem. 

Ráno posledního dne opět vysvitlo slunce 
a my tak mohli obdivovat krásu lomu ve vy-
cházejícím jitru. Po snídani se vyrazilo k naší 
cílové stanici Hrubá Voda, odkud se mělo jet 
do Olomouce. Celý den se nesl v pozitivní 
atmosféře, zatímco v atmosféře se ozýval 
zvuk děl a kulometů z nedalekého vojenské-

ho prostoru. Proběhlo téma, opět koupání 
v potůčku a pár kilometrů před našim cílem se 
zatáhlo a začalo pršet. Takové počasí se táhlo 
až domů. Naštěstí to nám už nevadilo, protože 
čekání na vlak jsme vyplnili lahodným mokem 
z hospody U Supa. Pak už se vyrazilo domů. 

Ještě by tu mělo své místo najít nějaké 

Letos se kvůli přísným opatřením na Slo-
vensku konala náhradní verze duchovně 
turistického pobytu dospělých – třídenní  
výprava na Libavou. Byla to moc pěkná va-
rianta. Zúčastnilo se jí 11 osob. Začali jsme 
ve Městě Libavá, odkud jsme se vydali na 
cestu ke kostelu ve Staré vodě. Je běžně 
zavřený, takže jsme mši slavili pár metrů 
od něj. Pak už naše kroky vedly krásnými 
loukami dál. Požádala jsem kamarádku 
Jitku, aby o našem putování napsala. Jitka 
je z Litomyšle, je zdravotní sestra a byla 
vícekrát na několika misích s Lékaři bez 
hranic. Nyní je vedoucí mobilního hospicu.

Je tu něco divně. V městě Libavá jsem dřív 
než ostatní. Parkuju, sedám si na trávu. To 
místo! Dochází mi to po chvíli. Místo šumění 
lesů se v pozadí ozývá něco, co znám. Dunivý 
zvuk. Celkem pravidelně se opakuje. Cítím, 
jak ten zvuk svírá moje srdce. Věděla jsem, 
kam jedu. Ale vůbec mi to nedošlo. Ano, Li-
bavá je vojenský prostor. Zařadila jsem si to 
do stejné přihrádky jako Brdy. Léta tam jezdím 
za kamarádkou na maringotku. Za ní šumí les, 
vojenské objekty tam jsou prázdné. Tady zní 
dunění. Výbuchy. Právě ve chvíli, kdy přichá-
zejí zprávy z Afganistánu o obsazování míst, 
která znám. Znám i lidi, kteří tam v té době žili. 
Co s nimi je dnes? Jsou doma? Jsou jinde ve 
své zemi? Jsou v jiné zemi? Mají strach? Na 

duchovno. To jsem ale nechtěl dávat na 
začátek, aby to čtenáře neodradilo , a tak 
si dovolím jen pár slov. Z pohledu jedince je 
úžasné hledat Boha v přírodě, kde můžete 
vnímat veškeré stvoření. Tohle bych opravdu 
doporučoval každému. 

Zdeněk Sklenský

to poslední dovedu odpovědět celkem jasně. 
Ano, obrovský. Nejistota budí největší strach. 
Ale co jistota? Ta děsivá, která je teď před 
nimi. A já tu sedím, na hranici vojenského 
prostoru. Za ním je válka. Ne ta skutečná. Ta 
tréninková. V mé mysli skutečná. Po tváři se 
mi valí slzy, když mi Lidka říká, že cesta možná 
povede i přes kousek prostoru. Omlouvám 
se, opravdu v tuhle chvíli si myslím, že jsem 
tu špatně. Omlouvám se, že možná zkazím 
výpravu. Velká síla mi v duchu svazuje nohy. 
Je to úcta k mým známým v Afganistánu? 
Nebo lidí, které jsem potkala na misích? Pro 
ně je dunivý zvuk prokládaný krátkými ra ta 
ta ta z kulometu denní kulisa. Kulisa, která 
může znamenat, že již neuvidí svého manžela. 
Nebo syna, dceru. Sestru. Souseda. Pro mě 
je za hranicí vojenského prostoru v Libavé 
válka. Šla bych tam, pokud by bylo potřeba 
mé profese. Jít tam s baťohem a svačinou na 
zádech a koukat se na kytky? Ani za stádo 
volů! Zlatých!

Jdeme. Jdeme po hranicích prostoru. Moje 
mysl se ještě toulá v práci. Potřebuje být ve 
střehu. Když to pustím, budu večer na tele-
fonu zbytečná. Po 7. hodině všechny starosti 
odplouvají. Jdeme k velkému bunkru, kde 
budeme nocovat. A teď to už dokážu vidět. 
Tu zahradu kolem sebe. Můj kamarád Honza 
mi vlastně nedávno říkal, jak zas jeho kama-
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rádka opakuje, co to tu máme za zahradu. Ty 
jo, říkám si, když to od něj slyším! No fakt? 
Zkuste se tak kolem sebe podívat! Jdeme 
Libavou po loukách. Jsou tu tak krásné bod-
láky, obrovské. Květy jako dlaň dřevorubce. 
Mraky, tráva, krávy. Je to zahrada. A starosti 
jsou v čudu. Je to moje zahrada. No jasně, 
a taky vaše. Viděli jste film Inception/ Počá-
tek? Roli ve filmu v realitě snu mají architekti. 
Tvoří svět kolem. Roste jim tam před očima. 
Občas si to představuju. Jaké by byly staré 
domy, dnes opuštěné, s lidmi kolem. Znáte 
to, když máte nápad a on vám roste a nabývá 
reálných rozměrů a vy vidíte obrysy  a pak 
i detaily toho, co budujete. Nebo malujete, 
šijete, prostě čehokoliv, co tvoříte. 

Jindy jsem pozorovatel. A to se děje zrovna 
teď. V Libavé. Skupina lidí, neznáme se. Vy 
možná jo, víc i míň. Jsem pozorovatel. Ne 
záměrně. Většinou si to uvědomím až pak. 
Jedu na autopilota. Ptám se, co vlastně dá 
dohromady takovouhle skupinku lidí? Co 
máme společného? S jakým očekáváním 

W O W C A M P  V Z N I K Á 
SPOJENÍM SLOV:
Worship (=chvála), Overjoy 
(=přemíra radosti), Work 
(=práce). Letošním rokem 
se konal již III. ročník Wow-
campu v malé vesnici u Li-
tovle, který organizuje spo-
lečenství mladých lidí OPH 
(open hearts = otevřená 
srdce).

Je to týden, který je za-
ložený na budování vztahu 
(nejenom) s Bohem, na 
chvále Jeho jména a na po-
moci potřebným, jak vyplývá 
z názvu. Tématem letošního 
roku byla PRAVDIVOST. 

Náplní každého dne byla 
praktická pomoc různým 

sem každý z nás přijel? Popravdě, já nemám 
žádné. V hlavě mám teď už vymeteno. Byla 
jsem ráda, že se nemusím o nic starat. Pro-
stě jen čas a místo srazu a to je vše. Věci na 
čundr. Jdeme a vy mě necháváte nahlédnout 
do střípků vašich životů. Vašich starostí, ale 
hlavně radostí. Jak je to tu pestré!

Jedno mě nepřekvapuje. Věta, která 
vždycky přijde. Jak to můžeš dělat? Pracovat 
s umírajícíma, jejich rodinama, s dětmi a je-
jich rodiči, kteří mají před sebou možná jen 
krátký společný čas na tomto světě. Nikdy 
nevím, jak na to reagovat. Otázka to není. 
Spíš konstatování. A tak se dnes zeptám já 
vás. Kolik jste v poslední době viděli lékařů 
nebo sester se usmívat? Co usmívat, smát 
se, řehtat se. V práci, s pacienty, společně. 
Takovým tím zdravým smíchem. Od srdce, 
kdy vám tečou slzy a nemůžete je zastavit. Ne 
tomu, v jaké situaci zrovna jsme. Ale třeba pro 
to, že jsme udělali chybu, že nejsme dokonalí, 
že se nám třeba něco nepovede. Nebo že se 
denně ocitáme v absurdních situacích, které 
my nestavíme. Nebo možná ano. Popravdě, 
já takové lidi potkala na misích a v hospici, 
nebo v paliativní péči.  V nemocnicích, u své-
ho praktika, velmi zřídka. Proč to tak je? Na 
to odpověď nemám, možná ji víte vy. A na to 
jsem zvědavá, co byste řekli. Co určitě vím, 
že já našla práci, kde se takhle mohu smát, 
od srdce. Upřímně. Kde mohu upřímně a od 
srdce plakat. Někdy i nadávat. 

A to bych přála vám, aby i vy jste takové 
práce měli. A aby je měli i moji kamarádi, 
kolegové a známí v Afganistánu, v Jemenu, 
po celém světě. A pokud takovou práci již 
máte, tak si třeba i o tom můžeme příště na 
cestě povídat. O tom, jak tvoříte vaše světy, 
vaše zahrady. Z počátku jsou mlhavé, pak 
ale pomalu nabývají obrysů a detailů a září na 
slunci. Tak, a tohle byla moje Libavá. 

připravila A. Tlachová

Skvělý WOWCAMP 2021

lidem. Například sociálně 
slabým rodinám, úklid u star-
ších lidí, ale i úklid kostela, 
postupné budování haly 
a domu, práce v lese, ve 
vinohradě, na zahradách, 
stěhování nábytku i různé 
stavební práce. I když nám 
někdy byly práce nepříjem-
né, slyšet životní příběhy 
těch lidí a vnímat jejich vděk 
a mnohdy i dojetí stálo za 
všechnu tu námahu. Všech-
ny práce byly neseny myš-
lenkou ‘Modli se a pracuj’, 
kterou se řídí benediktýni 
podle jejich zakladatele sv. 
Benedikta z Nursie. Je to 
cesta hledání Boha skrze 
modlitbu a skrze tělesnou 
i duševní práci. 

Modlitbou jsme začínali 
každý den. Kdo po mnohdy 
probdělé noci kvůli deficitu 
spánku nestihl ráno modlitbu 
osobní, měl štěstí, že každé 
ráno byly chvály nebo jiná 
forma společné modlitby, po 
které jsme se právě vydávali 
za potřebnými. 

Během odpoledne, po 
odpočinku, kdy měl každý 
prostor buď v kavárně, nebo 
v modlitební místnosti občer-
stvit duši i ducha, následovaly 
skupinky. Ve skupinkách 
probíhala modlitba a osobní 
sdílení na různá témata. Dbali 
jsme na dodržování prav-
divosti a upřímnosti a i díky 
tomu jsme se vzájemně doká-
zali víc otevřít a jít do hloubky. 

Přijel nás pozdravit o. Marek Jargus
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Tím se otevírala různá témata, 
a naše vztahy se tak mnohem 
víc prohloubily a utvrdily. 

Po nekonečných deba-
tách, které často přesaho-
valy čas, který měly, byla 
společná večeře a po ní 
přednášky. Ty byly na různé 
způsoby pravdivosti, o které 
nám přednášela spousta 
zajímavých hostů.

V pátek večer se místo 
přednášky konala worship ni-
ght - tzv. chválový večer, který 
je vždy velmi stěžejní, myslím 
pro každého účastníka. Bě-
hem tohoto večera se chvála 
z osobní úrovně ‘přehoupne’ 
do chvály společné. Vznikne 
jednota, kdy se všichni za 
sebe vzájemně modlíme, 
žehnáme si, modlíme se za 
uzdravení, za průlom, ale 
především hluboce toužíme 
po větším poznání Ducha 
svatého. 

Až zpětně nám dochá-
zí, jak moc se nás dotýká 
a co všechno během večera 
opravdu koná, i přes naši 
častou nedůvěru. Sobotní 
večer jsme zakončili táborá-
kem, v neděli spolu prožili mši 
v Litovli a odpoledne se ještě 
vydali na volejbal. 

Nedělí ale wowcamp ne-
končí. Se společenstvím 
OPH a dalšími účastníky se 
pravidelně setkáváme i mimo 
něj. Na pravidelných chvá-
lách v Litovli, ale i v Brně nebo 
v Olomouci v průběhu celého 

roku. Letos o prázdninách 
taky OPH zavítalo k nám do 
Bojanovic a strávili jsme tu 
společný víkend, kdy se vzá-
jemně propojila naše spole-
čenství a měli jsme možnost 
budovat vztahy ještě ve větší 
pravdivosti a víc se poznat.

A CO NÁM LETOŠNÍ 
WOWCAMP DAL:
KRISTÍNA:

Pro mě je Wowcamp vždy 
týden, kam jedu načerpat. 
Těším se už jenom z toho 
společenství lidí, kde se ni-
kdo nebojí být svůj, říct svůj 
názor nahlas, být upřímný, 
svobodný a prožívat křes-
ťanskou lásku. Díky tomu je 
mnohem přirozenější pře-
nést Boží lásku ke všem těm 
lidem, kam chodíme pomá-
hat. Tenhle rok pro mě byl 
stěžejním. Téma pravdivost 
se prolínalo všude. Kam 
jsem se podívala, tam byly 
otázky na pravdivost, jak pro 
mě samotnou, tak v postoji 
k druhým nebo k Bohu. Dou-
fám, že snaha o pravdivost 
bude dál rezonovat mým 
životem a bude mít o to větší 
důležitost v mém životě. Mám 
radost z toho, že k tomuto 
velkému dílu si Bůh vybral 
právě společenství OPH, aby 
mladí byli jeho prostředníky 
a přinášeli světlo a Boží lásku 
ve větší hloubce.

ALŽBĚTKA:
Já osobně jsem byla letos 

na Wowcampu potřetí a můžu 
říct, že je to vždy jeden z mých 
nejlepších týdnů prázdnin. 
Moc se mi líbí ta myšlenka 
pomáhat cizím lidem neje-
nom modlitbou, ale i fyzicky. 
Ať už se jedná o úklid domu 
starým lidem, stavění nové 
haly pro duchovní účely nebo 
třeba okopávání vinohradu. 
Ve spojení s modlitbou to 
přináší obrovské ovoce jak 
těm lidem, tak i nám. Čeho 
si ale vážím nejvíc, tak je 
toho kolektivu mladých lidí. 
To, jak mají zapálené srdce 
pro Ježíše, jak se navzájem 
dokáží sdílet a jsou otevření 
pro druhé. Jako žádný jiný, 
tak ani tento rok, se mi ne-
chtělo odjíždět. Odjíždět od 
té radosti, pravdivosti a Boží 
přítomnosti, která tam koná 
velké věci. Moc bych si přá-
la, aby se tato čistá radost 
dostala i dál mezi mladé. Už 
teď se těším, co má pro nás 
Bůh připravené v dalších 
ročnících!

LEONKA: 
Letošní Wowcamp byl pro 

mě stejně obohacující jako 
ten loňský. Jak kvůli rodin-
né atmosféře, kterou jsme 
vytvořili, tak díky pracím, 
přednáškám a skupinkám. 
'Modli se a pracuj', to je 
krásná základní myšlenka 
celého Wowcampu. Je to 

neskutečně naplňující chodit 
mezi lidi, kteří naši pomoc 
potřebují. I když je to jen 
třeba uklízení. Člověk slyší 
občas krásné životní příběhy 
a potká úžasné lidi. I když 
jsme se pak na odpolední 
program vraceli zmožení, 
člověka zase nabudí to du-

Biřmování

Biřmování přijalo v sobotu 
4. září z rukou o. biskupa 
Pavla Konzbula 32 biřmovan-
ců. Přijali jsme pečeť darů 
Ducha svatého, abychom se 
stali dospělými ve víře. Aby-
chom nebyli lidé, kteří si jen 
tak sednou na zadek a svou 
víru a lásku k Bohu nerozví-
její, jednoduše ji probdí bez 
činů. Abychom byli ti, co se 
rozhodnou žít pro Boha kaž-
dý den, nechávají se unášet 
jeho láskou  a jsou ochotní 
nasazovat se pro druhé. A na 
téhle náročné cestě stojíme 
dnes my. Noví biřmovanci. 

Příprava byla ovlivněna 
covidem. Biřmování se nej-
prve vzdálilo na neurčito, 
poté byl jeden termín a až 
v druhém, o rok později, 
jsme se dočkali. Celá tahle 
záležitost měla ale i možná 
pozitivní důsledky. Biřmo-
vanci si tak mohli pomalu 
najít cestu blíž k Bohu a na 

chovno - modlitba, chvály 
nebo přednášky. 

Letošní téma 'pravdivost' 
mi v mnoha ohledech otevře-
lo oči. Třeba v tom, jak málo 
pravdiví k sobě jsme. Jak 
si neříkáme ta krásná slova 
navzájem, nepovzbuzujeme 
se tak často, jak bychom 

měli. Často cítíme, že nás do 
toho Bůh zve, ale neuděláme 
to. Nevstupujeme do pravdy 
a často se jí možná i bojí-
me. Hodně mě oslovil citát 
z Písma, že Ježíš je cesta, 
PRAVDA a život. A že pravda 
nás osvobozuje.
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své životní stezce nacházet 
Boží lásku. Nebo si doká-
zali utvrdit, kdo bude jejich 
biřmovací patron. Celkově 
tahle prodleva mohla mít 
pro někoho i hodně pozitiv. 
Minimálně jsme o rok starší 
a on u některých jedinců rok 
navíc dělá divy. Kromě toho 
měl o. Petr spolu s vedou-
cími vše skvěle připravené, 
dopomohla tomu i nová tele-
vize ve farní učebně a dobře 
připravené prezentace. Cel-
kově se jednalo o fajn zážitek 
a korunovala to duchovní 
obnova Radovana Voříška, 
která se odehrála týden před 
biřmováním. Skvěle to doká-
zalo nakopnout. Zde už však 
přináším krátký pohled dvou 
našich biřmovanců:

Svátost biřmování pro mě 
byla od začátku svátost, pro 
kterou jsem byla já sama, 
(ne mamka, ne babička) 

100% rozhodnutá a která 
pro mě byla v ne-úplně 
pro víru lehkém věku dost 
zásadní. Jednak přednášky 
a setkání, která jsme měli, 
mi odpověděly na otázky, 
které jsou ve společnosti 
tabu, či se o nich moc ne-
mluví. Našla jsem odpovědi 
na otázky, na které jsem 
neuměla odpovědět, a taky 
mi pomohli navést mě ke 
správným názorům a po-
hledům na situace a činy. 
Myslím, že jelikož se nám 
příprava o celý jeden rok 
protáhla, měli jsme každý 
více času na přemýšlení 
(pokud jsme na to už po-
stupně nezapomínali), jestli 
biřmování a Ducha svatého 
opravdu v našem životě 
chceme a jestli víru bereme 
už opravdu vážně, a ne jako 
to splnění povinnosti ne-
dělní mše a modlitby před 
jídlem. Jsem taky moc ráda 

za skupinky, ve kterých 
jsme ještě více mohli otevřít 
dané téma, které jsme měli 
a poslechnout si názory 
našich vrstevníků. Svátost 
biřmování bych každému, 
kdo je už pevně rozhodnu-
tý žít víru ve svém životě, 
jenom doporučila.

Barbora Tlachová

Díky biřmování jsem 
si prohloubil vztah k víře 
a k Bohu. Utvrdil jsem se 
v tom, že opravdu chci, aby 
víra byla významnou sou-
částí mého života. Samotné 
přípravy pod vedením otce 
Petra a následné debaty 
ve skupinkách pro mě byly 
vždy obohacující jak po 
znalostní, tak i duchovní 
stránce.

jeden z biřmovanců

připravil Z. Sklenský
foto: Karel Staňa 
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Jak asi mnozí víte, roz-
hodly jsme se prožít tento 
školní rok v evangelizační 
škole Jeunesse-Lumiére 
(Mládí-Světlo), která sídlí 
v Pratlongu na jihu Francie. 
Abychom se na svůj pobyt 
i po jazykové stránce lépe 
připravily, vypravily jsme se 
do Francie několik týdnů 
před tím, než se přesuneme 
do Pratlongu.

V neděli 29. srpna nastal 
den našeho odjezdu do 
francouzského města Va-
lréas. Následující tři týdny 
máme prožít jedné místní 
rodině, jejichž dcera Jade 
se chystá na svůj druhý rok 
v Jeunesse-Lumiēre. 

Naše cesta do Jeunesse-Lumiēre

POZDRAVY Z JEUNESSE-LUMIPOZDRAVY Z JEUNESSE-LUMIĒĒRERE

Vydali jsme se na cestu 
spolu s otcem Petrem farním 
autem; celkem nás bylo šest. 
Cestovali jsme přes celé 
odpoledne a velkou část 
noci až do čtyř ráno, kdy 
jsme dorazili pod Lyon. Na 
odpočívadle jsme se “pod 
širákem” vyspali, dopoledne 
společně oslavili mši svatou 
a odpoledne ještě navštívili 
městečko Grignan s krás-
ným opevněným zámkem. 
Do Valréas už to bylo jen 
kousek. 

Po příjezdu jsme zmohly 
otce Petra tíhou našich zava-
zadel, ubytovaly se a všichni 
jsme se seznámili s dět-
mi naší rodiny. Započalo 

poslední (dlouhé) loučení 
a česká posádka se vydala 
zpátky domů. 

Každý den tady ve Valréas 
nám rodina hezky napláno-
vala. Chodíme na procházky, 
hrajeme hry s dětmi, máme 
lekce francouzštiny, studium 
Bible, chodíme na mše svaté 
i adorace a také podnikáme 
výlety do okolních krásných 
míst a měst. 

Máme se tu hezky, rodina 
je k nám velmi přátelská 
a všichni se snaží pomáhat 
nám s naší francouzštinou. 
Využíváme volnějších dní 
a letního počasí, ale pomalu 
začínáme odpočítávat dny 
našeho odjezdu do Jeu-
nesse-Lumiēre, kam odjíždí-
me v sobotu 18. září. Už teď 
se těšíme, co všechno pro 
nás má nejenom škola Jeu-
nesse-Lumiēre, ale hlavně 
Pán připravené na celý tento 
rok, který jsme se rozhodly 
mu dát. Děkujeme celým 
srdcem všem za úmysly i za 
ostatní pomoc a vracíme je 
modlitbou zpátky. 

Kristína Podešvová
a Leona Jordánová

Setkání dětí po 1. svatém přijímání

Pouť do Žarošic

foto: Laďa Herka
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V rubrice Svědectví dnes 
přinášíme neobvyklý život-
ní příběh ženy, která mu-
sela urazit více než 1,5 tis. 
kilometrů, než našla svůj 
nový domov v Dolních Bo-
janovicích.

Z Ukrajiny přes Vídeň
až do Bojanovic
Marie Tomanová je nejstarší 
občankou Dolních Bojano-
vic. Kořeny má na Ukrajině, 
ale už od svých dvaceti let 
žije v naší obci. Život se 
s ní nemazlil, ale ona přesto 
dokázala čelit důstojně ra-
nám osudu a dnes říká, že 
prožila krásný život. Během 
aktivního života pracovala 
například v bojanovském 
kině, jako jedna ze dvou žen 

SVĚDECTVÍSVĚDECTVÍ

Marie Tomanová

v Bojanovicích měla v šede-
sátých letech řidičák a díky 
tomu si ji zvali lidé na různé 
akce a především svatby, 
aby vozila hosty. 

V dětství neměla
na růžích ustláno
Narodila se 5. dubna 1925 ve 
vesnici Velká Černigovka na 
Ukrajině do rodiny kolchoz-
ního zvěrolékaře. Měla dva 
bratry a sestru, u jejíhož 
porodu matka zemřela. Brzo 
otec dětem dovedl novou 
matku – osmnáctiletou dív-
ku, se kterou měl další tři 
syny. „Svoji maminku si 
vůbec nepamatuji, fotky ani 
portréty tehdy nebyly. Otec 
přivedl macechu, která 
nás neměla vůbec ráda. 
Nikdy jsem nepoznala ma-
teřskou lásku, pohlazení, 
povzbuzení… Dětství jejím 
příchodem skončilo,“ smut-
ně vypráví paní Tomanová.

Život na Ukrajině tehdy 
lehký nebyl pro nikoho. 
V roce 1933 postihl zemi 
hladomor, následkem kte-
rého jeden z jejích bratrů 
zemřel. „O rok starší bratr 
zemřel a nejstarší bratr 
narukoval hned na začátku 
vojny,“ pokračuje. 

Už jako děvče musela 
tvrdě pracovat v místním 
kolchoze. „Chodila jsem tři 
roky do školy, ale pak nám 
zavřeli učitele a já jsem 
musela jít pracovat. Nikdo 
se nás na nic neptal,“ líčí 
situaci paní Marie.

Válka změnila
Marii život
Život jí totálně změnil červen 
1943, kdy dostala povolá-
vací rozkaz, tzv. bumážku 
a musela s ostatními děvčaty 
nastoupit na práci v Říši. 
Nejprve byla přidělena na 
práci na statku blízko Víd-
ně. Po čase ji převeleli do 
Kagramu, kde bylo jejím 
úkolem šest dní v týdnu 
pracovat jako pomocný ná-
deník u zedníků. „Dva roky 
jsem pracovala jako levná 
pracovní síla. Vydělávala 
jsem sto marek na měsíc, 
což byla směšná částka. 
Dostávali jsme sice jídlo, 
ale všechno ostatní jsme 
museli platit sami.“ Při práci 
na stavbě se také setkala 
se svým budoucím mužem 
Františkem Tomanem, se 
kterým se do sebe zamilovali 
a který se jí snažil pomáhat, 
jak to jen v té době šlo.

V březnu 1945, kdy Ame-
ričané zaháji l i nálety na 
Vídeň, uprchli Marie a Fran-
tišek do Čech. „Když už to 
vypadalo, že válka pomalu 
končí, rozhodli jsme se 
uprchnout.“ Pro paní Toma-
novou to ale nebyla snadná 
situace. Byla občankou So-
větského svazu, a pokud by 
je chytili při útěku nebo poz-
ději, bez povolení k pobytu, 
mohla skončit ve vězení. To 
je ale neodradilo a 7. dubna 
společně s budoucím man-
želem doputovali do Dolních 
Bojanovic. 

V novém domově
si musela svoje
místo vydobýt
V domě Tomanů mladou 
nevěstu sice ubytovali, ale 
s otevřenou náručí chudou 
nevěstu zrovna nevítali. Ve 
dvou místnostech tu totiž 
žilo devět osob. Časem si 
však rodina s Marií vřelý 
vztah vytvořila. „Šla jsem do 
Čech s velkým strachem, 
jak mě ostatní přijmou, 
protože jsem byla chudá, 
ale tchýně i manželovi sou-
rozenci byli na mě velmi 
hodní,“ vděčně vzpomíná. 
Marie navíc žila v neustálém 
strachu před zatčením, k če-
muž dvakrát dokonce došlo. 
Především díky panu Toma-
novi a šťastným náhodám 
se jí vždy podařilo uniknout 
deportaci do Ruska. 

A jak Marii přijali Bojanov-
čáci? „Lidé na mě z počát-
ku nepohlíželi přívětivě.  
Nebyli jsme s Františkem 
manželé, protože byl pro-
blém s povolením k svatbě, 
a přesto jsme žili pod jed-
nou střechou. Ani budoucí 
tchán se s tím zpočátku 
nedokázal vyrovnat. I když 
zrovna on dobře věděl, že 
spíme odděleně, přesto 
se ke mně často nechoval 
hezky. Bůh je mi však svěd-
kem, že svědomí jsem měla 
vždy čisté. Ale já jsem se 
proti lidem ani proti tchá-
novi nezatvrdila,“ rozebírá 
situaci paní Marie.

S manželem našla
i víru v Boha
Než se Marii a Františkovi 
podařilo získat potřebné do-
klady a povolení ke svatbě, 
uběhl téměř rok. Vzali se 
12. února 1946. „Pomohl 
mi tehdy otec Pořízek. Ne-
vím, jak se mu to podařilo, 
ale díky němu se mi poda-
řilo získat rodný list a další 
potřebné papíry, abychom 
mohli zažádat o sňatek,“ 
s vděčností vypráví paní 
Tomanová.

Otec Pořízek se stal v ži-
votě paní Marie také důle-
žitým průvodcem na cestě 
k Bohu. V Rusku ji k víře 
nikdo nevedl (kostel v jejich 
vesnici byl předělaný na 
školu), a tak začala do kos-

tela chodit až v Bojanovicích 
s matkou svého muže. „Otec 
Pořízek byl velmi hodný 
člověk a vždy se zajímal 
o moji situaci. Ptal se, jak 
se mám, a byl připravený 
pomoct. Nabídl mi výuku 
náboženství a díky němu 
jsem šla také poprvé ke 
přijímání.“

Paní Tomanová ráda za-
vzpomíná i na to, co díky 
svému manželovi v Bojano-
vicích našla. „Česky jsem 
na začátku vůbec neuměla. 
Všechno jsem se postupně 
naučila až díky manželovi. 
Číst, řeč, jezdit na kole 
i autem. Postupně jsem si 
našla i kamarádky. Lidé na 
mě byli hodní, některé ženy 
mi věnovaly šaty, abych as-
poň na začátku měla v čem 
chodit.“ 

Na Ukrajinu se pak vrátila 
až jako vdaná, aby ukázala 
děti Marii a Jendu rodině. 
Život v Bojanovicích už by 
ale neměnila. „Překvapilo 
mě, o kolik líp se žije tady 
než na Ukrajině. Ve srov-
nání s tím byla na Ukrajině 
opravdová chudoba.“

„Prožila jsem
krásný život.“
I když si paní Tomanová při 
našem povídání několikrát 
povzdechla, jak je těžké stár-
nout a cítit se na obtíž ostat-
ním, tvrdí, že prožila šťastný 
a spokojený život. „Můj muž 
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si mě bral s holýma ruka-
ma. Nic jsme neměli, ale 
pracovali jsme a nic nám 
nechybělo, protože jsme 
měli jeden druhého. Manžel 
byl na mě hodný. Nikdy mi 
nezakázal si něco koupit, 
nikdy na mě nemluvil ška-
redě. Prožila jsem s ním 
krásný život,“ říká.

A co jí v životě dělá největ-
ší radost? „Největší radost 
mi v životě udělaly děti. 

Nikdy jsem s nimi neřešila 
žádné problémy, jsou to 
dobře vychované děti. Teď 
mi velkou radost udělal 
vnuk Jirka. I když poprvé, 
když došel s myšlenkou, 
že bude knězem, nadšená 
jsem nebyla. On to ví. Měla 
jsem obavu, co ho v životě 
čeká. Ale Jirka si svůj po-
stoj uhájil a jsem na něho 
hrdá, že se nenechal zvik-
lat,“ uzavřela naši rozmluvu.

Děkujeme paní Marii To-
manové za vzpomínání nejen 
na nelehké poválečné obdo-
bí. Přejeme jí ještě hodně 
životního elánu a Božího 
požehnání. 

Díky také její dceři Marii 
Hebronové za zprostředko-
vání rozhovoru s maminkou, 
o kterou pečuje.

připravila A. Červenková 

Ráda bych se s vámi poděli-
la o zkušenost s Bohem, kte-
rou jsem prožila při ničivém 
tornádu 24. 6. 2021 v Mi-
kulčicích.

Naši kamarádi z Mikulčic 
Jara a Eva nás několikrát 
zvali na návštěvu. Stále 
to nějak nevycházelo, až 
v osudný den k večeru jsme 
se ohlásili. Jara koupil star-
ší vinný sklep v těšických 
búdách, zrekonstruoval ho 
a my jsme jeli vlastně na 
kolaudaci. Bylo dost dusné 
a horké počasí, proto jsme 
vyrazili až po 17. hodině. 
Sklípek byl o samotě mezi 
stromy a krásnou zelení, 
u něho bazén, moc hezké 
prostředí, jako na chatě. 
Seděli jsme pod pergolou, 

Děkuji Bohu, že nás ochránil

opekli si špekáčky a po-
chvalovali si, jak je nám pří-
jemně.

Po 19. hodině se zatáhlo, 
začalo pršet a padat kroupy. 
Manžel ještě zajel s autem 
pod pergolu, aby ho kroupy 
neponičily. Najednou se zve-
dl vítr, zatáhlo se a já viděla, 
jak se proti nám řítí šedočer-
ný trychtýř - vír, který s sebou 
bere vše, co je na cestě. Bě-
želi jsme se schovat dovnitř 
sklepa, manžel rychle zavíral 
dveře. Tornádo však dveře 
vyrazilo, manžela odhodilo, 
mě a Evu též do rohu míst-
nosti na lavku a ještě na nás 
vletěla železná vstupní mříž, 
která nás zakryla asi po pás. 
Jara byl někde v rohu v šoku. 
Já jsem byla mezi dveřmi 
vstupní místnosti a pokojem 

a táhlo mě to k vyraženým 
oknům. Vší silou jsem se 
držela zárubní, modlila se 
a prosila Pána o pomoc. 
Pro velkou sílu větru, který 
s sebou bral i cihly, dřevo, 
bláto a prach, jsem nemohla 
otevřít oči, ani dýchat.

Najednou jsme uslyšeli 
velkou ránu a sklep se na 
nás zřítil. Manžel byl ještě 
duchapřítomný, odskočil 
a mimo nás směroval kvádry 
betonu, cihel a trámy, které 
na nás padaly.

Asi za sedm minut ta hrůza 
ustala. Manžel volal na Jaru, 
aby mu pomohl nadzvednout 
železnou mříž, abychom se 
zpod ní dostaly ven. Nako-
nec ji nadzvedl sám a křičel: 
„Rychle ven, nebo se na 
nás zřítí ještě zbytek!“ 

Jakmile jsme se doslova 
vyhrabali ze sutin, slyšeli 
jsme volání o pomoc. Teprve 
nyní jsme zjistili, že se na 
sklep zřítil autobus. Byli tam 
dva těžce zranění – děvče 
a řidič a další dívka, která si 
držela ruku. 

Manžel ze zdemolované-
ho auta vypáčil dveře a na-
šel lékárničku a mobil. Eva 
- zdravotní sestra, ošetřila 
zraněné, já šla volat pomoc 
a manžel s Jarou zjišťovali, 
zda v autobuse nejsou další 
zranění. Až teď jsem viděla, 
že sklep je v dolině pod sil-
nicí a odstavnou tratí – vleč-
kou, která vedla z dolu Mír. 
Vyškrabala jsem se na trať 
a volala jsem 155 ZZS. Bylo 
mi řečeno, že mají hlášeno 
dalších 80 případů. Nalé-
hala jsem, že jsou tu dva 
těžce zranění a potřebujeme 
pomoc. Telefonovala jsem 
pak dvakrát i na č. 112, na-
konec spadla síť. Eva a Jara 
šli ještě zkusit volat znovu 
z blízkého domu a objasnili 
situaci. 

Pak jsme jen čekali mokří, 
zablácení, v šoku. Viděli 
jsme, že silnice je neprů-
jezdná a nebude to lehké se 
k nám dostat. Já jsem neu-
stále prosila Boha o pomoc. 

Z těšických búd přicházeli 
dva chlapci a volali, jestli 
nepotřebujeme pomoc. Jak 
jsme byli rádi, že přinesli 
deky, zakryli zraněné a po-

skytli psychickou pomoc 
hlavně dívce, která měla 
zraněné končetiny. 

Nato začalo další krupobi-
tí. Jeden z chlapců duchapří-
tomně stáhl plachtu od bazé-
nu, která visela na skáceném 
stromě, a s manželem udělali 
nad námi stan. Ptala jsem 
se přítomných, zda bych se 
mohla modlit nahlas. Všichni 
s radostí souhlasili se slovy: 
„Ať nás andělé ochrání.“ 
Začala jsem se modlit rů-
ženec. Po chvíli krupobití 
ustalo a zavládl zvláštní klid.

Shora od silnice přicházeli 
manželé Výmolovi, jeli z Ho-
donína a zjistili, že průjezdná 
cesta je jen polní od Josefo-
va. Auto museli zaparkovat 
na silnici u sklepů. Nabídli 
nám, abychom šli s nimi 
domů, kde nám dali suché 
oblečení a s díky jsme se 
vraceli zpět ke zřícenému 
sklepu. To už tam byla zá-
chranná služba a hasiči 
a ošetřovali zraněné.

Byl to skutečně zázrak, že 
jsme se dostali ze sutin živí 
a zdraví jen dotlučení s něja-
kými oděrkami a modřinami. 
Jsem přesvědčena, že mé 
modlitby byly vyslyšeny a za 
to nepřestávám každý den 
děkovat Pánu, že nás za-
chránil. Není to poprvé, co 
jsem Pánu svěřila své staros-
ti, a On to zařídil. Jsem také 
moc ráda, že i řidič a těžce 
zraněná dívka z autobusu 
se dostali z těžkého stavu 
a pomalu se uzdravují.

Děkuji našemu společen-
ství a všem za modlitby, díky 
kterým jsme to zvládli i po 
tornádu. Též děkuji jáhnu 
Jiřímu Hebronovi, který zaří-
dil, že byla v Praze sloužena 
děkovná mše za ochranu 
našich životů a za uzdravení 
těžce zraněných, díky také 
o. Václavu Venturovi, který 
sloužil mši u nás, a o. Petru 
Karasovi za přímluvy a mod-
litby. Pán Bůh zaplať.

Štěpánka Pavková
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Kněz, učitel, autor několika knih, otec, dědeček… osoba, se kterou se v naší farnosti 
máme tu čest setkávat při mších či zpovědích. Václav Ventura slaví letos životní jubile-
um. Jak vzpomíná na dětství či jak se udržuje v kondici, jsme se zeptali při rozhovoru.

Václav Ventura

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTILIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

Václav Ventura se narodil 12. října 1951. 
Je český katolický kněz a vysokoškolský 
pedagog. Po maturitě studoval teologii 
v Litoměřicích a následně také v Praze, 
kde v roce 1982 složil závěrečné zkoušky. 
V sedmdesátých a osmdesátých letech pra-
coval jako zdravotní zřízenec, později jako 
knihovník. V roce 1982 byl tajně vysvěcen 
na kněze v řeckokatolickém ritu. Po roce 
1990 začal vyučovat na Univerzitě Karlově 
lékařskou etiku, později patrologii (nauka 
o církevních otcích prvních staletí) a dějiny 
teologie, na Palackého univerzitě kromě 
patrologie i ekumenickou teologii. V roce 
2001 se stal docentem na Cyrilometoděj-
ské teologické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. 

Vydal několik knih:
• 2001 Jan Evangelista Urban: sonda do 
dějin české teologie a spirituality
• 2006 – 2010 Spiritualita křesťanského 
mnišství (3 díly) 
• 2018 Dej krev a získáš Ducha: životní 
příběh a duchovní odkaz athoského starce 
Josefa Hesychasty
• 2021 Starec a slzy – Efrém z Katunakie: 
životní příběh a duchovní inspirace

Přeložil, jak říká,
pro něj klíčové knihy:
• Paul Evdokimov. Epochy duchovního 

života. Od pouštních Otců do našich dnů. 
Refugium 2002
• Josef Hesychasta. Dopisy. O zkušenosti 
hesychastického života. P. Mervart 2020

Kromě češtiny se dorozumí francouzsky, 
rusky, italsky, polsky… 

Kde jste strávil dětství? 
Mezi Prahou a Chlumcem nad Cidlinou. 
Maminka byla z Prahy a tatínek pocházel 

z Chlumce. Díky tomu jsem každý víkend 
a celé letní prázdniny trávil v Chlumci. 
Tam jsem chodil od jara do podzimu ně-
kolik let i do školy. Velmi rád na to období 
vzpomínám.

A jak vzpomínáte na dětství a souro-
zence?
S nadšením. Teď ve stáří se vzpomínky 
často vracejí… byla to krásná doba. Měl 
jsem ještě o sedm let starší sestru, to už 
byla slečna. Ale dobré to bylo.

A kde vlastně žijete?
Dřív jsem na takovou otázku odpovídal, ve 
vlaku. Od roku 1990 až do předloni jsem 
byl neustále na cestě mezi Prahou, Olo-
moucí a Josefovem. Teď už je to klidnější.

Prozradil byste, jak jste se poznal 
s manželkou?
V práci. Díky komunistickému režimu jsem 
nemohl dělat to, co jsem chtěl dělat. A tak 
jsem pracoval jako sanitář v nemocnici. 
Ona tehdy končila zdravotní školu a v ne-
mocnici měly praxe, tak jsme se setkali. 

Myslíte si, že je manželství pro kněze 
výhodou?
Jak pro koho. Od samého počátku církve 
bylo kněžství a manželství spojené. Oddě-
lilo se až pozdějším vývojem. Ve východní 
tradici křesťanské je manželství s kněž-
stvím spojené dodnes, jak tedy v pravoslav-
né, tak i v té východní katolické. Nejde o nic 
nového a objevného. Jde o starou tradici, 
která pokračuje.

Obojí forma kněžství má svůj hluboký 
smysl. Celibát je obrovské bohatství, které 
římskokatolická církev má. Na Východě se 
také lidé rozhodují, zda budou žít v celibátu 
a mnišství nebo zvolí manželství. Pán Ježíš 

k tomu říká, kdo může, ať to pochopí… celi-
bát pro Boží království je prostě úžasná věc.

Ale zároveň na stejné úžasné rovině, co 
se týká duchovního i praktického života, 
je kněz, který žije v manželství. To vidím 
vyvážené. Všechno má svá pozitiva i ne-
gativa tam i tam.

Co je podle Vás na rodinném životě 
nejtěžší?

To je těžká otázka (přemýšlí). Všechno 
a nic… 

A nejkrásnější?
Tak toho je hodně: společný život, výchova 
dětí, hledání cílů a láska sama o sobě…. 
To si člověk všechno uvědomí až zpětně.

Co je podle Vás nejdůležitější, aby 
manželství fungovalo?
Možná to bude znít jako klišé, ale já si mys-
lím, že aby manželství fungovalo, musí být 
zachovány dvě věci. Tolerance, respekt ke 
svobodě a autonomii toho druhého a věr-
nost. Pokud budou tyto věci zachovány, 
manželství bude fungovat.

A jak vidíte budoucnost kněžské služ-
by, když se tak málo mužů
hlásí, a ještě navíc jich část 
odejde ze studií nebo i po vysvěcení 
na kněze?
Nejsem prorok, ale myslím si, že se po-
doba kněžské služby změní. Kněží budou 
postupně muset pracovat také v civilních 
zaměstnáních. To bude jen ku prospěchu 
kněží samotných i jejich vnímání života. 
Koneckonců tohle žijí už delší čas takzvaní 
dělničtí kněží ve světě a naše zkušenost 
z podzemí smysl takové podoby kněžství 
potvrzuje. Klasická podoba faráře bude 
fungovat jen ve velkých farnostech, které 
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svého kněze uživí. Možná budou týmové 
fary, kterou jsme tady v Bojanovicích už 
chviličku měli, škoda, že to skončilo… 
A navíc se polohlasně mluví i na nejvyš-
ších místech katolické církve o svěcení 
tak zvaným životem zkušených mužů (viri 
probati), tedy ženatých mužů, jejichž ro-
dinný život je garantem dobré služby pro 
církev. Strach o budoucnost nemám, Pán 
se o svou církev stará. 

PRACOVNÍ POVINNOSTI I ČAS NA 
MODLITBU

Jste kněz, ale zároveň máte i světské 
zaměstnání, tedy učíte na vysoké 
škole. Jak se Vám daří skloubit čas na 
modlitbu, na práci s běžným 
shonem dne?
Skloubit se to dá. Člověk má své povinnosti 
v duchovním životě, světském, pracovním 
i v tom rodinném, a pokud se snažíte po-
ctivě je plnit, tak to musí jít. Jednoduše 
když se ráno brzo vstane, tak se všechno 
stihnout dá. 

Vyučujete na vysoké škole už od roku 
1990. Čím je pro Vás práce
se studenty zajímavá?
Já jsem tuto práci vždycky dělat chtěl. 
Nevím proč, asi je to nějak dané. Vyučo-
vání beru jako svou kněžskou činnost. 
Snažím se civilně světsky převést hod-
noty evangelia, aby je studenti pochopili. 
Málokdo z mediků má náboženské před-
poklady, jsou takoví, ale je jich málo. Je 
tedy důležité o hodnotách mluvit tak, aby 
jim porozuměli. Člověk se svoji víru snaží 
převést do srozumitelné podoby – ne-
-náboženské tak, aby tomu porozuměli 
i nevěřící. To je na tom to zajímavé, co mi 
to přineslo. Možnost zprostředkovávat 

křesťanské hodnoty srozumitelným způ-
sobem ostatním.

Neštvou Vás studenti někdy?
A tak někdy jo. Ale nestěžuju si.

Ve škole učíte etiku. Co považujete za 
základní myšlenku etiky?
Učím bioetiku, tedy etiku pro mediky. Zá-
kladní myšlenkou je pokoušet se dobře žít, 
v osobním i profesním životě. 

Jen… po těch letech, co to učím, myslím, 
že to je marný pokus. Pokud není život 
zakotvený v hlubší rovině, etika smysl moc 
nemá … 

Máte oblíbený citát z Písma? 
Mám. Je to Matoušova kapitola 25, podo-
benství o poslední soudu (pozn. …Tehdy 
řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požeh-
naní mého Otce, ujměte se království, které 
je vám připraveno od založení světa. Neboť 
jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, 
a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali 
jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste 
mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, 
byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘). 
To je pro mě shrnutím celého evangelia.

Máte nějaké koníčky nebo záliby?
Mým koníčkem je kněžství a teologie. Nej-
sem zaměstnanec církve, a tak se skuteč-
ně jedná o koníčka a zálibu. No a v rámci 
teologie mě zajímá ta východní spiritualita.

A to nikdy nemáte pocit, že se Vám na 
mši přece jen nechce vstávat?
To nemám… všeobecně vstávat z postele 
se mi nechce, ale to se stejně musí člověk 
donutit. Vždycky si říkám, čím dřív člověk 
vstane, tím víc toho stihne udělat.

Kdybyste si dnes mohl vybrat místo 
ve světě, kde byste chtěl žít?
V Josefově. Je to můj domov už od roku 
1973 a právě zde jsem zažil tu velkou 
lásku, o které jsme na začátku mluvili… 
A je tu hezky.

MYŠLENKY, KTERÉ OSLOVUJÍ
VĚŘÍCÍ PO STALETÍ

A teď něco na zamyšlení. Mohl byste 
vypíchnout nejpodstatnější rozdíly 
v západní a východní spiritualitě?
Tak to je na hodně dlouhé povídání. Pokud 
bych to měl velmi zjednodušit, Západ je 
rozum a Východ je srdce. Myslím to v tom 
smyslu, že kdyby chtěl východní křesťan 
ukázat svůj poklad, ukáže knihu takzvanou 
Filokálii. To je soubor textů vybraný od 
mnoha církevních duchovních spisovatelů 
- Otců o duchovním životě, hesychasmu 
a Ježíšově modlitbě.  Když se bude chtít 
pochlubit člověk ze Západu, ukáže sumu 
Tomáše Akvinského. Při začtení se do 
obou je okamžitě vidět rozdíl. Ale potřebu-
jeme obojí. Jan Pavel II. mluvil o dýchání 
oběma plícemi. 

Jste znalec církevních otců prvních 
staletí. 
Který z těchto otců může oslovit 
i dnešní dobu, kdy jsme opět v men-
šině, alespoň u nás?
Všichni nějakým způsobem. Ale když bych 
měl vybrat já konkrétně, tak to budou mini-
málně dva ze stejné teologické školy, a sice 
Klement Alexandrijský a Origenes. Tito dva 
vystoupili z uzavřenosti církve a otevřeli se 
tomuto světu. Snažili se, aby evangelium 
zaznělo srozumitelně pro Řeky. Udělali 
syntézu mezi řeckým filosofickým myšlením 
a evangeliem a z té syntézy my dodneška 

čerpáme. Hodně těch představ a pojmů, 
které máme v křesťanství dodnes, pochází 
právě z této syntézy, kterou oni udělali. Když 
vezmeme například hlavní hříchy, tedy sedm 
smrtelných hříchů nebo kardinální ctnosti 
– to jsou všechno antické záležitosti nebo 
kontemplace – to je pojem filozofický. Oni 
tento vrcholný cíl řecké filosofie přetavili do 
křesťanské podoby a dnes je to jeden z vr-
cholných fenoménů křesťanského života. 
Byli velmi vzdělaní, snažili se být na úrovni 
tehdejšího vědeckého poznání a kultury. 
Mluvili srozumitelně. Byli to svobodní lidé, 
nezávislí na autoritářství a mocenských 

Otec Václav u hrobu sv. Josefa Hesychasty
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- církevních i světských strukturách. Zají-
mavé je, že Klement Alexandrijský uchvátil 
v jednadvacátém století plno mladých lidí 
bez ohledu na jejich víru či nevíru, kteří se 
shromáždili kolem jeho osobnosti a přeložili 
do češtiny celé jeho dílo. 

Myslíte, že lze přitáhnout lidi tím, že 
víra bude srozumitelnější?
Nejde jen o srozumitelnost, ale i o autenti-
citu. Je potřeba ty myšlenky i žít. Všechno 
v teologii musí být kryté skutečným pocti-
vým životem.

 
Je ještě někdo, kdo by mohl dnešní 
dobu oslovit?
Pak by to byli ještě mniši. Mnišské spisy ze 
čtvrtého, pátého a šestého století, ale vlast-
ně až dodnes. Mnišství je pro mě klíčovým 
jevem. V křesťanství je to určitá radikální 
interpretace evangelia. Kromě klasické po-
doby mnišství existuje něco, jako je mnišství 
srdce. To je nabídka pro všechny lidi bez 
ohledu na to, jestli jsou ženatí nebo vda-
né… všichni mohou hodnoty intenzivního, 
radiálního křesťanství žít v duchu mnišství. 
O tom psal třeba Jan Zlatoústý v pátém 
století a o tom je knížka Pavla Evdokimova, 
kterou jsem překládal při nočních službách 
v hodonínské nemocnici. Ta hodně ovlivnila 
můj život. Překlad pak vyšel v Refugiu.

Působíte energicky a mladistvě, máte 
na to nějaký recept?
(směje se) To je efekt toho, že pracuji 
s mladými lidmi. Velmi pozitivně to na 
člověka působí. Sice mi některé pojmy 
a představy mladých unikají, ale to není 
jen můj problém... 

Těšíte se na skutečný důchod?
Já už v důchodě jsem… a budu si ho takto 

užívat, pokud budu zdráv. Pokud to půjde, 
budu aktivně dělat, co budu moct…okopá-
vat pole, sloužit mše, starat se o vnoučata 
a o ty, kdo přijdou, případně ještě něco 
psát. Postupně mě odevšad vyprovodí, 
a tak budu mít možnost žít jako opravdový 
hesychasta... 

Máte nějaká přání do budoucna?
Osobní přání: Důstojně dožít. Nebýt závislý 
na ústavech a pomoci. Zůstat soběstačný. 
Přání hlubší: Ať přijde Boží království 
a všichni do něj vejdeme!

Chtěl byste čtenářům Cesty něco 
vzkázat?
(Směje se) Mám takové přání, ať nám tady 
otec Petr dlouho vydrží.  Bez něho si to 
neumím představit. Znám mnoho boho-
slovců a nevím, zda by ho dokázal někdo 
adekvátně nahradit. 

Děkujeme za velmi příjemný rozhovor. 
Rozhovor s otcem Venturou, který vedl Ma-
rek Orko Vácha, byl nedávno odvysílán na TV 
NOE. Rozhovor je velmi zajímavý a je možné 
ho zhlédnout v archivu: https://www.tvnoe.
cz/porad/27337-atelier-uzite-modlitby-ma-
rek-orko-vacha-a-vaclav-ventura.

POPROSILI JSME PŘÁTELE 
O. VENTURY O PÁR SLOV:
Josef Kubeš: „Otce Václava Venturu znám 
od svých studentských let, když nám na 
fakultě přednášel patrologii. Později se stal 
vedoucím mé diplomové práce. Mnohem 
lépe jsem ho však poznal při našich dvou 
cestách po klášterech mnišské republiky 
Athos. Tam se projevil jeho smysl pro hu-
mor, což je, myslím, znakem duchovních 
osob. Otec Václav totiž není žádný sucho-
prd. Jeho humor je laskavý a zároveň velice 
trefný, takže se jeho slovům člověk směje 
dlouho. Přeji otci Václavovi ještě mnoho sil, 
aby mohl i nadále odrývat sobě i ostatním 
skryté poklady ze spisů církevních otců.“

Petr Karas: S Václavem Venturou jsem 
se poprvé setkal při svém studiu na teo-
logické fakultě v Olomouci. Vyučoval nás 
patrologii. Na jeho přednášky jsme chodili 
rádi. Byly fundované a dobře připravené. 
Nejvíc na nás ale působil Václavův pokojný 
a zároveň pokorný projev. 

O to jsem byl raději, když jsem nějakou 
dobu po svém příchodu do Dolních Bojano-
vic zjistil, že Václav k této farnosti do určité 
míry patří. Jsem mu vděčný za všechnu po-
moc i za to, že přináší mně i lidem ve farnosti 
nové pohledy, podepřené velkou vzdělaností 
i opravdovým duchovním životem. Dělá to 
navzdory tomu, že neustále tvrdí, že nemá 
co říci. 

Naše přátelství se velmi prohloubilo při 
třech společných výpravách na Athos. První 
z nich s námi ještě absolvoval i zesnulý otec 
Josef Kožich Pelc. Na Athosu jsme prožili 
krásné chvíle a navštívili nesmírně zajímavá 
místa. Občas mě tam ovšem Václav i trochu 
štval. Ve velkém horku, kdy na něm byla vidět 
obrovská únava, chtěl při našem putování 
často dělat ještě další původně neplánované 

odbočky a zacházky, abychom navštívili hrob 
nějakého místního světce či jiné dle něj vý-
znamné místo, které mě v té chvíli vůbec, ale 
vůbec nezajímalo. Mé projevy netrpělivosti 
snášel s klidem sobě vlastním. Se stejným 
klidem nesl i únavu z celonoční cesty autem 
či z výstupu na více než dva tisíce vysokou 
horu Athos. 

V jedné věci se ovšem ukázal být až 
překvapivě neústupným. Když jsme se 
vraceli z Athosu domů, museli jsme stůj co 
stůj navštívit nějakou maďarskou hospůd-
ku s místními klobásami. Václav jasně dal 
najevo, že bez tohoto zážitku by naše pouť 
nebyla úplná. 

Naše putování i jiná setkání vždy dokázal 
okořenit svým jemným humorem. A nikdy se 
nezlobil, když se terčem našich žertíků stal 
on sám. Vzájemně se respektujeme, i když 
si občas v něčem nerozumíme. Já například 
dodnes nechápu jeho zálibu v konzumaci 
červené řepy, kterou bych neváhal nazvat 
závislostí… 

Václave, děkuji ti za tvou obětavou pomoc. 
A ještě více za příklad duchovně i lidsky hlu-
boce prožívaného života. Ježíšovo slovo, že 
není žák nad učitele, stále platí… 

připravila A. Červenková

Otci Václavovi 
k jeho blížícím se narozeninám 
přejeme nejen splnění 
jeho osobních i hlubších přání, 
ale navíc mu přejeme, ať je stále 
v tak skvělé kondici jako dnes 
a vyprošujeme mu 
Boží požehnání 
a ochranu do dalších let.



26 27

Také v tomto díle Cesty představíme jedno z mnoha modlitebních společenství 
naší farnosti. Tentokrát je to manželské společenství.

Manželské společenství

Manželské společenství 
Začínalo se už před mnoha lety - určitě to 
bude 10+. Některé páry tehdy byly teprve 
snoubenecké, ale postupně se z našeho 
spolča stalo společenství manželské.

Tento vývoj se pochopitelně odrážel i v na-
šich modlitbách, které se nám postupně 
měnily, např. z proseb za dar života na prosby 
o bezúhonné „přežití" puberty našich dětí. 
A tak někdy také prosíme za odpuštění slovy: 
„Pane, odpusť, že žehráme na to, co jsme 
si vymodlili...“

Je nás osm párů a scházíme se jednou 
za měsíc střídavě v našich domácnostech. 
Modlitbu vede domácí pár. Podle osnovy 
charizmatického společenství chválíme a dě-
kujeme, vzýváme Ducha Svatého, prosíme 
za odpuštění a přimlouváme se. Mnohokrát 
už jsme se shodli, že si doslova „krademe" 
modlitby z úst.

Často si, i Bohu, připomínáme, že je to 
ON, který nás dal dohromady a kvůli které-
mu jsme se i tentokrát sešli. Mívám pocit, 
že je pak přímo hmatatelně cítit, jak se náš 
nebeský Otec z tohoto setkání raduje a jak 
mu žehná.  

Jelikož je naše společná modlitba intimní 
a otevřená, logicky jsme prošli také těžšími 
obdobími a zkouškami. Vždycky jsme ale 
do nich zvali Pána. A tehdy zvlášť bylo po-
znat, jak nám na našich setkáních záleží. 
A Bůh umí změnit zkoušku v požehnání 
- i my jsme z ní vyšli silnější, moudřejší 
a stmelenější.

Jsem si jistá, že mluvím za všechny, když 
řeknu, že pokud to jen trošku jde, žádný 
z nás si společné setkání nenechá ujít. Pro-
stě jsme si sedli. Stali se z nás přátelé, kteří 
už se nesetkávají jen při společné modlitbě, 
ale dvakrát ročně spolu vyjíždí i s dětmi na 
pár dní do přírody, volají si, přizvávají se k ví-
kendovým rodinným plánům. Máme se rádi, 
těšíme se na sebe, motivujeme se, přejeme 
si a modlitba za sebe navzájem patří i do 
našich každodenních rodinných modliteb.

Nedávno jsem oslovila dámskou sekci 
našeho společenství, jestli by holky nešly 
do Exodu (náročná devadesátidenní aske-
tická duchovní obnova). Nečekala jsem to 
a byla jsem dojatá, když všechny do jediné 
souhlasily. Každá svým způsobem a dle 
svých možností, ale neskutečně nás to znovu 
semklo a povzbudilo. Od té doby mezi námi 
např. funguje heslo „Exodus". Když taková 
jednoslovná zpráva od některé z nás přijde 
do telefonu, víme, že ať už se jedná o co-
koli, je potřeba spojit se a poslat modlitbu. 
Funguje to. I po ukončení Exodu dál - vedle 
manželského společenství - pokračujeme 
v setkávání naší dámské fraternity každý 
druhý týden. V tomto případě teda sice bez 
manželů, ale chtě-nechtě, stejně jsou tam 
s námi.

Dobře si uvědomujeme, jak vzácné přá-
telství máme. Je nám ale také jasné, čí je to 
dílo a kdo v tom všem má své božské prsty... 

L. Fatěnová

Po představení dvou členek redakčního týmu jsme se rozhodli tentokrát vyzpovídat našeho 
mužského zástupce v Cestě. Jak se „rodí“ rubrika Vzděláváme se a co všechno má na 
starosti Petr Martínek, se dozvíte v další části našeho seriálu.

Redakční rada

PETR MARTÍNEK
Je mu 43 let, narodil se na dálném severu, 
v Bohumíně, pak vystudoval Cyrilometoděj-
skou teologickou fakultu v Olomouci, bez 
bohosloví. Pracuje jako konzultant ve vzdě-
lávání a dotacích v Brně. Má tři děti.

Ve farnosti zastává nejen funkci redaktora 
Cesty, ale také správce webových stránek 
a online přenosů mší svatých, dále je osobní 
počítačový technik otce Petra , v neposled-
ní řadě je také akolyta. 

K práci pro Cestu tě oslovil otec Petr. 
Vzpomeneš si ještě, ve kterém roce 
to bylo? 

To už je podle mě tak strašně dávno, 
že už si to moc nepamatuju. Myslím, že 
to bylo někdy krátce poté, co jsem se 
přiženil do Bojanovic, takže určitě po roce 
2002 (při tom sundal prstýnek a podíval 
se na datum – poznámka redakce:-), tedy 
asi tak nějak…

Proč jsi nabídku přijal? 
Byl jsem mladý a chtěl jsem se nějak za-

pojit a uplatnit něco ze studia teologie pro 
běžné věřící (pozn. redakce vystudoval laic-
kou teologii a nikdy nebyl v semináři… tedy 
jen dvakrát na zkoušku – jak poznamenal).

Měl jsi i dřív literární ambice?
Při studiích jsem se dostal do olomouc-

kého studia Radim rádia Proglas, asi 
dva roky, tak jsem si říkal, že by to taky 
nemuselo být špatné, protože když jsem 

byl malý a neduživý, byl jsem knihomol 
a slohovky mě celkem bavily. 

Kromě technické práce na Cestě (pří-
prava dat do tiskárny apod.) je tvojí 
hlavní náplní v Cestě je rubrika Vzdě-
láváme se. Jedná se o sofistikované 
texty. Nechtěl bys třeba dělat jinou 
rubriku? Třeba rozhovory? 

Rubrika Vzděláváme se je právě ten 
hlavní kanál, jak chci přibližovat věci spo-
jené s věroukou dalším věřícím - takové 
„náboženství pro dospělé“. Mně osobně 
to pomáhá se aspoň trošku udržovat 
v kontaktu s teologií jako takovou a moje 
texty snad nejsou moc odborné. Myslím, 
že i zápočet bych za to dostal (směje se), 
na to se musíte zeptat o. Václava Ventury 
nebo o. Stanislava Pacnera, kteří mě učili, 
jestli bych prošel

Jak si svoje texty plánuješ?
Vybírám si delší seriály na zhruba dva 

až tři roky, aby to nějakou dobu vydrželo 
a mezitím přemýšlím a ptám se dalších 
lidí, co by tam mohlo být dál. Třeba otec 
Václav Ventura stál za seriálem Vyznání 
víry, Alča za současným seriálem o řehol-
ních řádech.

Kdo je prvním čtenářem nebo kriti-
kem tvých článků?

Úplně prvním byla moje žena Hanka… 
(přemýšlí) Když si vzpomenu na úplně 
první texty ze série církevní dějiny, tak po 
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jejím přečtení jsem myslel, že práce pro 
Cestu okamžitě nechám. Ale nakonec 
jsem to ustál. Samozřejmě se teď do kri-
tiky zapojuje i má takřka jediná dcera, ze 
které určitě taky něco takového vyroste. 

V redakční radě jsi byl donedávna 
jediný mužský člen, pokud teda 
nepočítám o. Petra, který je spíše 
kontrolním orgánem rady, jak se ve 
víceméně ženském kolektivu cítíš? 
A jak svoje kolegyně hodnotíš?

(šibalsky se usměje) Jako požehnaný 
mezi ženami! Další hodnocení bych 
nechal na jednovětné postřehy u jed-
notlivých rozhovorů s členkami a členy 
redakční rady.

Co tě na práci v radě nejvíc baví?
Už jsem částečně odpověděl. Baví mě 

právě připravovat podklady do „mé“ rub-
riky, protože je to pro mě takové oživení 
věcí ze školy.

Na radě se mi taky moc líbí, že jsme 
každý špecialista na něco jiného: Ty 
a Kamča jste specialistkami na rozhovo-
ry, Boženka zabezpečuje Cestičku pro 
děcka, Mirka Okénko do knihovny a Slovo 
pro duši nebo Nejen pro staré a nemocné 
- v poslední době je mi ta rubrika sympa-
tičtější (smích). Já si hraju na „vzdělance“ 
a „ajťáka“. A Alča nás šeckých dobře řídí 
nebo zřídí.

Co si myslíš, že bychom v Cestě moh-
li zlepšit? A jakým způsobem?

Jednou za několik let se bavíme s Han-
kou Horákovou (moc zdravím!), která 
připravuje Cestu v tiskárně, nad oživením 
grafických prvků – nadpisy rubrik apod. To 
se nám myslím docela daří. Největší změ-
na byla někdy před třemi lety, kdy Cesta 

začala vycházet kompletně barevná. Na 
tom jsem žádný podíl neměl. Tato změna 
velmi pomohla hlavně u fotek, protože 
jsme předtím museli pečlivě vybírat, které 
budou použitelné jako černobílé.

A co bychom určitě mohli zlepšit, je 
věkový průměr redaktorů… Děcka nevá-
hejte a hlaste sa! Přeca tady nenecháte 
chudáka Zdeňu Sklenského samotného 
mezi „důchodcama“!

Mimo jiné se od roku 2009 staráš 
o farní web, který jsi převzal od Kuby 
Esterky. Jak tě tato práce naplňuje?

To mě taky celkem baví, protože jsem 
se naučil zase další věci – třeba otvírat ty 
internety, nebo jak sa to menuje (skoro 
huronský smích).

Web, to je ještě víc živé médium než ča-

sopis – pojetí a vizuální stránka jde pořád 
dopředu. S tím souvisí i on-line přenosy, 
do jejichž tajů mě zasvětili kluci z Tonstu-
dia, hlavně Štěpán Červenka - taky moc 
zdravím a těším se na podzim.

Ocenil bys třeba nějaké nápady
na oživení webu? 

No jasně, pořád je co zlepšovat – např. 
díky Kubovi Esterkovi jsme se rozhoupali 
a vytvořili minulý rok novou podobu u pro-
fíků na weby. Doufám, že se to povedlo. 
Reakce jsou zatím pozitivní.

Kromě péče o rozrostlou rodinu,
co rád děláš ve volném čase? 

No, žena a tři děti není v Bojanovicích 
rozrostlá rodina – spíš slabý průměr, když 
se podívám přes ulici - zdravím Herkovy 
(smích). Zatím času nemám tolik, jako když 
je člověk bez rodiny, ale před časem jsem 
se trošku vrátil k fotografování přírody, 
abych se měl na důchod čím bavit - zatím 
fotím spíš na dovolených, ale je to příjemný 
relax.

Jaké jsou tvé současné plány
nebo přání?

Mládí v háji, do důchodu daleko, tak asi 
to zdraví. (směje se)

Chtěl bys našim čtenářům
něco vzkázat?

Budu rád, pokud v Cestě budou čtenáři 
nacházet alespoň jeden článek, který je 
takzvaně chytne za srdce nebo se jim bude 
líbit a je úplně jedno, kdo pod ním bude 
podepsán. Moc bych si přál, aby si náš farní 
časopis Cesta udržel tak vysokou laťku 
v rámci diecéze, jak o tom už v rozhovoru 
mluvila i Alča.

Děkujeme Peťovi, že si na kolegy 
z Cesty udělal čas a přejeme mu, ať to 
v našem pomalu stárnoucím kolektivu 
ještě dlouho vydrží.

Redakční kolegové o Peťovi:
KK: Je jak růže v trní. Sám muž mezi 

ženami, ale zvládá to dobře. Je dochvilný, 
trpělivý a je s ním sranda.

AČ: Je to skvělý kolega, s unikátním smy-
slem pro humor, vždycky ochotný poradit 
či pomoct a je pořád neuvěřitelně klidný… 
i tehdy, když na něho na radě začneme 
všechny mluvit současně. 

AT: Peťa je velká posila pro náš tým 
a to z více důvodů - pro jeho počítačovou 
genialitu, pro jeho nezdolnou ochotu, pro 
rychlost blesku, pro fakt dobrý humor a pro 
spoustu dalších věcí. Peťo, díky moc.

BB: Peťovy znalosti, co se týká Bible, 
jsou obdivuhodné.

MČ: Peťa je vždy ochotný poradit, je 
vnímavý a přemýšlivý. Umí pěkně vysvětlit, 
když je někomu něco nejasného.

připravila A. Červenková
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Prohlížel jsem jemné ple-
tivo zlatého náramku, když 
se někdo postavil vedle 
mě. Ne náhodný chodec, 
ale NĚKDO. Odtrhnul jsem 
pohled od výlohy. Korektně 
oděný muž se vlídně usmál: 
„Výnosné umění, že?“

Povzdech jsem. Muž vytá-
hl peněženku. Samé tisícov-
ky! „Měl jsem, zdá se, mi-
mořádné štěstí v obchodě. 
Vyberte si, pro manželku!“

„Ale... to přece...“ v y-
koktal jsem a viděl v duchu 
Aničku, jak blaženě otáčí 
náramkem. Po chvilce přá-
telského handrkování jsme 
vstoupili. Když jsme vyšli 
z obchodu, hřál mě šperk 
v kapse. 

„Zvu vás na večeři, žena 
odjela k sestře, jsem sám. 
Uděláte mi radost!“

„V tom případě nemohu 
říct ne,“ usmál se přívětivý 
pán.

Vešli jsme do restaura-
ce. Přišel číšník. Objednal 
jsem si řízek, můj přítel si 
dal uzené. 

„Jako děti jsme říkávaly 
uzenému masu „maso 
z čerta“ a já jsem ho pak 
dlouho nemohl jíst,“ zasmál 
jsem se.

SLOVO PRO DUŠISLOVO PRO DUŠI

Příjemný pán

„Jak k tomu ten ubohý 
čert přijde?“ řekl trochu 
méně vlídně příjemný pán.

„Věříte v ďábla?“ zeptal 
jsem se zvídavě a hned jsem 
se zastyděl.

„Vím, že existuje,“ odvětil 
strnule pán. 

To mě potěšilo. Dnes se 
tahají nejhlubší tajemství 
víry odpornými bulvárními 
plátky a hle, zde se člověk 
setká s věřícím. Náhodou. 
Když jsme pojedli a dali si 
kávu, můj společník se zase 
usmál a rozhlédl se. 

„Chodíváte sem často? 
Znáte to tu?“ zeptal jsem 
se.

„Ovšem. Znám všechny 
lidi. Lépe, než oni znají 
sebe.“

Hleďme, psycholog, mož-
ná od policie, říkám si.

„Všimněte si toho číšní-
ka. Mrštný jako úhoř, za 
ploutvemi mu zůstávají 
peníze jeho šéfa. Bude 
náš. Nebo ty dvě rozkynuté 
paničky! Pomluvy se z nich 
kouří. Cítím dobře jejich 
odpornou vůni.“

Kdepak policie! Jasnovi-
dec je to. 

„Jsem rád mezi lidmi,“ 
řekl jasnovidec a zastavil se 

pod stromem. „Před sto lety 
to nebylo tak zábavné jako 
teď. Darebáků bylo také 
dost, ale téměř vždy nám 
unikli! Teď skoro nikdy.“

„No ano, dnes přece 
pracuje policie nejmoder-
nější technikou,“ pomyslel 
jsem si. 

„Upřímně řečeno,“ po-
kračoval pán, „měl byste 
si dávat větší pozor na 
manželku. Je rozkošná. 
Víte, jakou pověst má její 
šéf?! Říkal jste, že jela 
k sestře? Jste si tím úplně 
jist?“ Příjemný pán se líbez-
ně usmál a zamrkal. Zrudl 
jsem. Moje žena je hluboce 
zbožná a má mě ráda. Co 
je tomu floutkovi do mého 
manželství!

„Nechci se míchat do 
vašeho vztahu,“ pokračoval 
milým hlasem příjemný pán, 
„ale u sestry není. Zde je 
telefonní budka, zavolejte 
jí.“ Vrhl jsem se k budce 
a za chvíli jsem vyletěl rudý 
jako rak. Vytáhl jsem kra-
bičku s náramkem a mrštil 
jí o zem.

Náhle se příjemný pán 
upřeně podíval na konec 
aleje.  Blížila se k nám po-
stava.

„Ten vám neublíží,“ řekl 
jsem, když příjemný pán 
couvl, „je to náš kněz. 
Svatý člověk. Kam utíká-
te? Haló! Pane!“ Příjemný 
pán prchal písčitou cestou 
k městu. 

Kněz došel ke mně. „Dob-
rý večer, otče. Proč se vás 
ten člověk bojí?“ ukázal 
jsem se na menšící se po-
stavu. 

„Jaký člověk? Nikoho ne-
vidím. Ale rád bych, abyste 
mě doprovodil. Nesu Tělo 
Páně nemocné stařence. 
Byla u ní přes noc vaše 
paní, teď pro mě poslala, 
že stařenka umírá. Dala 
si konečně říci, chce se 
smířit s Bohem. Hledáte 
něco?“

„Ne... ne... Vlastně vy-
padla mi před chvílí krabič-

Co je to za hloupou otázku, 
řekne si někdo. Přinášíme 
vám příběh, který může 
mnoha lidem velmi pomo-
ci. Je o knězi z newyorské 
diecéze, který se jmenuje 
Jim Conlan. 

Až do roku 1990, kdy ze-
mřel, měl Jim Conlan nesmír-
ný vliv na spoustu lidí. Miloval 
divadlo a jeho styl kázání byl 
strhující. Dokázal se na svět 
dívat vždy z té lepší stránky 
a uměl vždy druhé povzbu-
dit. V dětství prodělal obrnu 
a od té doby kulhal. Nemoc 
způsobila, že měl jednu nohu 
o pár centimetrů kratší. Nosil 
speciálně upravené boty, aby 
se rozdíl aspoň trochu spravil. 
Byl to hezký muž s přívětivý-
ma očima a milým úsměvem. 

NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉNEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

Jsi rád, že jsi nemocný?

Kázal v mnoha farnostech. 
Měl jeden osobní příběh, kte-
rý čas od času při kázání vy-
právěl, a to se pak rozhostilo 
takové ticho, že byste slyšeli 
spadnout špendlík.

Když byl Jim na střední 
škole, začal si ještě více 
bolestně uvědomovat svůj 
handicap a cítil stále větší 
hořkost z toho, jak mu nemoc 
zasáhla do života. Když se 
hrál ve škole basketbal, jeho 
spolužáci excelovali na hřišti, 
zatímco on seděl na lavičce. 
Když byl ples, jenom stál 
a pozoroval ostatní. Bylo mu 
patnáct a začínal mít pocit, 
že ho život míjí. Stával se 
zatrpklým.

Jednoho dne, když se 
vracel domů z vyučování, šel 

ka, a teď tu není, zmizela. 
Divné. Ale to nevadí. Rád 
vás doprovodím.“

Kráčel jsem několik kroků 
za knězem a tiše děkoval 
tomu, kterého nesl kněz na 
prsou.

Podle Pierre l´Ermitte

proti němu kněz. Musel to 
být profesor z univerzity. Byl 
už v letech, měl šlachovitou 
postavu a šedé vlasy. Když 
Jima na chodníku míjel, chytil 
ho za ruku, zastavil a bez ja-
kéhokoli varování mu povídá: 
„Co je to za kulhání, synu, 
obrna?“

„Ano, otče,“ odpověděl 
Jim.

„Jsi rád, že máš obrnu?“ 
pokračoval kněz.

Jim nejprve zkoprněl a pak 
vykřikl: „Ne, to teda nejsem 
rád, že mám obrnu!“

Ale kněz mu řekl: „Něco ti 
povím, synu. Dokud nepřijde 
den, kdy dokážeš Bohu říct: 
,Pane, jsem rád, že mám 
obrnu,' a budeš to myslet 
upřímně, tak se k ničemu 
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Milí přátelé,
pomalu se již blížíme k závě-
ru našeho přehledu kontem-
plativních řádů (viz přehled 
Cesta 1/2020) a dnes si 
přiblížíme řád augustiniánů 
kanovníků. Připomínám, že 
u řeholníků je jejich přísluš-

VZDĚLÁVÁME SEVZDĚLÁVÁME SE

nevzmůžeš!“ Pak beze slo-
va odešel a Jim ho už nikdy 
v životě neviděl.

Celou cestu domů se Jim 
dusil vzteky a u večeře ten 
den téměř nepromluvil. S po-
stupujícím večerem jeho ne-
vole narůstala čím dál víc. Šel 
si lehnout, ale nemohl spát, 
a tak vstal, sedl si k oknu a zí-
ral na pouliční lampu. Dlouho 
tam jen tak seděl a nakonec 
se rozplakal. „Nikdy předtím 
jsem takhle nebrečel, bylo 
to moře slz,“ vzpomínal Jim. 
Když přestal plakat, začal 
se modlit a najednou cítil, 
že je mu Bůh nablízku. Pak 
se přistihl, jak říká: „Pane, 
jsem rád, že mám obrnu,“ 
a věděl, že to, co říká, myslí 
doopravdy. Pak si lehl zpátky 
do postele a čas, který z té 

noci ještě zbýval, tvrdě pro-
spal. Když se ráno probudil, 
byl novým člověkem. 

Ve svých kázáních říká-
val, že za tím chlapcem, 
kterým býval, se už nikdy 
neohlížel. A na konci příběhu 
vždycky dodal: „Vím, že bych 
dnes nebyl knězem, nebýt 
toho kněze, který mi tenkrát 
uštědřil takový šok, když mi 
řekl: „Synu, dokud nepřijde 
den, kdy dokážeš Bohu říct: 
Pane, jsem rád, že mám 
obrnu, a budeš to myslet 
upřímně, tak se k ničemu 
nevzmůžeš!“

z knihy
Tři dary Terezie z Lisieux

Je zde důvod, proč jsi tako-
vý, jaký jsi. Bůh s tebou má 
znamenitý plán. 

nost k řádu uváděna spolu 
s jejich jménem, augustiniá-
na kanovníka poznáte podle 
zkratky „CRV“ za jménem.

Pro úplnost ještě uvedu, 
že existuje ještě řád svatého 
Augustina (zkratka OSA), 
který má ještě větev bosých 

Řeholní život v České republice 

Řád řeholních kanovníků svatého 

Augustina - augustiniánští kanovníci

Jsi vzácný, jsi jedinečně, do-
konale stvořen a jako žena 
či muž povolán.
To, jak vypadáš, má dů-
vod. Vždyť Bůh náš chyby 
nedělá. 
V lůně matčině je tvůj pů-
vod. On stvořil tě, protože 
tě chtěl.
Nebyla lehká rána, kterous 
utržil, Bůh sám plakal nad 
bolestí tvou,
však srdci tvému skrz ni dal 
svůj tvar. Jeho obraz v tobě, 
to je jeho cíl!
Bůh důvod má, proč tě stvo-
řil tak, jak právě jsi. To on tě 
zformoval!
Tvůj tvůrce je, on žije a stvo-
řil tě, aby tě miloval! 

R. Kelfer

připravila M. Červenková

augustiniánů (zkratka OAD). 
Ale o těch zase v dalších 
dílech.

KONTEMPLATIVNÍ ŘÁDY
Kontemplativní neboli rozjí-
mavé řády se věnují primár-
ně modlitbě a rozjímání, na 

rozdíl od řádů činných, které 
se věnují apoštolátu ve svě-
tě. 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
Řád řeholních kanovníků 
svatého Augustina (CRV - 
Canonici Regulares Sancti 
Augustini Congregatio Vin-
desemensis) sahá svým pů-
vodem až do 4. století. Sva-
tý Eusebius a zvláště svatý 
Augustin (354-430) spojili 
duchovní službu kněží s ře-
holním životem. Když byl 
svatý Augustin povolán na 
biskupský stolec v Hippo, 
„rozhodl se shromáždit ko-
lem sebe ve svém biskup-
ském sídle klášter kleriků", 
jak praví jeho životopis. 
Předepsal jim zřeknutí se 
veškerého majetku, čistotu 
mravů, pokornou posluš-
nost a zvláště křesťanskou 
lásku. Ve středověku byla 
společenství kleriků žijí -
cích v jednom společenství 
přesněji charakterizována. 
Byli podle tehdejšího zvyku 
nazýváni „kanovníci". Svatý 
Egbert, arcibiskup z Yorku, 
vysvětluje tento název tak-
to: „Kánony jsou označení 
pro pravidla, ve kterých je 
napsáno, jak kanovníci, to 
znamená řeholní klerikové, 

mají žít." Lateránská syno-
da v roce 1059 a papež 
Řehoř VII. schválil i život 
řeholních kanovníků usta-
novený v minulost i  b is -
kupy. Od této chvíle řád 
řeholních kanovníků, jak 
se nyní začal nazývat, do-
znal obrovského rozmachu. 
Reformuje katedrální nebo 
kolegiátní kapituly, které 
j iž existovaly, a zakládá 
nové instituce (proboštství, 
opatstv í ), k ter ým svěřu-
je službu ve farnostech. 
K tomu je třeba připočítat 
domovy, kde kanovnický 
život spočívá též ve službě 
pocestným, nemocným 
a jinak postiženým. Ty to 
domy se sdružují do kon-
gregací. Opatství svatého 
Viktora, založené v Paříži 
roku 1108, se věnuje pře-
devším liturgii a pastoraci. 
Rakouská kongregace se 
j iž od středověku věnu-
je službě ve farnostech. 

Šv ýcarská kongregace 
svatého Bernarda vešla 
ve známost svou horskou 
službou. V době, kdy křes-
ťanství procházelo určitou 
krizí, se v Holandsku objevil 
horlivý reformátor duchov-
ního života Gerard Groote, 
který se stal iniciátorem 
nové obnovy zvané „Devo-
tio moderna". To, co sám 
nemohl provést za svého 
života, dovedl k dobrému 
konci jeho žák Florenti -
us Radevinus. S několika 
společník y za lož i l  roku 
1386 na místě Windesheim 
klášter řeholních kanovníků 
svatého Augustina.

Dne 17. ř íjna 1387 se 
prvních šest členů zasvětilo 
Bohu řeholními sliby. K to-
muto klášteru se připojily 
tř i další. Windesheimská 
kongregace byla schválena 
papežem Bonifácem IX. 
v roce 1399. První kanov-
nický klášter v Čechách 
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založil ve 14. století praž-
ský biskup Jan IV. z Dražíc 
v Roudnici. Řád podporoval 
zvláště Karel IV., jenž založil 
klášter na Karlově v Praze. 
Arcibiskup Arnošt z Pardu-
bic zakládá kláštery v Jaro-
měři, Kladsku, Rokycanech 
a v Sadské. Rožmberští za-
ložili klášter v Třeboni. Další 
kláštery byly v Lanškrouně, 
na Moravě ve Šternberku, 
ve Fulneku a v Prostějově. 
Ve 14. století sehrála vý-
znamnou úlohu „roudnická 
reforma", jíž se řídily kláš-
ter y v Evropě. Reformní 
hnutí však utrpělo značné 
škody za husitských válek. 
Císař Josef II. zrušil všech 
šest zbývajících klášterů 
v Čechách a na Moravě. 
V České republice začal řád 
opět působit od 1. července 
1990 v Brně-Tuřanech.

ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA
Generálním představeným 
windesheimské kongrega-
ce je generální probošt. 
V současné době sídlí v Pa-
ringu v řezenské diecézi 
v  Německu. Jednot l i vé 
kláštery jsou samostatný-
mi právními celky v čele 
s proboštem. Má-li klášter 
méně jak šest členů, jedná 
se o filiální klášter, v jehož 
čele stojí převor. Závažná 
rozhodnutí přijímá generál-
ní kapitula.

CHARAKTERISTIKA
Řehole svatého Augustina 
a jeho spisy jsou pro augus-
tiniánské kanovníky zdrojem 
duchovní obnovy. Řehole 
sice obsahuje pasáže, které 
se vztahují výlučně ke zvy-
kům a obyčejům minulos-
ti, nicméně svým duchem 
zůstává stálým základem 
kanovnického života: „Žije-
me zde mezi vámi a pro vás 
a naší touhou je, abychom 
jednou u Krista bez konce 
žil i společně." Posláním 
řádu je přinášet Bohu oběť 
chval. Slavení liturgie, mod-
litba oficia a slavení eucha-
ristie spolu s lidmi jsou jeho 
hlavní úkoly. K tomu při -
stupuje pastorační služba, 
především ve farnostech.

ČINNOST
Augus t in i án i  kanovn íc i 
v naší zemi působí přede-
vším v pastoraci v různých 
oblastech v rámci brněnské 
diecéze. Spravují mariánské 
poutní místo v Tuřanech.

ŘEHOLNÍ ODĚV
Řeholním oděvem je bílá 
klerika s černým límcem. 
Chórovým oděvem je bílá 
klerika, rocheta a fialová 
mozeta.

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH 
ČLENŮ A FORMACE
Kandidát, žádající o přijetí, 
projde předběžnou zkušeb-

ní dobou asi šesti měsíců, 
kdy se má zjistit vytrvalost 
jeho rozhodnutí. Po ukon-
čení ročního noviciátu lze 
složit časné řeholní sliby 
na tři roky. Po uplynutí této 
doby mohou následovat 
sliby věčné.

KLÁŠTERY U NÁS
Klášter augustiniánů kanov-
níků, Brno-Tuřany

zpracováno na základě 
knihy Řeholní život 
v českých zemích

Petr Martínek

Jedno z prvních jednodu-
chých pravidel „školy pro 
rodiče“ ř íká: snažte se, 
aby poslední hodiny dne 
byly těmi nejhezčími. V po-
sledních hodinách bohužel 
někdy vybuchne negativní 
napětí, které se v průběhu 
dne nastřádalo. A to bývá 
nepříjemné. 

Některé děti mají dny za-
plněné více než prezident 
republiky. „Už se nemůžu 
dočkat, až bude noc,“ na-
psal jeden chlapec, „abych 
mohl jít spát. Přetáhnu si 
peřinu přes hlavu a budu 
si představovat, že jsem 
mrtvý.“ To je evidentní projev 
fyzické i psychické únavy. 

Při dnešním způsobu živo-
ta je však často večer jedi-
ným momentem, kdy je celá 
rodina pohromadě. A jak 

PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELEPŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADYZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY

Nejkrásnější hodina
prožíváme společné chvíle? 
Podle jedné statistiky 75% 
rodin spolu pouze sleduje 
televizi. A tak nejdelší hovory 
při rodinných večerech vy-
padají takto: „Psst, psssst! 
Už klid! Ticho! Necháte mě 
poslouchat nebo ne?“ Čím 
víc psst, tím víc vzteku…

Situace není o nic lepší 
tam, kde se rodiny během 
večeře sice na televizi nedí-
vají, ale obvykle zde začíná 
rodinný „norimberský pro-
ces". Výčitky pořád dokola, 
to se všem zajídá, a dokud 
děti nebrečí, proces ne-
končí.

Don Bosco pochopil, že 
večerní hodiny jsou důležité 
a okamžiky před spaním mají 
zvláštní význam. Je to doba, 
kdy děti odkládají mnohá 

obranná chování. V ovzduší 
je cítit teplo, laskavost a ra-
dost z toho, že jsou všichni 
spolu. Přichází totiž noc a ta 
nahání strach. Proto děti 
často touží, aby je někdo dr-
žel za ruku. I modlitba je ve-
čer snadnější. Pokud se tatí-
nek, který doprovází děti do 
postele, posadí vedle - místo 
aby jen poručil: „Okamžitě 
spát a bez řečí!“ - povídá 
si s nimi, čte jim a modlí se, 
bude s nimi prožívat nád-
herný a uspokojující vztah 
(maminky už ho v podstatě 
mají). Vztah naprosto odlišný 
od kteréhokoli jiného.

Je to vyzkoušené!

z knihy Šťastní rodiče - 
Křesťanská výchova podle 

Dona Bosca

  Zápis z jednání farní rady, dne 14. 7. 2021

- Byla dokončena rekonstrukce prvního patra farní budovy.
- Farní rada jednohlasně odsouhlasila pokračovaní v rekonstrukci dolního patra farní budovy 

(knihovna, kuchyně, koupelna, WC). Před rekonstrukcí koupelny bude potřeba vybrat 
z návrhů koupelnového studia. 

- Po červnových ničivých bouřích byla částečně poničena střešní krytina fary i koste-
la. Pro špatnou dostupnost střech se jedná o možnostech a technologiích opravy. 
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Ze srdce děkujeme za Vámi poskytnutou pomoc v této 
nelehké situaci. Velmi si vážíme Vaší štědrosti, která nám 
pomůže zbudovat nový domov pro nás a pro naše holčičky 
Adélku a Haničku.

PODĚKOVÁNÍ

Pro postižené tornádem 
a také pro ty, kdo byli zasa-
ženi záplavami a krupobitím 
v naší obci, se v naší farnosti 
vybralo celkem 520.000,- 
Kč. Další dary byly zaslány 
od jednotlivců i z jiných far-
ností (různé pražské farnosti, 
farnost Kozlovice, Třebíč 
– Jejkov atd.). 

Celkem byla díky tomu po-
skytnuta pomoc 920.000,- 
Kč, a to čtrnácti rodinám 
a také farnostem Moravská 
Nová Ves a Mikulčice. 

Zbylá částka, která je ještě 
k dispozici (300.00,- Kč), 
bude rozdělena mezi další 
potřebné a mezi zmíněné 
farnosti. Moravská Nová 
Ves bude opravovat celou 
střechu kostela a mikulčická 
farnost kapli u hřbitova, která 
nebyla pojištěna. 

Všichni obdarovaní srdeč-

(Poznámka: Opravy už byly provedeny díky firmě provozující výškové práce. Celková 
cena je 29.500,- Kč; ještě zbývá uhradit pronájem vysokozdvižné plošiny. Část nákladů 
by měla být pokryta z pojištění.)

- Vzhledem k epidemiologickým opatřením proti Covid-19 na Slovensku letos nelze usku-
tečnit plánovaný letní pobyt s mládeží v Roháčích. Byl dohodnut náhradní třídenní du-
chovně turistický pobyt na Střední Moravě. (Poznámka: Pobyty pro dospělé i pro mládež 
se zdárně uskutečnily, jak se o tom dočtete na jiném místě Cesty.)

- Byl podán návrh na zakoupení odfukovače listí pro lepší údržbu okolí fary a kostela. Též 
bude potřeba zajistit provoz z řad mužů.

- Výměna či oprava koberců v kostele bude provedena v průběhu roku.
- Je nutno pořídit nové ornáty pro otce Petra. Stávající jsou v neuspokojivém stavu.

zapsala M. Červenková

ně děkují za vaši štědrost; 
mnozí z nich slíbili i mod-
litbu. Naše dary jim byly 
nejen materiální pomocí, ale 
i psychickým povzbuzením. 

V této souvislosti přidá-
váme poděkování od jedné 
z obdarovaných rodin, která 
přišla o dům i auto. Našeho 
daru si velmi váží. 

Petr Esterka, Aleš Palán: Rozhodni 
se pro risk 
Karmelitánské nakladatelství, 278 stran

Kniha rozhovorů, které vede Aleš Palán 
s o. biskupem Petrem Esterkou, který už 
přešel do věčného života. Nabízí mnohé 
odpovědi na otázky, jaký o. biskup byl, co 
prožil a co říkal.

Gary Chapman: , Randy Southern:
Pět jazyků lásky pro muže
Nakladatelství Návrat domů, 166 stran

V srdci muže je ukryta touha zvládat vše, 
co mu připadá důležité. Je skvělé být uži-
tečný v práci nebo na sportovním hřišti, ale 
nic se nevyrovná tomu, když vaše manželka 
řekne: „Díky tobě se cítím milována.“ Pokud 
jste od ní ještě taková slova neslyšeli nebo 
máte pocit, že nejste zrovna špičkovým 
hráčem v oblasti vztahů, pak je tato kniha 
určena právě vám. 

Jan Graubner: Zbožnost je užitečná 
ke všemu
Karmelitánské nakladatelství, 108 stran

V knížce podává olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner  svědectví o tom, co 
prožíval na těle i na duchu během svého  
onemocnění COVID 19. Kdy nejvíce pocítil 
svá omezení? A jak se ho v nejhlubší krizi 
dotýkal Bůh? Kniha je výrazem vděčnosti 
otce arcibiskupa za podporu, jíž se mu od 
lidí dostávalo v době, kdy byl upoután na 
nemocniční lůžko.

ÚRYVEK Z KNIHY:
Návrat z nemocnice a měsíční léčení v do-

mácím prostředí mi umožnilo zapsat, co se mi 
honilo hlavou v nemocnici, ale i pokračovat 

OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNYOKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY

v dalších tématech a sáhnout po myšlenkách, 
kterými jsem se zabýval již dříve. Touha pra-
covat a současně nedostatek sil, potřeba 
odpočívat a pokračovat v léčení vytvořila 
příležitost k praktickému cvičení toho, co se 
mi honilo hlavou. 

Některé lidi obdivujeme, kolik toho v životě 
dosáhli. Jiní podali neuvěřitelné výkony přes-
to, že neměli geniální nadání. Hledáme cesty 
a učíme se různé metody třeba rychlého uče-
ní, zvyšujeme pracovní výkony, používáme 
nejmodernější technologie. Pak se těšíme na 
ušetřený čas. Volné dny navíc jsou vyhledá-
vaným zaměstnaneckým bonusem. Na druhé 
straně vidíme lidi uštvané a stresované, kteří 
se hroutí a propadají depresím. Mají vysoké 
cíle a ideály, kterých se nedaří dosáhnout. 
Nebo ty, kteří už všechno vzdali, třebaže mají 
život teprve před sebou, či ty, kteří žádné cíle 
nemají a stačí jim přežívat. Může tu pomoci 
duchovní život? 

Kardinál Špidlík kdesi řekl: Dnešní produk-
tivní společnosti vešla potřeba neztrácet 
čas tak do krve, že se lidé bojí ztrácet čas, 
i když nemají co na práci. A jak se na čas 
dívá Bible? Čas zde není věčný, neboť 
věčný je jen Bůh. Každému člověku pak dal 
jeho čas, aby se mohl rozvinout a stát se 
tím, kým ho Bůh chce mít už od věčnosti. 
K tomu, k čemu byl stvořen, dostal každý 
tolik času, kolik potřebuje.

Jestli jsem tedy od Boha dostal přesně tolik 
času, kolik potřebuji k tomu, abych splnil, co 
je mým cílem, pak správné využití času je věcí 
duchovního života. Ten mě vede k tomu, že 
se ptám nejen na to, co ode mne Bůh žádá, 
ale co ode mne žádá právě v této chvíli. 
Učím se naslouchat ve chvílích četby Písma 
a při rozjímání. Ale Bůh ke mně mluví i skrze 

Sbírka pro postižené tornádem
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Proč bychom asi měli být sítí? říkáte si 
jistě. V evangeliu se píše o rybářích, ale že 
máme být sítí?

Síť může mít více způsobů použití. Můžete 
do ní někoho lapit tak, že se nemůže vymotat. 
Můžete přes ni ve hře odpalovat míč… Ale 
můžeme do ní také jako správní rybáři duší 
někoho zachytit. 

Možná, že je důležité, aby ti, kterým záleží 
na tom, aby bylo dost mladých a měl kdo 
uklízet kostel a věnovat se dětem atd. nejen 
šli sami příkladem, ale také tvořili právě síť. 
Děláme to?

Všechno to zní pěkně, říkáte si možná 
teď – filozofovat si tady o nějaké síti – ale jak 
ji v reálu vytvořit? Co tvoří síť? Ano, jsou to 
provázky, pěkně svázané do uzlíků. Každý 
uzlík v síti jako by natahoval ruce, aby se spojil 
s kolegou, který zase natahuje ruce k němu. 
Možná jeden uzlík něco potřebuje a druhý tuto 
potřebu vnímá nebo nabízí pomoc. Když se 

ostatní lidi a okolnosti. Někdy nás napadají 
věci, které bychom mohli dělat jindy a jinde. 
Ty je dobré si poznamenat, abychom na ně 
nezapomněli, ale nemá smysl se jimi hlouběji 
zabývat, jestli teď máme úkol jiný. Jestli mám 
v přítomnosti studovat, vařit oběd nebo vést 
obchodní jednání či cokoli jiného, pak třeba 
myšlenka na pomoc potřebnému, který tu 
není, může být jen pokušením, které rozpty-
luje. Jsou věci, které mohu dělat současně. 
Při některé manuální práci se můžeme za 
potřebného modlit, nebo i intelektuální práci 
můžeme za někoho obětovat. Soustředění na 
přítomnost však není důvodem k výmluvě, že 
pro potřebného nemůžeme nic dělat. 

Papež svatý Jan XXIII. žil podle pravidla: 

Musím dělat každou věc, konat každou 
modlitbu, řídit se tímto pravidlem, jako bych 
neměl nic jiného na práci, jako by mě Pán 
postavil na tento svět jen proto, abych dobře 
udělal tento skutek a jako by na jeho výsled-
ku záviselo moje posvěcení, a nemyslet na 
to, co bude potom, nebo co bylo předtím. 

Jindy říkával, že se nezneklidňuje ani minu-
lostí, ani budoucností, protože na minulosti 
nemůže nic změnit. Tu může odevzdat jen 
Božímu milosrdenství. Budoucnost ještě 
nemá a neví, jestli ji mít bude, proto ji ne-
chává Boží prozřetelnosti. Ale o přítomnosti 
s jistotou ví,  že mu ji Bůh dal, a na něm teď 
záleží, jak ji naplní.

připravila M. Červenková

Jsme v naší farnosti síť?
sejde potřeba s nabídkou pomoci, uzlíky se 
spojují a mohou postupně tvořit síť. Všichni to 
známe, tak vznikají naše přátelství. Tak se sta-
ráme o své děti nebo se rodiče starají o nás. 
Pokud chceme velkou síť, je třeba, abychom 
neustále vnímali ty, se kterými se setkáváme 
a natahovali ruce k pomoci a zároveň překo-
návali svoji pýchu a nebáli se pomoc přijímat, 
je-li třeba. Často jde o důležité maličkosti.  

Je třeba si dobře všímat, kde má síť díry 
a neustále se ji snažit zacelovat tím, že se 
budeme snažit vnímat potřeby osamocených 
uzlíků kolem. Je třeba, aby se spojovaly už 
hotové „malé sítě“ našich společenství a rodin 
v sítě větší a třeba se někdy podaří, že naše 
farnost bude jednou velkou sítí. Ne pro radost 
nebo pýchu z toho, že takovou sítí jsme, ale 
proto, abychom byli použitelní pro Rybáře.

Věřím, že to dokážeme, stačí natáhnout 
ruce a nastavit radary srdce.

farnice z poslední lavice

Na kemp letos odjelo 
28 dětí, o které se staralo 
8 vedoucích. Táborníci se 
hned první noc ocitli v kůži 
odsouzeného Andyho ve 
vísecké věznici. Od začátku 
si museli osvojit zvláštní pra-
vidla a získat dobré kontakty. 
Pomáhal jim velice schopný 
a již zkušený trestanec Red.

Vězni byli rozděleni do čtyř 
gangů, ve kterých měl každý 
z nich určité „povolání“. Tak 
mohli získávat různé výhody 
a do jisté míry ovlivňovat 

Vykoupení z věznice Vísky

Orelský Letní KEMP

CestičkaCestička

chod věznice. Díky zkuše-
nostem nabytým při tábo-
rových hrách během týdne, 
se jim nakonec z věznice 
podařilo zdárně uprchnout!

Děti si během týdne vy-
zkoušely různé aktivity s té-
matikou spojenou s vězením, 
zažily válku gangů, chytaly 
uprchlé vězně, zahrály si 
paintball. Nevynechali jsme 
ani velmi oblíbený výlet na 
raftech v nedaleké vodní ná-
drži. Letošní kemp byl první, 
na kterém se ani nehrál flor-

bal. Ten byl v rámci změny 
a jiného pojetí kempu v po-
sledních letech na ústupu.

Také letos za námi přijel 
otec Petr. Místo mše, na kte-
rou každoročně chodíme do 
místního víseckého kostela, 
vyprávěl dětem příběh, jak to 
bývá zvykem na dětské mši. 
Zahrál si s dětmi hru a došlo 
také na autogramiádu…

Děkujeme všem vedoucím 
všem, i kteří se jakkoliv podí-
leli na přípravě kempu.

vedoucí Letního KEMPU
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Orelský stanový tábor – Břestek 2021
Jak už je ve zvyku, tak se 

i letos první červencový tý-
den chystalo odjet do Břes-
tku u Buchlovic na Orelský 
stanový tábor 40 dětí. Před 
vstupem do autobusu mu-
sely všechny děti a vedoucí 
projít negativním testem na 
Covid-19. Toto testování se 
v průběhu tábora konalo 
ještě jednou.

Tento rok nás na táboře 
doprovázelo téma Strážci 
Severu z možná někomu 
známého seriálu Hra o trůny. 
Úkolem dětí bylo dobýt osm 
zemí a porazit tak Nočního 
krále. V cestě jim stáli Ne-
mrtví a Bílí chodci. Každý 
den dobyla určitou zemi jiná 
skupinka, podle toho, jak 
se dětem dařilo v dopolední 
a odpolední hře. Skupinek 
bylo letos 5 po osmi dětech 
plus jeden nebo dva vedou-
cí. Hned první den si každá 
skupinka musela vymyslet 
svůj název, pokřik a nakreslit 
si vlastní vlajku. Padly origi-
nální názvy jako Drajčáci, 
BercheLioni, Rytíři z Moravy, 
Nemrtví nebo Ledňáčci.

Každý den se také udě-
lovalo pár diplomů a jedním 
z nich byl i diplom za bo-
jovnost při hře. Děti, které 
se ten den snažily při celo-
táborových hrách nejvíce, 
získaly toto ocenění. Večer 
je čekala noční hlídka, při 

které musely složit přísahu 
slibující, že budou čestně 
hlídat až do jejich smrti - ob-
razně řečeno samozřejmě:). 

Hry byly možná někdy 
fyzicky náročné, ale věříme, 
že i tak si je děti užily.

O víkendu nás svou ná-
vštěvou poctil o. Petr, který 
přivezl spooooustu buchet 
od dvou maminek, za což 
jim moc děkujeme! Buchty 

byly výborné! A při té příleži-
tosti nám teda otec i odslou-
žil mši svatou:). V jednom 
z posledních dnů nás čekal 
celodenní pochoďák, jehož 
cílem byla krásná rozhledna 
v přírodě. I když počasí ten 
den zrovna nepřálo, neza-
bránilo nám to si na ohni 
uvařit chutnou gulášovou 
polévku.

Večery jsme strávili u ve-

Začátek školního roku není 
žádný med. Musí se nakoupit 
věci, nadepsat sešity, se-
známit se s rozvrhem a další 
podobné věci. Pro Zdeňka to 
bylo o to horší, že přešel na 
jinou školu. Kvůli stěhování 
opustil všechny své kamará-
dy a musel na novém místě 
začít, jak se říká, od píky. 
A to jde někdy pěkně ztuha. 
Zvláště, jste-li nesmělí a máte 
uši velké jako slon.

Seděl sám v první lavici, 
nikdo se s ním nebavil, jen 

černíčků, které si připravily 
děti po skupinkách a občas 
byl také táborák, při kterém 
se hrálo a zpívalo.

Chtěli bychom moc po-
děkovat všem dětem, které 
nadšeně jezdí na náš tábor. 
Doufáme, že je uvidíme za 
rok zas! Také moc děkujeme 
našim paním kuchařkám, 
hlavním vedoucím a všem, 
kteří nám jakkoliv po dobu 
tábora pomáhali!

Fotky z tábora si můžete 
prohlédnout na:

www.oreldb.unas.cz

Alžběta Rebendová

Ahoj kluci a děvčata,

Ušoun

začal školní rok, moc vám přejeme, aby se vám v něm dařilo a abyste okolo sebe měli 
dobré kamarády. Že není někdy snadné je získat, o tom si můžete přečíst v následujícím 
příběhu.

občas na něj někdo něco 
posměšně zakřičel.

„Co koukáš jako sůva 
z nudlí?“ halekal ze zadní 
lavice Martin.

„Zdeněk Nováček pověsil 
se na háček!“ rýmoval třídní 
šašek Jindra. A když zazvo-
nilo, Vojta zakřičel „Chytej, 
ušoune!“ a trefil ho houbou 
do hlavy.

Zdeněk se musel hodně 
přemáhat, aby se neroz-
brečel a celé vyučování se 
těšil na to, až půjde domů. 

Není divu, že mu první týden 
školního roku připadal ne-
konečně dlouhý. O víkendu 
se naopak čas rozběhl jako 
závodní kůň, a než se Zdeněk 
nadál, bylo zase pondělí. Do 
třídy vklouzl tiše jako myš. 
Snažil se na sebe co nejmíň 
upoutávat pozornost. Měl 
však smůlu. Jen co dosedl 
, už se k němu hnal posmě-
váček Vojta. Zdeněk sevřel 
ruce v pět a připravil se na 
nejhorší. K jeho velkému pře-
kvapení ale Vojta kolem něj 
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jen prošel a cestou utrousil: 
„Jestli chceš a nebojíš se, 
přijď nes po škole na hřiště. 
Něco zažiješ.“ Zdeněk na 
něho překvapeně hleděl 
a nadšeně přikývl. Konečně 
dostal příležitost a bude moct 
dokázat, že není žádná pa-
davka. Už se nemohl dočkat, 
jak nové kamarády oslní.

Po vyučování se Zdeněk ze 
třídy vyřítil jako uragán a pe-
lášil se domů převléct. Na 
hřiště dorazil jako první. Voj-
ta, Martin a Jindra se přihnali 
chvilku po něm a už zdálky 
křičeli: „Podívejte, ušoun je 
tady. To bude legrace.“

Zdeňkovi v tu chvíli došlo, 
že tahle výprava za dobro-
družstvím nebude žádný 
med. A taky že nebyla. Jen 
co se sním kluci pozdravili 
a utrousili na jeho adresu 
pár posměšných poznámek, 
hned si to namířili do neda-
leké zahrady, ve které rostly 
mladé ovocné stromky a stála 
tam chatka. Přehoupli se 
přes plot a s indiánským 
pokřikem se vydali k chat-
ce. Zdeňkovi se to nelíbilo 
a přemýšlel, jestli by nebylo 
lepší udělat čelem vzad a pe-
lášit domů. Na to už ale bylo 
pozdě.

„Ušoune!“ volal Vojta. „Na-
jdi nějaký kámen a rozbij 
okno chatky. Starej Koudelka 
tam prý má mačety.“

To přece nejde, běželo 
Zdeňkovi hlavou. 

„No tak! Dělej! Ukaž, že se 
nebojíš!“ pobízel ho Jindra. 

„Nebo máš snad v kal-
hotách naděláno?“ smál se 
Martin.

Tohle bylo na Zdeňka moc. 
Nemohl ty urážky déle sná-
šet. Já vám ukážu, řekl si 
v duchu, shýbl se pro kámen 
a bác! – okno se rozletělo na 
tisíc drobných střípků.

Kluci rozbité okno otevřeli, 
vlezli do chatky a za chvíli 
Zdeňkovi oznámili, že mačety 
našli.

„Co chcete dělat?“ kuňkl 
ustrašeně Zdeněk.

„Co? To se uvidí“, pohrdavě 
se na Zdeňka podívali a vydali 
se na průzkum zahrady.

U ovocných stromků se za-
stavili a Vojta řekl: „Něco vám 
ukážu. Podívejte!“ zakřičel 
a máchl mačetou. Čepel za-
svištěla vzduchem, ozval se 
tupý náraz a jeden stromek 
se skácel k zemi. „Ta je ale 
ostrá,“ zavýskli kluci obdivně 
a hned se k Vojtovi přidali. 
V mžiku se deset mladých 
stromků skácelo k zemi. To 
bude malér, bědoval v duch 
Zdeněk, ale nahlas se neod-
vážil nic říct, aby se mu kluci 
zase nesmáli, že je padavka.

Pak za chatkou vrzla bran-
ka a nazlobený mužský hlas 
vykřikl: „No počkejte, vy 
darebáci, já vám dám!“

Martin, Vojta a Jindra pustili 
mačety a byli ti tam. Zdeněk 
zůstal v zahradě sám. „J-já 

jsem to neudělal,“ soukal ze 
sebe, když k němu rozlícený 
muž dorazil.

„To vysvětlíš na policii,“ 
zahřímal naštvaně pan Kou-
delka a vlekl Zdeňka k autu.

Co se dělo pak, bylo jako 
zlý sen. Na policejní stanici 
pro něj přijeli jeho rodiče. 
Pan Koudelka požadoval 
úhradu škody. Doma pořád-
ně dostal. Také ve škole bylo 
druhý den hotové pozdvižení. 
Vojta, Martin a Jindra mu 
vynadali do zbabělců a řekli 
mu, že už ho nikdy nikam 
nevezmou.

Zdeněk chvíli nevěděl, co 
má dělat, ale nakonec sebral 
odvahu a řekl jim, že je rád, 
že ho nevezmou, protože 
s těmi, co zbaběle utíkají od 
maléru, totiž nechce nic mít. 
A v duchu si řekl, že než tako-
vé kamarády, to raději žádné.

Zdeněk ale nakonec ka-
maráda našel. Jmenoval se 
Ondra, jezdil rád na kole 
a stejně jako on uměl hrát 
dobře fotbal. Díky Ondrovi 
se Zdeněk za pár týdnů cítil 
ve třídě jako doma. Spolužáci 
po pár měsících zjistili, že je 
to chytrý a dobrý kluk, se 
kterým je legrace a přijali ho 
mezi sebe. A představte si, že 
se nakonec udobřil i s Vojtou, 
Martinem a Jindrou.

podle knihy 
Neobyčejná dobrodružství

Letos uplynulo 1100 let od zavraždění svaté Ludmily, která vychovávala sva-
tého Václava, ten patří k hlavním patronům českého národa.

Když doplníte správně slova v obláčcích do textu pod obrázkem, tak se dozvíte 
víc o svaté Ludmile. 
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Skupině dětí ve věku mezi čtyřmi a osmi lety byla položena otázka, co je to láska. 
Jejich odpovědi byly mnohem širší a hlubší, než si kdo dovedl představit: 

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

Redakční rada si vyhrazuje právo na úpravu a krácení článků

Odpovědný pracovník Mgr. Alena Tlachová  Náklad 800 kusů
Tisk LELKA, Dolní Bojanovice 

Dětské názory na lásku

Od té doby, co moje babička onemocněla 
artrózou, nemůže se už ohnout a namalovat 
si nehty na nohou. Tak to za ni teď pokaždé 
dělá můj dědeček, i když sám má artrózu 
v rukách. To je podle mě láska. 

Když vás má někdo rád, vyslovuje vaše 
jméno tak trochu jinak. A tak prostě víte, 
že vaše jméno je v jejich ústech v bezpečí. 

Láska je, když si na sebe dívka nastříká 
parfém a kluk použije vodu po holení a pak si 
spolu vyrazí ven a jeden druhého očuchávají. 

Láska je, když jdete na jídlo do restaura-
ce a dáte někomu většinu svých hranolků 
a nechcete na oplátku žádné z jeho porce. 

Láska je to, co vás nutí se usmívat, i když 
jste unavení. 

Láska je, když maminka udělá kávu pro 
tatínka a usrkne, aby se přesvědčila, že 
dobře chutná.

Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé 
narozeniny, když  přestaneš otvírat dárky 
a zaposloucháš se. 

Láska je, když se s někým často pusin-
kujete. A až pusinkování  přestane bavit, tak 
pořád chcete být spolu a víc spolu mluvit. 
Moje maminka s tatínkem jsou takoví. 

Když se chcete naučit někoho lépe mi-
lovat, měli byste začít u kamaráda, kterého 
nenávidíte. 

Láska je, když řeknete klukovi, že se vám 
líbí jeho tričko a on ho pak nosí každý den. 

Láska je, jako když jsou malá stará paní 
a malý starý pán stále přátelé, i přes to, že 
se už tak dobře znají. 

Láska je, když maminka dá tatínkovi nej-
lepší kousek kuřete. 

Láska je, když mamka vidí taťku celého 
smradlavého a upoceného, ale i tak o něm 
říká, že je větší fešák než Robert Redford. 

Ježíš nám dává v evangeliích děti za 
vzor – pro jejich důvěru a otevřenost. 
Učme se od nich nestydět se za své 
city!!! 


