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CESTA

KDE JE TVŮJ POKLAD…

Jedna mladá žena jela 
autem z práce. Řídila vel-
mi opatrně, protože měla 
zbrusu nové auto. Koupili 
si ho s manželem před 
několika dny. Dlouho na 
něj museli šetřit. 

Na přeplněné křižovatce 
na okamžik zaváhala a na-
razila blatníkem do náraz-

Poznala manželovo pís-
mo. Na lístku stálo: „Jezdi 
opatrně. Ale pokud náho-
dou někdy naše nové auto 
narazíš, tak pamatuj, že 
miluji tebe a ne tu hroma-
du plechu.“

Všem vám, milí přáte-
lé, přeji prázdninové dny 
bez jakýchkoliv nehod 
a úrazů. Ať jsou to zároveň 
dny, které vám pomohou 
znovu postavit do popředí 
to, co je ve vašich životech 
podstatné, ať už se to 
týká vztahu k Bohu nebo 
k lidem kolem.

Ať nám všem také po-
mohou méně se zabývat 
tím, co za naše přílišné 
starání nebo rozčilování 
nestojí.

o. Petr

níku jiného auta. Strašně 
se rozplakala. Jak takovou 
škodu vysvětlí manželovi? 

Druhý řidič ji sice sho-
vívavě vyslechl, ale trval 
na tom, že je třeba sepsat 
pojistnou událost. Žena 
začala hledat dokumenty 
ve své kabelce. Při tom 
z ní vypadl jakýsi lístek. 
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Dne 28. června oslaví náš 
duchovní správce o. Petr Karas 
20. výročí kněžského svěcení. 

K tomuto jubileu mu 
blahopřejeme a zároveň 

děkujeme za jeho věrnou službu 
nejen v naší farnosti. 

Do dalších let mu přejeme 
a vyprošujeme hojnost Božího 

požehnání, pevné zdraví, hodně sil 
a radosti nejen na Libavé… 

bojanovští farníci

Letní slunovrat

Nebýt v polovině června svátek svatého 
Víta, sotva zaznamenáme, že o několik 
dnů později (astronomové jej odhadují na 
vteřinu přesně) končí jarní a začíná sluno-
vrat letní… Ano, na svatého Víta ještě se 
nesetmělo a už svítá. Objevit ale přesnou 
hranici obou slunovratů je nesmírně těžké, 
protože počasí v průběhu stoletého kalen-
dáře je nejisté. Ovšem, svátky v rychlém 
sledu po sobě, v dokonalém souzvuku 
radostného jara naznačují mnohé.

Po svátku Nanebevstoupení Páně přichází 
slavnost Seslání Ducha svatého, kterou 
končí doba velikonoční, Nejsvětější Tro-
jice, Božího Těla (Těla a Krve Páně) až 
k slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 
Pro toto přechodné období nám staré pra-
nostiky nabízí pro jistotu dvě varianty. Po-
kud se naplní první, tak na Svatý Duch, do 
vody žbluch a o Božím Těle, do vody směle. 
A sluncem prohřáté vody a vůní jejich 
vonící večery, to už je léto. Horší, pokud 
se splní varianta druhá. Totiž, na Svatý 
Duch, s kožichem buch, avšak po Svatém 
Duchu, pojď sem, kožuchu. A všechno je 
úplně jinak. Ale i tak, léto na sebe dlouho 
čekat nenechá…

z knihy Čtyři slunovraty 
Františka Fanyna Krši

PŘEJEME VŠEM POŽEHNANÝ ČAS 
PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH.

REDAKČNÍ RADA
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PROŽILI JSME

Ohlédnutí za Kurzem charizmatické obnovy
V sobotu po Velikonocích byla slavnostně ukončena charizmatická obnova, o které jste 

se mohli dočíst už v minulém čísle Cesty. I tentokrát se účastníci shodují, že i když byla 
časově náročná, je pro ně velkým přínosem. Mnohé se dověděli, mnohé prožili a hodně 
toho obdrželi. Uvádíme zde tři ohlasy:

Milí přátelé z Dolních Bojanovic,
už to, že jsem se zúčastnila této obnovy, vní-
mám jako velké obdarování. Přihlásila jsem 
se na poslední chvíli a nevěděla, co přesně 
mám očekávat. Již při prvním setkání jsem 
byla ráda za své rozhodnutí a těšila se na 
další setkávání. 

A jak jsem byla obdarována Duchem 
svatým? Myslím, že mám větší klid v duši, 
trpělivost a shovívavost s lidmi ve svém okolí. 
Sice jsem si přála více darů od Ducha sv. 
(i pro mé potěšení), ale nechávám to na Jeho 
rozhodnutí, kdy a jaké ještě dostanu. Velkým 
přínosem bylo vedení v modlitbě a každoden-
ní čtení Písma sv., při němž jsem si uvědomila 
důležitost společenství. 

Mohla bych dlouho psát, co všechno mě 
zasáhlo, co jsem si v sobě srovnala s pomocí 
pána Ježíše. Děkuji o. P. Karasovi a jeho 
obětavým pomocníkům za doprovázení při 
celé obnově. účastnice

Obnova ve mně podnítila důvěru v Boží moc 
a jeho lásku a péči o mě a o člověka obec-
ně… Dostala jsem mnoho darů, ale největším 
z nich bylo uzdravení potíží a Boží záchrana 
miminka, které čekám. Jsem Bohu vděčná za 
všechno, co pro mě udělal, dělá a ještě dělat 
bude a chci mu jeho lásku a získané dary tak, 
jak umím, „oplácet“ v každodenním životě… 

Maruška

Asi jako na začátku každého „neznámého“ 
člověk přemýšlí, jestli se mu ten věnovaný 
čas vyplatí, jestli do toho má vůbec jít. Vždyť 

je tolik jiných „užitečnějších“ věcí, které se 
dají ve volném čase dělat. A co když budu 
muset něco obětovat? Co když se přeceňu-
ju? Nejsem přece dokonalý křesťan, abych 
měl právo objevovat a dostávat dary Ducha. 
A k čemu vlastně? Já si vystačím s tím „má-
lem“, které mi stačilo do teď… Minimálně 
jedna z těchto otázek naskočila v hlavě 
každému, kdo se chystal zúčastnit Kurzu 
charismatické obnovy. Avšak ti, kteří sami 
sebe překonali, poznali, že neudělali chybný 
krok, ba naopak! Totiž každá pochybnost 
se na konci zdála úplně směšná v porovnání 
s tím, jak jsme se naučili vnímat víru jinak (fakt 
pěkně) a kolik srandy jsme zažili. Věřím tomu, 
že většina by se chtěla vrátit zase na začátek 
bez zbytečných obav a prožít si to znovu 
s ještě klidnějším srdcem. Ale je to „v suchu“, 
Duch svatý si k nám tu cestu stejně našel.  

„Mnohem víc dostanete, než kolik do toho 
sami vložíte.“ Tato slova, řečená na začátku, 
se naplnila. Člověk nemusí na místě prožít 
žádný "wow efekt", to není cílem. Cílem je růst 
a ten přece není ze dne na den. Pokud toužíte 
udělat další krok ve svém vztahu k Bohu, 
přiblížit se k němu novým způsobem, zakusit 
opravdovou blízkost Ducha svatého, krásu 
vztahu k němu, a poznat skvělé lidi hledající 
to samé, nebojte se do toho také jít. Dosta-
nete víc, než do toho sami vložíte. Bonusem 
vám bude skvělá parta lidí všech věkových 
kategorií, ze kterých se stanou vaši přátelé.

A to se vyplatí!
N.L.
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Národní pochod pro život a rodinu 2017

Hnutí pro život letos organi-
zovalo již sedmnáctý Národ-
ní pochod pro život a ro-
dinu v Praze. A tak jsme se 
rozhodli, že to vyzkoušíme, 
že si uděláme výlet a zároveň 
podpoříme dobrou věc. 

Mile nás překvapilo, jak 
bylo vše perfektně zorgani-
zované – speciální vagony 
a autobusy ze všech koutů 
republiky, všude dobrovolní-
ci, abychom se my z Moravy 
v Praze neztratili.  Dopra-
va až k Pražskému hradu, 
kde jsme měli přednostní 
bezpečnostní prohlídku. 
V 10 hodin začínal samotný 
program mší svatou v kated-
rále sv. Víta a dále přecho-
dem do parku na Klárov, kde 
byl ve 12 hodin oběd. Pro 
děti tu byla sladká odměna, 

spousta balónků a divadelní 
představení. Dospělí si mohli 
poslechnout hudební skupi-
nu Mantaban. Poté následo-
valy proslovy organizátorů, 
hostů a osobností. 

Ve 14 hodin začal pochod, 
šli jsme přes Karlův most 
na Václavské náměstí, kde 
bylo v 16 hodin zakončení 
požehnáním a poděkováním. 
Celou cestu nás provázeli 
motorkáři a úžasní bubeníci, 
kteří vytvářeli skvělou atmo-
sféru. Bohužel nás na nějaký 
čas zastavila i skupinka lidí, 
která má jiný náhled na život, 
a museli jsme čekat, než je 
pořádková jednotka policie 
odstaví z naší trasy. Tím 
vzniklo malé zdržení, a tak 
jsme na vlak domů už museli 
pospíchat. Sedla jsem si do 

vlaku a byla už dost una-
vená, ale šťastná, že jsme 
vše zvládli… Najednou jsem 
zaslechla rozhovor mamin-
ky, která jela na pochod se 
čtyřmi malými dětmi (!), jak ří-
kala spolusedícím, že tatínek 
bohužel jet nemohl, ale ona 
chtěla. Tato věta mě donutila 
položit si otázky. Jak velkou 
oběť musela ta maminka 
přinést, zvlášť když počasí 
moc nepřálo, chvílemi i prše-
lo. Má to vůbec cenu? A co 
tím lidem okolo nás chceme 
říci? Kolik nás musí být, aby 
si toho společnost všimla? 
O co nám vlastně jde? 

Jde nám o hodně. Není 
to protest, ale spíše chce-
me manifestovat jiný životní 
styl. Povzbudit společnost 
v tom, že mít zdravou rodinu 
je možné, že každé dítě je 
požehnáním, že je tu někdo, 
kdo chce ženám v těžkých 
situacích pomoci a že Bůh 
je skutečným pramenem 
života. Letos se do Pocho-
du pro život zapojilo podle 
oficiálních odhadů 8000 lidí. 
Jen pro srovnání ve Slo-
venské republice v roce 
2013 i 2015 přišlo téměř 
90 000 účastníku. Mají snad 
život raději než Češi? Nebo 
už nepotřebujeme děti a ro-
diny, které se skládají z otce 
a matky a jejich dětí? 
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Hnutí Pro život ČR je ne-
ziskové občanské sdružení 
působící v České republice

Je největší českou pro-life 
organizací. Vydává 5-6krát 
ročně Informační oběžník 
o nákladu 15 tisíc výtisků, 
který je zároveň dostupný 
na internetu, distribuuje in-
formační materiály s pro-life 
agendou a provádí monito-
ring sdělovacích prostředků. 
Zároveň se intenzivně zabývá 
lobbingem v oblasti zákonů 
dotýkajících se zájmů hnu-
tí pro- life (potraty, umělé 
oplodnění, přirozené plá-
nování rodičovství, eutaná-
zie,…) a informováním o nich, 
jakožto informováním svých 
příznivců o postojích politiků 
kandidujících ve volbách. 

Hlavní projekt Hnutí pro 
život ČR je bezplatná lin-
ka pomoci. Dále projekt 
„Nesoudíme. Pomáháme“ 
nabízí pomoc ženám, které 
čekají neplánované dítě, 
a okolí nebo okolnosti je 
nutí k podstoupení potratu. 
A v neposlední řadě „Mod-
litby za nejmenší“ - sdru-
žení lidí, kteří denně prosí 
Boha za zastavení umělých 
potratů, obrácení společ-
nosti, lékařů a rodičů a za 
respektování práva na život 
každého dítěte od okamžiku 
jeho početí.

Klára Doležalová

Typicky dubnové počasí přivítalo skupinu Žalozpěv v celé 
své kráse. Zubaté sluníčko střídaly dešťové kapky a z Čes-
komoravské vrchoviny přivezla kapela sněhové vločky. V naší 
farní stodole se nestačilo přikládat do ohně. Přesto místnost 
prostoupila životodárná hudba lyrického folku s nezaměnitel-
nými texty. Protože už jsem jednou o této kapele do Cesty 
psala, tentokrát jsem se zaměřila více právě na texty. Hlavní 
inspirací samozřejmě zůstává ona tajemná a žalozpěvná 
Vysočina. Jak sám autor říká: „Mystická krajina básníků 
Demla, Reynka, Zahradníčka, Březiny a Anny Pammrové, 
která neklamně otiskuje v textech písní svoje stopy.“

Ale napodruhé jsem vnímala i příběhy lidí. Oslovila mě 
třeba píseň s názvem „Dopis Janu Zahradníčkovi“. Jedná 
se o básníka Jana Zahradníčka, jehož komunistický režim 
považoval za ideologického nepřítele a odsoudil ho za vele-
zradu při vykonstruovaném procesu ke třinácti rokům krimi-
nálu. V písni autor poukazuje na těžké chvíle silně věřícího 
člověka, který se stal obětí komunistického režimu, na velká 
dilemata člověka opouštějícího nedobrovolně domov a hlavně 
své milované. Není vůbec od věci chvilku se zastavit, zvlášť 
v naší uspěchané době, kdy je nadbytek všeho a svoboda 
všeho a nějak se vytrácí zodpovědnost, vděčnost a hledání 
Pravdy. Věřte mi, bylo co poslouchat.

Skupina Žalozpěv své tvorbě říká „akustická hudba z Vy-
sočiny“. Nové CD Žalozpěvu se jmenuje Šlépěje nejbližší 
a obsahuje 14 písní. Skupinu tvoří pět lidí – ráda bych vám 
je představila jejich vlastními slovy:

JIŘÍ NOHEL - kytara, zpěv (Lubné)
Autor písní, tulák, snílek, hlídač starých časů, hledač 

sudetských kostelů, kytarový samouk původně vyučen na 
dechové nástroje. Ve volném čase se věnuje obnově původ-
ních lesů, opravě Božích muk a studánek. Snaha odpojit se 
od technokratického světa ho zatím dovedla ke stádu ovcí 
a koz, slepicím a lánu brambor.

MARKÉTA ŠTOURAČOVÁ - příčná flétna, klavír, zpěv 
(Křižanov)

Skvělá instrumentalistka, která dělí svůj čas mezi žáky ZUŠ 
(obor flétna), klienty speciální školy pro tělesně postižené na 

ŽALOZPĚV PODRUHÉ V BOJANOVICÍCH
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Březejci a malou Nelinku. Má ráda výtvarné 
práce a literaturu.

ALEŠ TOMEK - housle, elektrické housle, 
zpěv (Níhov)

Pokračovatel a potomek lidových muzikan-
tů z Níhova, konstruktér letecké techniky, 
lyžař, zahrádkář…

PETR NOVOTNÝ - bezpražcová baskytara, 
zpěv (Lomnice)

Zkušený, vyhledávaný muzikant, studiový 
hráč a režisér nešetřící radou začínajícím 
kapelám. Dlouholetý člen Žalmanova Spolu. 
K jeho zálibám patří fotografování, pití kávy 
a kouření cigaret, zvelebování domku v židov-
ské čtvrti a Frank Zappa.

VOJTA HERKA - alternující bezpražcový 
baskytarista (Ratíškovice)

Povoláním grafik, majitel kouzelného na-
hrávacího studia, zkušený hudebník a režisér 
s podlužáckým „etnogenem“. Jediný vinař 
v kapele (na Vysočině kvetou švestky:-). 
Poklad kapely.

MODLITBA ZA JEŘABINY U CEST 

Prosím tě Bože za jeřabiny, 
za všechny posly nového jara, 
za hejna kvíčal na těle podzimu, 
za zemi co se stará. 

Za mlhu v lukách, když vysvlékla si kabát,
za mnohý příslib lednové noci,
ostrovy mraků v ohni večera, 
kam plují bez pomoci.

Za každou z písní, kdy mé rty velebily nebe, 
za život, za příště nevyřčené. 

Ať je mé srdce jenom v tobě tiché, 
prosím tě na kolenou, jediný můj Bože, 
za kůrku chleba na mém stole, 
za slaměné lože. 

připravila Marcela Červenková
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V sobotu po Velikonocích 
v sychravém odpoledni nás 
padesátka poutníků odces-
tovala do portugalské Fatimy 
na pouť konanou u příleži-
tosti jubilejního roku zjevení 
Panny Marie. Toto zjevení 
se událo právě před sto lety, 
kde se celkem šestkrát zje-
vila Matka Boží třem dětem 
z osady Aljustral u Fatimy – 
Lucii dos Santosové, jejímu 
bratranci Franciskovi a jeho 
sestře Jacintě. Maria přichá-
zela vždy 13. dne v měsíci 
od května do října 1917. Při 
každém dalším zjevení při-
cházelo na pastvinu Cova de 
Iria více a více přihlížejících. 
I když dětem zpočátku skoro 

nikdo nevěřil a zažily krušné 
chvíle a výslechy, díky ochra-
ně Panny Marie byly všech-
ny komplikace a pomluvy 
překonány a tato mariánská 
zjevení byla po důkladném 
teologickém šetření uznána 
církví jako pravá dne 13. říj-
na. 1930. V roce 1919 byla 
na místě zjevení postavena 
kaple. Sourozenci František 
a Jacinta Martovi zemřeli 
v letech 1919 a 1920, Lucie 
vstoupila do řádu sv. Doroty 
a potom v roce 1948 do kláš-
tera karmelitánek v Coimbře, 
kde se dožila téměř 98 let.

Po více než tříhodinovém 
letu z Prahy do Lisabonu 
nás čekal ještě asi stodva-

FATIMA A DALŠÍ PORTUGALSKÉ SKVOSTY

cetikilometrový přesun au-
tobusem přímo k fatimskému 
hotelu Domus Pacis. Tento 
nádherný hotel nám poskytl 
výborné ubytování a stra-
vování. Nedělní ráno nás 
přivítalo krásným počasím 
s téměř letními teplotami. 
Cestou k poutnímu areálu 
vzdálenému asi 200 metrů 
jsme se nejdříve zastavili 
v bazilice Panny Marie Rů-
žencové, kde jsou hroby 
všech tří pasáčků. Po výcho-
du z baziliky se nám naskytl 
úžasný pohled na obrovské 
prostranství Cova de Iria 
s oltářem „Recinto“, kaplí 
Zjevení (Capelina) a v po-
zadí s nedávno vysvěcenou 

Fatima - poutní areál
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bazilikou Nejsvětější Trojice. 
Na tomto prostranství, kde je 
místo údajně až pro milion 
poutníků, se konala meziná-
rodní mše svatá. Byli tu lidé 
snad všech národů i ras, 
největší počet tvořili domácí 
v jejich národních krojích. Po 
odpolední prohlídce celého 
poutního areálu i jeho okolí 
jsme se těšili na večerní 
program. Až o půl desáté 
se v kapli Zjevení koná mezi-
národní program sestávající 
z modlitby růžence a pak 
následuje světelný průvod. 
Zajímavostí tohoto růžence 
je, že se ho modlí vybraní 
zástupci poutníků z celého 
světa, vždy polovinu de-
sátku. Bylo ctí, že se tato 
možnost dostala po dva 
večery i našim krajanům. 
Následný světelný průvod 
poutním areálem za zpěvu 

písně „V dolině Iria“ ukončuje 
každý poutní den.

Další den jsme nakrátko 
opustili Fatimu a vyrazili na 
nedaleká zajímavá místa. 
Nejdříve to byla Batalha 
a její nejvýznamnější památ-
ka, dominikánský klášter 

a kostel Panny Marie Vítěz-
né. Poté jsme se zastavili 
v Alcobace, kde jsme si pro-
hlédli obrovský cisterciácký 
klášter s největším gotickým 
kostelem v Por tugalsku. 
Třetí zastávka byla v Nazaré 
u Atlantiku, ve starobylém 
přístavním městě. Jedna 
jeho část se nachází na 
vysokém útesu, odkud byl 
nádherný pohled na město, 
pláž i oceán.

Následující den jsme vy-
konali křížovou cestu, která 
vede z Fatimy do vesničky 
Aljustrel, kde žily rodiny 
malých vizionářů, a navštívili 
jsme tu jejich rodné domky. 
Pak jsme pokračovali k far-
nímu kostelu, místu jejich 
křtu, a poté na hřbitov, kde 
odpočívají jejich rodiny. 

Předposlední den jsme za-
mířili do Coimbry. Toto velmi 

Fatima - hotel Domus Pacis

Aljustrel - farní kostel a hřbitov
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hezké starobylé město s řa-
dou historických památek je 
i známým univerzitním měs-
tem. Coimbru jsme navštívili 
hlavně proto, abychom si 
prohlédli místa, kde v kláš-
teře sester v Karmelu prožila 
nejdelší část svého života 
Lucie de Santos. Den jsme 
zakončili, jako každý večer, 
v kapli Zjevení při modlitbě 
růžence a pak světelným 
průvodem, při kterém měli 
čtyři muži z naší skupiny čest 
nést sochu Panny Marie.

Ve čtvrtek, což byl po-
slední den pouti, jsme se 
rozloučili s Fatimou a odjeli 
do Santarému – významné-
ho místa Eucharistického 
zázraku. Po mši nás ještě 
čekala cesta do Lisabonu, 
o kterém se praví, že patří 
mezi nejkrásnější města svě-
ta. Zastavili jsme se v rodišti 
sv. Antonína a v katedrále 
Santa Maria Maior. 

Poslední zastávkou byl 
Belém – městská čtvrť na 
břehu mohutné řeky Tejo, 
která nedaleko ústí do At-
lantiku. Nachází se zde nád-
herný komplex kláštera sv. 
Jeronýma, Belémská věž, 
botanická zahrada a roz-
sáhlá plocha s parky. Byla 
to pěkná tečka za naším 
putováním.

Tuto pouť jsme konali jen 
pár týdnů před návštěvou 
papeže Františka, který zde 
svatořečil blahoslavené pa-

sáčky Františka a Jacintu. 
Byly tu patrny velké přípravy 
na tuto slavnou událost. Fa-
tima je úžasné poutní místo, 
což se odráží ve velkém 
množství poutníků. Říká se, 
že do Lurd se jezdí prosit 
o zdraví těla a do Fatimy 
o zdraví duše.

Také o naší pouti se dají 
říct jen slova chvály, což 
bylo i zásluhou otce Miloslav 
Čamka z Čejkovic, který nás 
duchovně doprovázel, vedl 
modlitby a každý den sloužil 
mši svatou. Též organizace 
pouti byla velmi zdařila, za 
což „může“ Václav Salajka, 
který to vše zpestř il pro 

něho typickým humorem. 
Velmi taky budeme vzpomí-
nat na Hanu Frančákovou 
z Českomoravské Fatimy 
z Koclířova, jejíž provázení 
po všech navštívených mís-
tech bylo perfektní. Před 
jejími odbornými znalostmi, 
nadšením, vždy dobrou nála-
dou i jazykovou vybaveností 
je potřeba smeknout.

Díky za vše.

za spokojené poutníky 
Vojtěch Bohůn

Loca do Cabeco - památník připomínající zjevení anděla
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Dne 30. dubna 2017 v od-
poledních hodinách vyrazilo 
od naší far y několik aut 
s účastníky nejspíš vůbec 
prvních ryze pánských exer-
cicií naší farnosti. Zájem 
o pánskou spiritualitu potvr-
dil hojný počet účastníků – 
15 mužů včetně otce Petra, 
který se ujal duchovní ná-
plně naší rekolekce. Cílem 
cesty bylo tradiční poutní 
místo Hostýn, které pro 
akce tohoto druhu předsta-
vuje ideální zázemí – per-
fektní ubytování, výborná 
strava (téměř srovnatelná 
s domácí, opravdu ale jen 
téměř…), vlastní kaple a in-
spirativní prostředí Hostýn-
ských vrchů.

Duchovní program se-
stával z modlitby breviáře, 
mší sv., rozjímání, adorací 
a přednášek vycházejících 
z knihy C. S. Lewise – Rady 
zkušeného ďábla. Dotýkaly 
se různých oblastí našeho 
života a každý z nás mohl 
udělat osobní revizi svého 
přístupu k sobě samému, 
Bohu i k nejbližším. Du-
chovní program byl velmi in-
tenzivní, takže téměř vůbec 
nezbýval čas na nějaké to 
drobné rozptýlení v podobě 
kávy či cigaretky. 

Součást í poby tu by la 
i kratší túra po okolí, která se 

však kvůli svému zákeřnému 
převýšení ukázala jako po-
měrně náročná. Některým 
jedincům před cílovým vr-
cholem docházel dech, jiní 
ve své fantazii vzbuzovali 
roztodivné představy pro 
posílení své motivace cestu 
zdárně dokončit. Naštěstí 
se díky intenzivní modlitební 
podpoře nejstarších účast-
níků duchovních cvičení 
a společnému týmovému 
snažení podařilo všem zdár-
ně doputovat zpět na Hostýn 
a tam se po zásluze odměnit.

I přes náročný duchovní 
i neduchovní program jsme 
se jen těžce srovnávali s my-
šlenkou na úterní odpolední 
návrat domů. Jediný, kdo 

PÁNSKÉ EXERCICIE 2017

měl drobný problém se zá-
věrečným úklidem, byl otec 
Petr, což je ovšem omluvi-
telné vzhledem k tomu, že 
v něm není pravidelně tré-
nován v manželském životě. 

Poděkování patří otci Pet-
rovi za duchovní doprováze-
ní a jeho obětavost a ochotu 
zaštítit akce tohoto druhu. 
A taktéž velký dík náleží 
našim manželkám a rodinám 
za to, že nám umožnily se 
na čas ponořit duchovně 
hlouběji v čistě pánské spo-
lečnosti, abychom se takto 
osvěženi s radostí k nim na-
vrátili a mohli se těšit opět za 
rok, (dá-li Pán Bůh… a man-
želky…), na shledanou!

David Frolec
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Poutníci z farnosti Dolní 
Bojanovice se ve dnech 
7. – 10. května vydali na svoji 
dnes již pravidelnou jarní pouť 
tentokráte do jižních Čech. 
Autobus již tradičně doplnili 
farníci z okolních obcí.

Cestovní kancelář Miklas 
Tour z Prostějova, paní Irena 
Janů a Vojtěch Bohůn se 
postarali o organizaci zájez-
du, duchovní vedení zajistili 
o. Jiří Čekal a o. Miloslav 
Čamek. 

Celá pouť byla velmi zda-
řilá. Navštívili jsme řadu 
významných míst diecéze 
České Budějovice. Všechna 
jsou památkově chráněna, 
dnes již opravena s pomocí 

POUTNÍ MÍSTA JIŽNÍCH ČECH

místních farností, diecéze, 
státu, nebo i sousedního 
Bavorska, díky potomkům 
odsunutých Němců po II. 
světové válce. Vždy se nám 
věnoval pracovník nebo prů-
vodce z daného místa, a tak 
jsme měli řadu hodnotných 
informací spojených s da-
ným místem. Vyvrcholením 
bylo přijetí v katedrále sv. 
Mikuláše v Českých Budě-
jovicích světícím biskupem 
Mons. Pavlem Posádem, 
který koncelebroval společ-
nou mši svatou. Setkání bylo 
ukončeno přednáškou otce 
biskupa. 

S  n e j v ý z n a m n ě j š í m i 
poutními místy, která jsme 

navštívili, vás následovně 
seznámíme:

Svatá Hora u Příbra -
mi – je především poutním 
místem s péčí o poutníky, 
stálým programem bohoslu-
žeb a doplňkovými službami 
(exercicie, duchovní obnova 
atp.). Duchovní správa Svaté 
Hory je od roku 1861 svě-
řena Kongregaci Nejsvětěj-
šího Vykupitele, tedy řádu 
redemptoristů. Na Svaté 
Hoře se každoročně koná 
pouť „muklů“ – bývalých po-
litických vězňů, kteří v rámci 
věznění pracovali v okolních 
uranových dolech. 

Štěkeň – zámek a kláš-
ter Anglických panen se 
nachází mezi Strakonicemi 
a Pískem v městysu Štěkeň. 
V současné době v zámku 
působí kongregace „Con-
gregatio Jesu“ (dříve název 
Anglické panny, Sestry Mary 
Ward a další). Je zde pa-
mátný pokoj Karla Kloster-
manna, spisovatele Šumavy 
(1848 – 1923). 

Poutní místo Strašín 
– se nachází pod horou 
Ždánov v Pošumaví s koste-
lem Narození Panny Marie. 
Trojlodní kostel s červeně 
natřenou fasádou a třemi ci-
bulovými báněmi je položen 
mimo obec a je vidět zdaleka 
ze všech stran.Setkání s biskupem P. Posádem v katedrále sv. Mikuláše



12

Prachatice – rodný dům 
amerického biskupa sv. 
Jana Nepomuka Neuman-
na, který patří k českým 
zemským patronům. Jako 
misionářský kněz zakládal 
v Americe katolické kostely 
a školy (celkem přes 100) 
a to zejména pro německé 
osadníky, kteří kolonizovali 
Severní Ameriku, podobně 
jako jejich předci přichá-
zeli již staletí před nimi na 
Šumavu. Za svůj vzorový 
život křesťana a neúnavnou 
práci ve službách Božích 
byl v roce 1977 ve Vatikánu 
svatořečen. 

Lomec - patří mezi nejpro-
slulejší poutní místa v jižních 
Čechách. Barokní kostel 

Jména Panny Marie má 
interiér zdoben pozlaceným 
dřevem, čtrnácti obrazy kří-
žové cesty a dalšími umělec-
kými díly. Hlavní dominantou 
je původní monumentální 
oltář, který je zmenšenou 
napodobeninou Berniniho 
papežského oltáře z chrámu 
sv. Petra v Římě. 

Římov s Pašijovými kap-
lemi – Loretánská kaple 
- v jejím okolí bylo postave-
no 25 barokních kapliček 
křížové cesty (tzv. Římovské 
pašije) s povětšinou dře-
věnými sochami. Kapličky 
pocházejí z druhé poloviny 
17. století a první čtvrtiny 
18. stol. a jsou rozptýleny 
v okruhu 5 km. 

Kájov – kostel Panny 
Marie Nanebevzaté. Poutní 
kostel leží 4 km západně od 
Českého Krumlova. Vysoká 
umělecká hodnota pozdně 
gotického kostela v Kájově 
vedla v roce 1995 k jeho za-
řazení mezi národní kulturní 
památky. 

Římskokatolická farnost 
– prelatura Český Krumlov. 
Farní kostel sv. Víta jako 
gotický objekt byl posta-
ven v roce 1309, přičemž 
v roce 1350 byly ve městě 
zřízeny kláštery klaristek 
a minoritů, později v roce 
1586 ve městě založil Vilém 
z Rožmberka jezuitskou ko-
lej a v roce 1785 byl zřízen 
Českokrumlovský vikariát. 

Poutní místo Klokoty
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Klášter Zlatá Koruna - je 
položen na ostrohu obté-
kaném ze tří stran řekou 
Vltavou. Přemysl Otakar II.
daroval klášteru, který za-
ložil, údajný trn z Kristovy 
koruny, jenž předtím získal 
od francouzského krále 
Ludvíka IX. Svatého. Na 
Přemyslovo přání byl klášter 
podle této relikvie nazván 
Svatá Trnová Koruna. Na 
počátku 14. století došlo ke 
změně názvu na Zlatá Koru-
na, pravděpodobně v sou-
vislosti s velkým bohatstvím 
kláštera. Po zrušení roku 
1785 byl klášter odkoupen 
Schwarzenberky, kteří jej 
až do roku 1909 pronajímali 
pro nevhodné průmyslové 
účely. Důsledkem bylo po-
škozování i následné zničení 
části klášterních budov. 
Klášter prošel ve 40. letech 
20. století náročnými rekon-
strukcemi. Současné využití 
tvoří stálá expozice písem-
nictví v jižních Čechách, 
depozitář Státní vědecké 
knihovny v Českých Budě-
jovicích a prohlídková trasa 
kláštera pro turisty. 

Katedrála sv. Mikulá-
še v Českých Budějovi-
cích – je hlavním kostelem 
českobudějovické diecéze 
nesoucí jméno po svatém 
Mikuláši. Základní kámen 
farního kostela pro královské 
město byl položen 1265. 
V průběhu let chrám vyhořel, 
byl částečně přestavěn, 

a v roce 1785 byl upraven 
interiér a chrám byl povýšen 
na biskupskou katedrálu. 

Jihočeské poutní místo 
Klokoty – najdeme v zá-
padní, okrajové části Tábo-
ra. První písemný záznam 
o kostele pochází od míst-
ního faráře Bolecha z roku 
1361. V kostele najdeme 
doložené patrocinium (za-
svěcení kostela na svátek 
Nanebevzetí Panny Marie) 
z roku 1389. Podle legen-
dy se tu právě v té době 
Madona v podobě krásné 
dívky zjevila nejdříve pa-
sáčkům a posléze i místním 
lidem, vyučovala je o Bohu 
a poté byla před jejich zraky 
anděly vynesena do nebe. 
Novodobá historie klokot-
ského kláštera je od roku 
1994 spjatá s kongregací 
Misionářů oblátů Panny 
Marie Neposkvrněné. Slo-
vo oblát má latinský původ 

a vykládá se jako obětavý 
k Bohu. Hlavním posláním 
této kongregace je podle 
přání zakladatele Evžena de 
Mazenhod (1782–1861) být 
mezi nejopuštěnějšími lidmi 
a svou přítomností a praktic-
kou pomocí ukazovat lidem 
na Krista. 

Mnohé z účastníků pouti 
mile překvapilo, že navštíve-
ná poutní místa jsou opravo-
vána a udržována. Je vidět, 
že je zájem a snaha uchovat 
je pro další generace, čímž 
je nepřímo podporován du-
chovní rozměr a tradice 
poutí, pochopitelně v sou-
časném moderním duchu.

zpracovali 
Alžběta a Bohumír 

Janečkovi

Text byl redakčně zkrá-
cen, celé znění naleznete na 
webových stránkách: www.
farnost.estranky.cz

Vstup na Svatou Horu
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V pátek 9. června 2017 se uskutečnila 
v kostele Všech svatých v Josefově poprvé 
Noc kostelů.

Program setkání začal v 19 hodin mší sv. 
a po ní si účastníci mohli prohlédnout interiér 
kostela, kde byly vystaveny staré ornáty, štóly, 
ukázky oblečení ministrantů i kostelníka v růz-
ných liturgických barvách, korouhve i část 
staré křížové cesty. Dále pak tu byly k vidění 
oltářní plachty z bývalých bočních oltářů, 
které byly odstraněny při velké přestavbě 
kostela za otce Josefa Dvořáka. Po obou 
stranách kostela byly umístěny nástěnky, kde 
na starých fotografiích bylo zdokumentováno 
původní vybavení kostela a různé slavnosti, 
které se tu konaly, a na nových nebo nověj-
ších fotografiích současný život naší farnosti.

Také v sakristii byly vystaveny různé devoci-
onální předměty, roucha, baldachýn, ukázka 
našeho vyřezávaného Betléma a současně 
používané ornáty. Odvážnější mohli nahléd-
nout na kůr a pak do věže kostela na čtyři 
josefovské zvony. Také bylo možné si přečíst 
zajímavé informace o obrazech a malbách, 
které u nás máme. Před kostelem pak bylo 
připraveno pro všechny návštěvníky občers-
tvení, při kterém zazpívali Josefovští mužáci.

Mezitím se v kostele nachystala Schola 
pod vedením Jendy Herky a předvedla nám 
krásnou ukázku křesťanských písní, prolože-
nou výkladem o. Petra o historii kostela. Po 
skončení koncertu ještě následovala volná pro-
hlídka kostela a po závěrečné modlitbě ještě 
pokračovalo přátelské setkání před kostelem.

I když kostel v Josefově není moc starý 
ani moc veliký, přece už má svoji historii a je 
naplněn modlitbami našich předků, kteří tu 
žili a starali se o něj.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří po-
mohli připravit tuto akci, otci Petrovi, Schole 
za hudbu, která šla k srdci a také všem, kteří 
přišli na toto společné setkání.

Vladislava Lekavá

NOC KOSTELŮ JOSEFOV
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V sobotu 10. června se 
v naší farnosti uskutečnil 
Youth day aneb celodenní 
setkání mládeže hodonínské-
ho děkanátu, pořádané mlá-
deží z „děkanátka“. Setkání 
začalo modlitbou a chválami 
zpěvem i slovem. Poté ná-
sledovala seznamovací hra 
a přednáška na téma Otcovo 
srdce, na kterou navázal 
tematický workshop. Po 
společném obědě program 
pokračoval diskuzí, hrami 
a jinými společenskými ak-
tivitami. Odpoledne jsme 
prožili také mši svatou, po níž 
následovalo promítání filmu 
Chatrč. A pak už jsme měli 
táborák, u kterého se zpívalo 
a povídalo dlouho do noci.

Setkání provázela velmi 
dobrá atmosféra. V průběhu 
dne se setkání zúčastnilo 

YOUTH DAY NA FARNÍM HŘIŠTIYOUTH DAY NA FARNÍM HŘIŠTI

asi 60 mladých z našeho 
děkanátu.

Požádali jsme některé 
účastníky, aby  krátce popsa-
li toto setkání:

Bylo to fakt parádní a hlav-
ně ti dva Slováci (přednáše-
jící) to měli dobré. 

Vojta,16 let

Byl to krásný den, během 
kterého jsem se i něco 
přiučila, poznala jsem nové 
lidi a zažila fakt krásnou 
přednášku. 

Verča, 15 let

Bylo to dobré, určitě jsem 
pro zopakování této akce. 

Pavel, 20 let
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V neděli 11. června při-
jalo 33 dětí ze třetích 
tříd poprvé Eucharistii. 
Jsou to: 

Amálie Bůšková, Vale-
rie Damborská, Nicole 
Chromečková, Štěpán 
Kopiš, Filip Koubek, Mar-
tina Nováková, Radim 
Olejník, Amálie Pazder-
ková, Adam Petrjánoš, 
Šárka Salajková, David 
Sklenský, Jakub Trešek, 
Natálie Tychlerová, Kryš-
tof Daniel Zelinka, Jiří 
Zhříval, Adéla Stávková, 
Vít Přibil

Klára Blahová, Šimon 
Blažek, Šimon Frolec, 
Eduard Harca, Petr Ištvá-
nek, Viktorie Klubusová, 
Daniel Koliba, Karolína 
Kukolová, Nela Maku-
derová, František Rygar, 
Alžběta Straková, Pavlína 
Tomčalová, Tobiáš Turek, 
Kryštof a Tomáš Valovi, 
Filip Zvonek

Přejeme všem těmto 
dětem, aby s velkou ra-
dostí často přijímaly Tělo 
Kristovo, po celý život zů-
staly Ježíšovými přáteli a 
měly v tom podporu ve 
svých rodinách.

Pr vní  svaté při j ímání
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SVĚDECTVÍ

STRACH UŽ MĚ NESKLIČUJE
Milí farníci, ráda bych se s vámi podělila o mou 

zkušenost s uzdravením.
Celý život jsem si myslela, že zemřu v mladém 

věku, ale nevěděla jsem, odkud tento pocit 
pramení. Po narození dětí se tato myšlenka 
proměnila ve velký strach, že bych je na tomto 
světě mohla zanechat samotné a že se o ně 
nebudu moci starat.

Můj strach byl někdy dost silný. A když jednou 
přišly větší zdravotní problémy, strach mě dostal 
úplně na dno. Myslela jsem si, že mně zbývá 
už jen pár týdnů života. Zrovna v té době (před 
8 lety) u nás začínala Charismatická obnova. 
Hned jsem se přihlásila, protože jsem cítila, že 
sama bez Boha to nezvládnu a že pro to musím 
udělat něco navíc. Díky této obnově a přímluvné 
modlitbě jsem byla obdarována i uzdravena, ale 
ne od strachu z předčasné smrti. Strach byl sice 
o dost menší, ale cítila jsem, že někde uvnitř 
nadále přetrvává a občas se projevoval silněji. 
Vzala jsem to, že to bude můj celoživotní kříž, 
skrze který budu blíž k našemu Pánu. Svěřovala 
jsem ho v modlitbě, ale za uzdravení jsem už ani 
neprosila a najednou přišlo…

Loni na podzim měla u nás v Bojanovicích 
seminář o přímluvné modlitbě Mary Shaw. 
Mimo několika úžasných přednášek měla nad 
námi účastníky asi půlhodinovou přímluvnou 
modlitbu, která se týkala období od početí po 
narození. Trochu mě zklamalo, že to bude zrov-
na toto období, protože jsem si myslela, že tady 
nepotřebuji uzdravit, že mě toto období přece 
nemůže nějak moc ovlivnit. Ačkoliv jsem věděla, 
že jsem neplánované dítě (nebo spíše pláno-
vané, ale až později), nikdy mě to ani trošičku 
nevadilo. Taky jsem věděla, že když maminka 
zjistila, že mě čeká, byla moc nešťastná a hodně 
plakala. Měla obavy, jak to všechno budou zvlá-

dat. Měli v té době roční dítě a rozestavěný dům, 
takže starostí až nad hlavu... Ale Pán mě hned 
přesvědčil o tom, jak dobře nás zná a přesně 
ví, kde a kdy potřebujeme uzdravit.

Když Mary při modlitbě svěřovala Bohu oka-
mžik, kdy maminka zjistila, že je v očekávání, 
dala jsem se do obrovského pláče. Nechápala 
jsem, co se se mnou děje, proč tak moc pláču 
a nejde to vůbec zastavit. Po chvíli slyším: „No, 
to je ono, to je to, proč ses celý život bála, 
že zemřeš brzy.“ Pomalu ke mně přicházela 
radost. Přes slzy jsem se začala usmívat. Byla 
jsem ráda, že znám původ svého strachu a až 
později jsem zjistila, že právě tady jsem byla od 
tohoto strachu uzdravena.

Pár dnů po této modlitbě jsem totiž byla na 
běžné lékařské prohlídce, na které mi zjistili, že 
mám v břiše něco, co tam nepatří. A že musím 
co nejdříve na operaci. Za tři dny jsem měla 
nastoupit do nemocnice. Myslela jsem, že se 
dostaví panický strach z rakoviny. Místo toho 
jsem úplně pokojně celou situaci odevzdala 
do Božích rukou. Pak jsem dva týdny čekání na 
histologii prožívala v naprostém pokoji i radosti. 
A to i s vědomím, že výsledky mohou být špatné!  

Bůh je milosrdný, můj strach si vzal a výsledky 
byly dobré! Děkuju Pánu, že můj strach neu-
zdravil hned, ale dal mi dostatek času, abych se 
mu mohla skrze tento kříž více přibližovat a více 
poznávat Ducha svatého. Taky děkuji všem mým 
přímluvcům a otci Petrovi za všechno, co dělá 
pro každého z nás a pro naši farnost! 

A tak nás chci povzbudit - nevzdávejme to, 
ale neustále svěřujme s důvěrou Pánu svoje 
slabosti, spoutanosti i těžkosti. On se o to po-
stará a dá nám potřebnou sílu k nesení našich 
křížů a pokoj do srdce.

vaše farnice
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SLOVO PRO DUŠI

Zkusme občas v běhu dní sami sobě poctivě odpovědět na otázku: 

„CO JE V ŽIVOTĚ DŮLEŽITÉ?“ 

Malí žáčci - druháčci - těžce válčili se 
slovními úlohami. Celé třídě se nevyvedla 
jakási důležitá písemka, notýsky se hem-
žily čtyřkami a pětkami. Osmiletá holčička 
předložila notýsek mamce k podpisu. Ta ji 
upřímně pochválila, že se snažila a aspoň 
něco vypočítala, a pod její první čtyřku usa-
dila svůj rozmáchlý podpis.

Asi za dva dny matka potkala dcerčinu 
učitelku, která jí pověděla tuto historku: Když 
ve třídě rozdávala oznámkované písemky, 
byla sama nešťastná z toho, že to tak „hrozně 
dopadlo“, a zastavila se zrovna u její holčič-
ky s poněkud vyčítavou otázkou: „Copak ti 
řekne maminka, až tu čtyřku uvidí?“ Malá prý 

na ni upřela své velké modré oči a s klidem 
odpověděla: „Nic. Moje maminka ví, co je 
v životě důležité.“

„Neumíte si představit, jak jsem se před 
těmi dětmi zastyděla,“ dodala ještě paní uči-
telka, která patřila do rodu těch moudrých.

Nedá se samozřejmě tvrdit, že školní vý-
sledky nejsou vůbec důležité. Ale mysleme 
občas také na to, jak dětem jejich školní po-
vinnosti odlehčit, a hlavně mysleme na to, jak 
do života celé rodiny dostat co nejvíc radosti.

z knihy 
Malá povzbuzení pro mámy a táty

JEŽÍŠOVO VYSVĚDČENÍ

Ježíš, žák školy v Nazaretě, přinese domů vysvědčení. Upřímně řečeno, není moc dobré. 
Když jeho matka Maria vysvědčení viděla, neřekla nic a uvažovala o něm ve svém srdci. 
Bylo však nutné ukázat je také Josefovi. 

Šlo o slovní hodnocení a vypadalo následovně: 

Matematika:  Ve sčítání nemá dostatečné vědomosti. Tvrdí, že on a jeho otec jsou jedno.
Psaní: Nikdy nemá sešity ani tužky, musí tedy psát prstem do písku.
Zeměpis:  Nemá žádný orientační smysl. Tvrdí, že je jen jedna cesta, která vede 
 k jeho otci.
Chemie: Nedělá, oč je žádán, a když se otočím zády, pro pobavení spolužáků 
 proměňuje vodu ve víno.
Tělocvik: Místo toho, aby se učil plavat jako všichni ostatní, chodí po vodě.
Ústní projev: Má velké problémy mluvit jasně: vyjadřuje se totiž většinou v podoben-
 stvích.
Chování: Má nepříjemný sklon stýkat se s cizinci, chudými, malomocnými a také 
 s prostitutkami…
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Dobré zvyky je dobré neměnit. Jako vítěz-
nou sestavu. Proč?

Inu proto, že zvyky nejsou mobilní telefon 
nebo jiná elektronika, která zastará dříve, 
než se opotřebuje. Zvyky tvoří součást naší 
identity, dávají nám jistotu osvědčeného. 
Mezi takové zvyky patří požehnání na cestu. 

Bez ohledu na to, zda se vracím po neděli 
na internát, jedu na výlet, za prací, nebo 
vyrážím na prázdniny za Velkou louži, při od-
chodu z domova dostávám od rodičů křížek 
na čelo a požehnání na cestu.

Požehnání dává ten, kdo je větší (rodiče, 
opat, kněz, starší). A protože nikdo z lidí 
není všemohoucí, při požehnání na cestu 
se dovolává moci Boží často na přímluvu 
někoho, kdo je s Bohem zadobře, na přímlu-
vu svatých. 

Kromě našich křestních a biřmovacích 
patronů mají zvláštní postavení andělé 
ochránci a průvodci - z nich nejznámější je 
archanděl Rafael.

Ale na prvním místě je jistě Panna Maria, 
Matka Boží, pro svou blízkost Ježíši Kristu.  
Ať tě provází svou přímluvou. Budeš-li létem 
putovat za ní, doputuješ k Ježíši. 

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

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

o. Marek Miškovský

Přehled křesťanských písní, které se hodí 
zpívat během jízdy autem v závislosti na 
rychlosti, kterou právě jedete:

Při 90 km/h: Toto je den, který dal nám Pán

110 km/h: Anděle Boží, strážce můj
120 km/h: Pod ochranu tvou se utíkáme
130 km/h: Bůh ti tento život dal
140 km/h: Co to znamenati má?
150 km/h: Uvažuj, ó duše
160 km/h: Ejhle, přijde Pán
170 km/h: Pane, nejsem hoden
180 km/h: Blíž k tobě, Bože můj
190 km/h: K nebesům dnes zaleť písni
200 km/h: Vítej, vítej…

(z časopisu Pod peřinou)

Svěřuji ti, Pane, tuto cestu a prosím tě 
za všechny, kdo jsou na cestách. 

Drž nad námi ochrannou ruku, aby-
chom v pořádku dosáhli svého cíle. 

Těm, kteří jsou za volantem, daruj bdě-
lost a jistotu. Všem těm, kteří se starají 
o bezpečnou a rychlou přepravu cestu-
jících, odplať svým požehnáním. Amen.

připravila M. Červenková

POŽEHNÁNÍ NA CESTU
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NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

VZDĚLÁVÁME SE

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE
ADVENTISTÉ SEDMÉHO DNE

Byla jsem na procházce s vnukem. Zvedl 
něco ze země a dával si to do pusy. Sebrala 
jsem mu to a řekla, ať to víckrát nedělá.

„Proč?" zeptal se vnuk.
„Protože to bylo na zemi, je to špinavé 

a pravděpodobně plné bacilů. Bacily často 
způsobí, že malí chlapci onemocní a necítí 
se dobře," odpověděla jsem.

Můj malý vnuk se na mě podíval s obdivem 
a prohlásil.

„Babi, jak to všechno víš? Ty jsi tak chytrá!"
Rychle mi to zapřemýšlelo a řekla jsem: 

„Všechny babičky takové věci znají. Je to na 
babičkovském testu. Musí to vědět, jinak se 
nemohou stát babičkou."

Šli jsme vedle sebe v tichu několik minut. 
Vnuk se evidentně zabýval novou informací, 
kterou ode mne obdržel.

„Aha, už jsem na to přišel!" rozzářil se 
a řekl: „Takže když ten test neuděláš, je 
z tebe dědeček."

„Přesně tak," odpověděla jsem s širokým 
úsměvem na tváři.

BABIČKY JSOU CHYTRÉ…
Milí dědečci, pro vás jsou určeny násle-

dující řádky.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
Někdo si může myslet, že je to vtip, ale…
Evropská rada bezpečnosti silnic a dálnic 

provedla rozsáhlé testování nových bezpeč-
nostních pásů. 

Výsledky potvrdily, že nehodovost se 
může snížit až o 45 %, když je pás správně 
používaný.

Správné použití je na ilustračním obrázku.

Milí přátelé,
náš seriál se pomalinku blíží ke konci 
a dnes si představíme v našem pořadí po-

slední křesťanskou církev, která působí na 
našem území - církev Adventistů sedmého 
dne. Zajímavostí této církve je, že ještě ne-
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dávno patřila mezi křesťanské sekty. Mezi 
církve se zařadila poté, co její představite-
lé požádali o členství v Ekumenické radě 
církví (sdružuje hlavně protestantské círk-
ve), nicméně stále má statut přidruženého 
člena, protože je z velké části přesvědčena 
o své výlučnosti.

Pět známek pravověrnosti
Nejprve se znovu podívejme se na toto 

společenství optikou našich pěti známek, 
podle kterých určujeme, do jaké míry jde 
o pravověrný směr, tedy zda:
-  yznává víru v Trojjediného Boha
-  vyznává Ježíše jako pravého Boha a pra-

vého člověka
-  vyznává Ježíše, který se skrze své vtělení, 

smrt a zmrtvýchvstání stal naším Spasite-
lem

-  čerpá ze svátostí jako řádných prostředků 
k dosažení spásy 

-  je vedena biskupy (nástupci apoštolů), 
kteří udržují jednotu s papežem.

Z hlediska těchto známek je to podobné 
jako u jiných protestantských církví: u prv-
ních tří kritérií není pochybností, i když 
v dějinách církve se objevily diskuse ohled-
ně Ježíše jako Bohočlověka. Ze svátostí 
zůstal jen křest, jak jej chápeme v rámci 
katolické církve. Všechny ostatní svátosti 
v této církvi v podstatě neexistují. Dále pak 
samozřejmě adventisté neuznávají autoritu 
papeže, a tedy zde není zachována apo-
štolská posloupnost, jak to ostatně plyne 
z protestantských duchovních kořenů.

Označení a historie
Tato církev patří do tzv. apokalyptického 

proudu – očekává blízký Ježíšův příchod. 
Její kořeny sahají do 1. poloviny 19. století. 
Tehdy v Americe vzniklo hnutí kolem bap-

tistického farmáře Wiliama Millera. Ten při 
samostudiu objevil v Bibli zajímavý logický 
systém, díky němuž určil datum druhého 
příchodu Krista, a to na 22. října 1844. Jeho 
výpočty vyvolaly obrovskou vlnu lidového 
hnutí a vzrušené nálady kolem blížícího se 
konce světa. Když se však uvedeného dne 
žádný konec nedostavil, nastalo, co nastat 
muselo: oficiální protestantské církve se od 
Millera a jeho následovníků distancovaly 
a donutily zdecimované zbytky následovní-
ků, aby si založili vlastní církev.

Nicméně v některých kruzích Millero-
vých následovníků se rozšířil výklad, že 
předpovězené datum nebylo mylné, mylné 
bylo jen očekávání s ním spojené. Toho 
dne prý skutečně nastaly poslední události 
a dějiště je, podle nich, „nebeská svatyně“ 
(Žid 9,1 aj.), kde Kristus – soudce, zahájil 
finální fázi smírné služby. Od té doby tedy 
žijeme v období posledního soudu. Tento 
pohled se promítá do velmi přísných trestů 
i za malé prohřešky v rámci církve, za což ji 
někteří vnímají v jistých ohledech spíše za 
sektu, něž za církev…

Určující roli při záchraně tohoto hnutí se-
hrála Ellen G. Whitová a její manžel James 
White, jejichž zásady tvoří dodnes ideový 
základ moderního adventismu. Oficiálně 
byla adventistická církev založena roku 
1863 v Americe ve státě Nebraska, pak se 
velmi rychle rozšířila do Evropy a Austrálie.

Do našich zemí se adventisté dostali v 90. 
letech 19. století, kdy byly přeloženy do 
češtiny první spisy Elen G. Whitové. Roku 
1919 se ustavuje první československá unie 
adventistů a je založeno vzdělávací středisko 
(roku 1925). Církev rostla hlavně na severní 
Moravě a na Slovensku, kde působili na-
vrátilci z Ameriky. Právního uznání v ČSR 
dosáhla tato církev po dlouhých letech až r. 
1949, protože odmítala sobotní práci a vo-
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jenskou službu. Nyní má toto společenství 
u nás cca plných (pokřtěných) 8 000 členů 
a cca 9 000 čekatelů včetně dětí (křtí až 
v dospělém věku). 

Symbolem církve jsou hodiny, ukazující 
za minutu dvanáct.

Výpočet Kristova druhého příchodu
Miller své výpočty odvozoval od z proroc-

tví Daniela (Dan 8,14), kdy výrok z tohoto 
verše vztáhl na Kristův příchod a uvedených 
2 300 dnů chápal jako stejný počet let, 
počínaje rokem 437 př. n. l., kdy byl vydán 
příkaz k obnově Jeruzaléma po Babylón-
ském zajetí (Dan 9,25). Tímto výrokem po 
různých úpravách dospěl k výše zmíněnému 
roku 1844, kdy má začít „vyčištění svatyně“, 
tedy Kristův příchod. Půlroční odklad byl 
odvozen z Mt 25,5n, protože ženich přijde 
o půlnoci.

Věrouka
V rámci protestantské věrouky je samo-

zřejmě kladen velký důraz na Písmo svaté. 
Oproti ostatním církvím adventisté tak 
snadno nepřecházejí Starý zákon s jeho 
předpisy, včetně dietních (nejedí vepřové). 
Odtud také světí jako sváteční den sobotu.

Nastávající konec vede k velkému misijní-
mu zápalu na základě Mt 24,14n.

Lidské tělo považují za nástroj Ducha 
svatého, což vede ke zvýšené pozornosti 
ke stvořenému světu a péči o zdravý životní 
styl (abstinence, někdy i vegetariánství, 
programy zaměřené na zdravou výživu).

Dodržování předpisů, z podstatné části 
starozákonních, se považuje za projev 
souhlasu s věčným stvořeným řádem, který 
umožňuje šťastný a zdravý život v harmonií 
s přírodou.

Misijní snahy měly vždy trojí podobu: 
zvěstování evangelia nevěřícím, vzdělávání 

a péči o zdraví. Proto s budováním církve 
vznikaly instituce výchovné (školy, univer-
zity), zdravotní a charitativní (nemocnice, 
sanatoria, domovy pro seniory). Celosvě-
tově je také známá rozvojová a charitativní 
organizace ADRA (Adventist Development 
and Relief Agency). Toto propojení trojí 
podoby misií má původ ve spisech Ellen 
Whitové a díky němu získávají adventisté 
četné stoupence.

Adventisté jsou také velmi zdatní ve 
využívání mediálních prostředků ve světě 
– vlastní noviny, televize apod.

Organizace
Církev se dělí na 13 divizí, které se sklá-

dají z většího počtu národních unií. Tyto 
unie jsou tvořeny sdruženími, do nichž se 
spojují jednotlivé místní obce. Nejvyšším 
orgánem je generální konference, která se 
schází každých pět let.

Je pravidle (ne zákonem), že adventisté 
přispívají na práci své církve desetinou ze 
svých veškerých příjmů (desátek).

Od příštího dílu již budeme probírat 
křesťanské sekty.

Rád bych také povzbudil čtenáře k dal-
šímu prohloubení informací například ze 
zdrojů, které uvádím pod článkem. 

P. Martínek

Prameny: 
Křesťanstvo, Pavel Filipi
Úvod do teologie, Slámečka
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LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

V předchozích číslech Cesty jsme vás postupně seznamovali s našimi varhaníky. Ještě než 
se nám podařilo náš seriál ukončit, došlo k drobným změnám - někteří mladí odešli na studia 
nebo se odstěhovali. Je nám potěšením, že vám můžeme představit i dva nové členy týmu:

Naši varhaníci

Pavlína Komosná
Pochází z Hrušek. Má 32 let. Je vdaná, má 
dvě dcery Kamilku a Terezku. V Dolních 
Bojanovicích žije více než šest let. Pracuje 
jako projektový manažer Oblastní charity 
Hodonín.

Jak jsi s hudbou začínala?
Pocházím z muzikantské rodiny. Od 

malička jsem vyrůstala se dvěma staršími 
bratry, a tak bylo u nás veselo. Na Vánoce 
jsme všichni společně nacvičovali koledy 
a potom je chodili k babičce zahrát. Taťka 
hrál na trubku, bratři na lesní roh a klarinet 
a já na malé varhánky. 

V první třídě jsem pak začala chodit na 
klavír k Janě Snopkové, učitelce z brněn-
ské konzervatoře, která byla moje soused-
ka v Hruškách. Později jsem začala chodit 
do ZUŠ do Břeclavi. Při gymnáziu jsem 
dojížděla do Brna do varhanické školy. 
Navštěvovala jsem také dětský sboreček 
v Hruškách, který zpíval při mších svatých, 
Polyfonku v Moravské Nové Vsi, pěvecký 
soubor Polyfonia při gymnáziu, chrámový 
sbor v Hruškách a nyní zpívám ve Svato-
václavském chrámovém sboru v Dolních 
Bojanovicích. Hudba mě od malička na-
plňovala a snažím se k ní vést i naše děti. 

Od kolika let hraješ na varhany? 
Za varhany jsem poprvé usedla ve dva-

nácti letech. Mým vzorem byl můj dědeček 

Jaroslav Jančálek, který chodíval zpívat do 
chrámového sboru. Vždycky po hraní mně 
pak dal hašlerku. 

Byla jsem malá žabka a všichni na kúru 
mě podporovali, usmívali se na mě. Dokon-
ce mi i v zimě zahřívali ruce nebo vyhřívali 
rukavice na kamnech. To bylo velmi milé. 

U hraní jsem zůstala téměř deset let 
a poté jsem šla studovat do Olomouce 
a taky jsem hodně cestovala po USA, tak 
jsem hraní musela opustit. 

Jak ses dostala ke hře v našem kostele?
Loni na podzim jsem si povídala s Lucií 

Škrhákovou, že bych hraní zkusila, a ona 
mě už pak do všeho zasvětila a napláno-
vala rozpis až do Velikonoc. Po dlouhé 
pauze jsem se tak vrátila ke hraní. Musím 
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říct, že už mi to i chybělo. Musela jsem si 
však zvyknout na jiné varhany. Tak prosím 
ještě o trochu shovívavosti.

Proč ses už dávno nepřiznala, že umíš 
hrát? 

O přiznání by ani tak nešlo, ale čekala 
jsem, až budou děti starší. 

Měla jsi trému před prvním hraním? 
Trému mám pokaždé, když jdu hrát. 

Doma si cvičím a pak přede mší ještě 
znovu přehrávám. 

Zažila jsi v souvislosti s touto službou 
nějaký trapas? 

No, jéje... třeba v zimě mi zněl pořád je-
den tón po celou sloku písně, asi zamrzla 
klapka.

Jak často tě můžeme v kostele slyšet? 
Hrávala jsem ze začátku v úterý na ve-

černí a nyní hrávám v neděli. Při hře mi vy-
pomáhá Staňa Dvořák, který mi přehazuje 
rejstříky při žalmu. Tímto mu moc děkuji.

Máš svou oblíbenou písničku?
Mám ráda adventní písně a zvlášť Ejhle, 

Hospodin přijde, která se zpívá na začátku 
mše v adventu.

Podle čeho vybíráš, co budeš hrát? 
Aby písnička byla zpěvná pro lidi. A také, 

aby se písničky moc neopakovaly. 

Co ti tato služba dává? 
Těší mě, že také já můžu přispět něčím 

do místního společenství. 

�

František Benk
Narodil se v Gdaňsku, kde žil 24 let. Poté 
se přestěhoval do Hamburku. V Dolních 
Bojanovicích žije od července 2016. Je mu 
62 let a pracuje jako IT specialista pro Axel 
Springer Verlag už 28 let. 

Jaké byly vaše hudební začátky?
Ke hře na varhany mě přivedl můj tatínek. 

Byl sám varhaníkem. Začal mě učit hrát na 
klavír, když mi bylo devět. Ve třinácti letech 
jsem začal na hudební škole s hraním na 
varhany. Už tenkrát jsem začal zastupovat 
mého otce. I později během univerzitních 
studií na magistra fyziky a matematiky 
jsem pravidelně hrál na mších. Když mi 
bylo dvacet čtyři let, přestěhoval jsem se 
s rodiči do Hamburku. Tam jsem s hraním 
na varhany po pár letech úplně přestal. 
Nehrál jsem více než třicet let.
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Jak jste se dostal ke hře na varhany u nás 
v kostele? 

Ke hře na varhany v Bojanovicích jsem 
se dostal přes mou ženu. Ona věděla, že 
jsem kdysi hrával. Řekla to jednou Lucii 
Škrhákové a zeptala se, jestli bych si mohl 
sem tam zahrát. Tak jsme to zkusili. Já jsem 
spokojený nebyl. Prsty už vůbec nebyly tak 
hbité jako kdysi, nohy na pedálech byly 
taky "šteif", a české písně neznámé. Řekl 
jsem si, z toho nic nebude. Lucie ale optimi-
sticky tvrdila, že stačí trochu cvičit a bude 
to dobré. Doma jsem brblal, do čeho mě to 
ty dvě ženy nahnaly, ale začal jsem cvičit.

Měl jste trému před prvním hraním?
Ano, před prvním hraním jsem měl trému 

a mám ji stále. Jiné varhany, neznalost 
písní, jazyka...

Zažil jste v souvislosti s touto službou 
nějaký trapas?

Měl jsem jednou úplně výpadek, když 
jsem měl hrát Sanctus.

Jak často v kostele hrajete?
Hraji každou sobotu při ranní mši a zhru-

ba každou druhou až třetí neděli při večerní 
mši. V týdnu zaskočím, pokud je třeba, 
a také při nedělním svátostném požehná-
ní nebo teď při májových pobožnostech. 
Budu také hrát při pohřbech.

Máte svou oblíbenou písničku?
Mám rád všechny písně, české marián-

ské jsou obzvlášť pěkné.

Slyšela jsem, že česky se teprve učíte, 
mluvíte německy a polsky. Nemáte ně-
kdy při mši problém se zorientovat, co 
máte zahrát?

Ano, neznalost jazyka je problém. Člověk 

se necítí jistý. Ale zase jsem aspoň poznal, 
jak jsou farníci tolerantní a také plní humo-
ru. Většinou otočí trapas ve smích...

Jak se cítíte u nás v kostele?
V bojanovském kostele se cítím velmi 

dobře. Dávno už mi přilnul k srdci. Zdravá 
katolická zbožnost a věrnost farníků, vý-
borný kněz, vynikající Svatováclavský sbor, 
skvělí sólo zpěváci, dětské mše s kytarami, 
to vše se hned tak jinde nenajde.

Co vám tato služba dává?
Hra na varhany je pro mě služba, která 

zvedá adrenalin, ale současně mě dělá 
radostným. Tímto způsobem mohu aktiv-
ně přispět ke chválení a velebení našeho 
Pána. Mám možnost lépe prožít liturgii a za-
pojit se do společenství farnosti. Zlehčuje 
mi také komunikaci s farníky,  a tím mi i po-
máhá rychleji se integrovat v Bojanovicích.

Chtěl byste něco vzkázat? 
Děkuji farníkům za jejich povzbuzující 

slova a za projevy vděčnosti za mou službu.

připravila A. Červenková
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U příležitosti 240. výročí založení brněn-
ské diecéze připravilo Diecézní katechetické 
centrum poznávací hru Poklady brněnské 
diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo 
skupinám (rodinám) bez rozdílu věku. Probí-
há od 1. června do 31. října 2017.

Cílem hry je poznat „poklady“ brněnské 
diecéze – poutní místa, kostely, místa 
spojená s významnými osobnostmi a další 
zajímavosti. 

V diecézi je pro tuto hru vybráno celkem 
61 pokladů (po třech v každém z dvaceti 

V předchozích číslech Cesty jsme zveřejňovali výsledky ankety a rozebírali otázky a od-
povědi týkající se manželství a rodin v naší obci. V dnešní poslední části jsme zvolili téma, 
které více či méně řeší všichni partneři. 

ZPRÁVY Z DIECÉZE

PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

SPOLEČNĚ PROŽÍVÁNÁ VÍRA MEZI MANŽELYSPOLEČNĚ PROŽÍVÁNÁ VÍRA MEZI MANŽELY

Poklady brněnské diecéze
děkanství + brněnská katedrála). Účastníci 
hry, kteří navštíví minimálně devět „pokladů“ 
a splní další podmínky, budou zařazeni do 
slosování. Začátkem listopadu bude ze 
všech účastníků hry vylosováno 50 výherců. 
Ti budou pozváni 2. prosince 2017 na Petrov 
a obdrží zde zajímavé ceny. 

Informace, pravidla hry a podrobné pod-
klady jsou k dispozici na stránkách <http://
biskupstvi.cz/poklady2017. Přejeme všem 
hodně radosti při poznávání krás naší br-
něnské diecéze.

V rámci dotazování jsme zjišťovali, jak 
manželé společně prožívají víru. Z odpovědí 
vyplynulo, že většina manželů (80 %) se snaží 
křesťanství prožívat společně. Nejčastěji 
zmiňovanými odpověďmi bylo, že se spolu 
s dětmi modlíte nebo jdete společně na 
nedělní mši svatou. 

Na radu, jak by mohli manželé víru spo-
lečně prožívat, jsme se zeptali otce Petra: 

Mám za to, že tak, jako neexistuje 
jednoduchý „mustr“ na to, jak žít dobře 
své manželství, tak není ani jednoduchý 
– a pro všechny platný – návod na to, jak 
v manželství žít společný duchovní život. 
Je to oblast vlastně stejně široká, jako 

samo manželství: křesťanství by, v ideálním 
případě, mělo prorůstat všechny oblasti 
manželského života. Přesto se pokusím 
navrhnout pár impulzů. 

Na Fryšavě – před příchodem do Bojano-
vic – jsem byl kaplanem starého a zkušené-
ho kněze Ladislava Simajchla. Ten říkával, 
že nezažil rozpad manželství, kde se oba 
společně modlívali. Nemám to statisticky 
potvrzené, ale něco na tom bude… I já sám 
si myslím, že „pouze“ modlitba s dětmi 
tak úplně nestačí, i když – dozajista je to 
daleko lepší než nic.

K hlubšímu společnému duchovnímu 
životu může tedy přispět například:
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- Společná modlitba manželů bez dětí. Do 
této modlitby lze snáz vložit prosby za 
to, ať jste dobrými manželi, ať vytrváte 
v tom, co jste si slíbili, ať jste dobrými 
vychovateli svých dětí… Lze sem samo-
zřejmě vložit i docela konkrétní problémy 
– pracovní, výchovné (potíže s některým 
z dětí…), vztahové. 

- Společná četba Božího slova. Aspoň 
někdy. Aspoň kousek. Třeba nedělní 
evangelium. Ideálně s tím, že si manželé 
řeknou, co je zaujalo. Když si neřeknou 
nic, nevadí. Už společná četba je důle-
žitým způsobem modlitby.

- Přímluvná modlitba nad dětmi, případně 
žehnání dětem (některé možnosti jsme si 
před časem uvedli na farních listech). Ne-
musí to být v jejich přítomnosti. Jedná se 
o mocnou duchovní zbraň, skrze kterou 
mohou rodiče vyprošovat svým dětem 
osvobození od strachů, od duchovních 
pout, od vlivu špatných kamarádů, dále 
duchovní či fyzické uzdravení atd.

- Schopnost podělit se o to, co jste během 
dne prožili, ať už „normálně“ nebo i du-
chovně. Kde vás Pán Ježíš vyslyšel, když 
jste ho o něco prosili; kde jste zakusili 
jeho blízkost – v práci, doma, skrze děti, 
skrze druhé lidi… I pro děti bude největ-
ším povzbuzením k životu z víry to, když 
budou vidět, že s Bohem neprožíváte 
jen nedělní mši, ale i své všední chvíle 
s jejich radostmi i trápeními. 

V odpovědích z dotazníku jsme narazili 
také na odpověď, kdy se partnerům vů-
bec nedaří víru společně prožít. Co tedy 
dělat, když se jeden z partnerů nechce 
do křesťanských aktivit zapojit?

Vymyslet co nejpřísnější trest. 
Ale vážně. Odpověď je zřejmá. Partnera 

nelze do duchovních věcí nutit. Jistě lze 

povzbuzovat. Jde o to najít míru, která je 
ještě prospěšná a nezačíná už být protivná. 
Lze povzbuzovat i nenápadně: třeba tím, že 
člověk občas řekne nějakou svou malou 
zkušenost. „Byl/a jsem u zpovědi, moc mě 
to povzbudilo, posílilo…“ A už není potře-
ba dodávat – „Běž také!“ Třeba to zrnko 
v srdci druhého uvízne... Nezapomeňme, 
že každý má svůj příhodný čas. Pokud se 
„více věřící“ strana za víru svého partnera 
pravidelně modlí, pokud občas zkusí dát 
i nějakou nabídku k domácí či farní duchov-
ní aktivitě, věřím, že se to vše dřív nebo 
později – možná i za dlouhý čas – projeví. 

Děkujeme o. Petrovi za povzbudivá slova 
a na závěr trochu moudrosti z citátů slavných.

Miroslav Horníček: 
„Co že je dobré manželství? Když ti dva 

po deseti, dvaceti…letech dovedou prožít 
týden vytrvalého deště v hotelovém pokoji 
a sedmého dne z něj vyjdou oba živí.“ 

Marek Eben: 
„Jak si udržet hezké manželství - Mys-

lím, že to chce především velkou dávku 
tolerance. Skoro bych řekl, že láska je dar, 
který dostanete a tolerance způsob, jak si ji 
zachovat. Je to iluzorní představa, že se vám 
podaří toho druhého změnit. Nezměníte ho, 
stejně jak nezměníte sebe. Každý z nás je 
v podstatě nesnesitelný, ale s tím je třeba 
žít. Takže jediná šance je zvyknout si na to 
a být rád, že se našel takový blázen, co si 
zvyknul na vás.“

Denzel Washington: 
„Recept na šťastné manželství? Pokud 

možno dělejte to, co vám žena řekne, a hlav-
ně u toho nezapomínejte dýchat. “

připravila A. Červenková
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OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY

ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY, DOLNÍ BOJANOVICE 24. 5. 2017

- Rekonstrukce okenních rámů v kostele – zadáno p. Petrovi Herkovi.
- Oprava židlí ve farní učebně – splněno /s výjimkou několika kusů, které nutno sklížit/
- Náhradní smrk, který byl vysazen před farní učebnou (viz minulé jednání farní rady), věno-

val p. Tomáš Bílík a osazení provedla obec, děkujeme. Stávající příliš vzrostlý smrk bude 
výhledově nutno odstranit.

- Modelářský kroužek úspěšně funguje k radosti všech členů i nás ostatních.
- Přednesen návrh na kompletní náhradu střešní krytiny na budově fary (korýtka a střešní 

tašky se uvolňují a ohrožují okolí farní budovy). S opravou se počítá v průběhu příštího roku.
- Návrh na opravu betonových schodů pomníku padlých u kostela. Současně bude nutné 

opravit přízemní omítky na faře (strana od parkoviště), a také schody na faru.
- Rozhodnutí o opravě železného kříže u „mutěnského lesa“.
- V průběhu letní sezóny bude za pomoci specializované firmy vyčištěna umělá tráva na farním 

hřišti. 
- V blízké době bude nutné vyměnit či opravit boční dveře u kostela.
- Dne 25. 6. 2017 se u nás uskuteční další farní den, pro konkrétnější přípravu bude svolána 

informační schůzka. V jeho předvečer proběhne tradiční promítání filmu ve farní stodole.

zapsala Marcela Červenková

W. Hűnermann: Farář arský
Karmelitánské nakl., 263 stran

Kniha je románově pojatým životopisem 
sv. Jana Maria Vianneye, faráře z Arsu. Autor 
barvitě líčí, jak Jan po namáhavých studiích 
začne působit zapadlé vesničce Arsu. Farář 
arský se stal jedním z nejvyhledávanějších 
duchovních vůdců. Ročně za ním přicházelo 
až sto tisíc lidí. Na dramatickém pozadí knihy 
tvořeném hrůzami Francouzské revoluce usi-
luje tento neobyčejně čistý, upřímně zbožný, 
horlivý a skromný člověk o naplnění svého 
poslání - přispět k tomu, aby z lidských srdcí 
nevymizela víra.

Rob Pardone: Prarodičem snadno 
a rychle (a dobře)
Karmelitánské nakl., 86 stran

Existují různé kategorie prarodičů: někteří 
se své role nadšeně chápou, jiní z ní mají 
šílený strach; někteří se cítí, že na to čekali 
příliš dlouho, a jiní jsou v šoku, že už to při-
šlo; a další se kvůli rozpadu vztahu svých 
dětí obávají, že zcela přijdou o možnost se 
s vnoučaty vídat. Tato kniha je psaná pro 
všechny prarodiče a obsahuje moudrost po-
sbíranou od stovek prarodičů. Každý z nich 
to zažil a přežil, a teď vám nabízí svůj příběh, 
možná podobný tomu, co prožíváte vy.
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
V. Schauber, M. Schindler, ilustrace 
M. Špinková: Velká kniha o svatých 
aneb po kom se jmenujeme
Nakl. Doron, 144 stran

„Proč se jmenuju vlastně Lukáš?“ „Jak 
jste přišli zrovna na jméno Anna?“ Podobnou 
otázku asi svým rodičům položí někdy každý 
z nás. Jméno je důležité, protože člověk 
beze jména není prostě celým člověkem.

ÚRYVEK Z KNIHY:
Svatý Blažej

Celá staletí se lidé modlí k svatému 
Blažeji, mučedníkovi, na jehož památku se 
3. února uděluje v katolických kostelech 
svatoblažejské požehnání. Kněz zkříží sví-
ce před krkem věřícího a řekne: „Na prosbu 
a pro zásluhy svatého Blažeje nechť tě Bůh 
zbaví nemoci hrdla a všeho ostatního zla.“

Blažej byl lékařem a hluboce věřícím 

křesťanem. Když se stal kolem roku 
300 biskupem, dychtivě se pustil do práce 
ve své diecézi v Sebastě a sloužil s obrov-
ským nadšením. Tenkrát však zesílilo pro-
následování křesťanů římskými panovníky. 
Blažej se proto často musel ukrývat jako 
poustevník v lesní jeskyni. Podle legendy 
žila divoká zvířata krotce v jeho blízkosti. 
Ptáci mu nosili maliny a lesní jahody a Bla-
žej zas zvířata léčil, když byla poraněná. 

Nakonec však přišel den, kdy Blažeje 
zajali a vsadili do žaláře. Právě ve vězení se 
stal zázrak, na jehož památku se uděluje 
svatoblažejské požehnání. Chlapec, který 
byl s Blažejem ve vězení, nešťastnou náho-
dou spolkl rybí kost a hrozilo, že se udusí. 
Blažej se sklonil, vložil na něj ruce a modlil 
se. Náhle se kost uvolnila a chlapec byl 
zachráněn. Římanům se však zázračná 
biskupova moc nelíbila a chtěli se ho zba-
vit. Okolo roku 316 ho usmrtili.

Na kameni se objevila malá ještěrka. 
V jarním slunci vypadala nádherně. „Bude 
to skvělá fotka,“ pomyslel si Martin a začal 
si rychle připravovat svůj fotoaparát. „Sní-
mek pošlu do soutěže malých fotoamatérů 
a určitě něco vyhraju, a za výhru si koupím 
lepší foťák, než mám teď,“ spřádal hned další 
plány. Krůček po krůčku se blížil k slunící se 
ještěrce. Ani nedýchal.

„Martinééé, Martinééé!“ ozvalo se z lesa.
Ještěrka zmizela v trávě. Rozzlobený Mar-

tin se obrátil ke svému pětiletému bráškovi:
„Všechno jsi pokazil. Mohl jsem mít 
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nádherný obrázek. To nemůžeš být chvíli 
zticha?!“ vydechl naštvaně. „To byl ale nápad 
brát s sebou do lesa takové trdlo. Musím se 
o tebe starat a ty mi ještě zkazíš tak nádher-
nou fotku!“

„Já jsem nechtěl! Promiň, Martine, já už 
budu potichu,“ omlouval se malý Ládík.

„Teď už je to jedno! Dej mi pokoj! Nemám 
na tebe náladu!“ křičel Martin vztekle na celý 
les. „Nechci tě už ani vidět!“ Vší silou brášku 
odstrčil, ten spadl a zůstal ležet jako přikova-
ný. Vůbec se nehýbal. Martin dostal strach. 

MARTINOVA VýHRA
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„Co je ti?“ vrhl se k němu a pomáhal mu 
na nohy.

Láďa si utřel slzu a usmál se: „Bouchl jsem 
se trochu do hlavy, ale vydržím to. A doma 
to na tebe neřeknu, přísahám,“ sliboval sta-
tečně malý hrdina.

„Jsi opravdový chlap. Dám ti svoji propisku 
a žvýkačku. Už se na mě nezlob!“ usmiřoval 
si brášku Martin a pohladil ho po vlasech.

Doma u večeře neřekl Ládík o svém pádu 
ani slovo, zato o lese vyprávěl s nadšením. 
Martin byl rád, že se rodiče nic nedozvěděli, 
a sliboval sám sobě, že už na brášku nebude 
nikdy tak zlý.

Před spaním jim maminka četla pohádku 
o moudrém králi, který spravedlivě vládl 
ve své zemi, a proto si k němu lidé chodili 
často pro radu. Jednou jel král městem a vi-
děl sedláka, jak v hněvu mlátí bičem svého 
koně. Dal zastavit vůz a pozoroval sedlákovo 
počínání. Tu se kůň vzepjal, vyklopil náklad, 
který byl na voze, a vyrazil tryskem pryč. Celá 
ta podívaná, zvlášť pohled na rozzlobeného 
sedláka, přišla králi k smíchu. Smál se, až 
se za břicho popadal. Vtom se na něj sedlák 
obrátil a zeptal se: „Proč se směješ, králi? 
Já nevím, co mám dělat, vždycky, když se 
rozčílím, jednám jako bez rozumu a pokaždé 
to dopadne špatně. Co bys mi radil?“

Král se zamyslel a pak řekl: „Lépe je na 
tom ten, kdo je pomalý k hněvu, a kdo se 
ovládá, než člověk, který dobyl město. 
S rozvahou člověk dojde dál. Zkus o tom 
chvíli přemýšlet.“

Martin ležel v posteli a ani nedutal. Po 
dnešní zkušenosti z lesa věděl, že je to prav-
da. Příště raději napočítá do deset, než aby 
bráškovi nějak ublížil.

Za týden se Martin chystal znovu do lesa. 
Malý Láďa se k němu přitočil, smutně se po-
díval a úpěnlivě žadonil: „Vezmi mě s sebou, 
budu potichu jako myška.“

„No jasně, pojď,“ pozval ho Martin. Byl 
moc rád, že jde bráška s ním, chtěl totiž nějak 
odčinit své hrubé chování od posledně.

Láďa se zabral do hry s kamínky, které si 
ve své fantazii proměnil na rybářské lodě. 
Představoval si, jak tahá z vody třpytivé ryby. 

Martin se mezitím vydal za podivným zvu-
kem, který se ozýval odkudsi z korun stromů. 
U jednoho kmene se zastavil a podíval se 
vzhůru. Nahoře nad ním seděl datel a usi-
lovně pracoval na dutém kmeni. Sluneční 
paprsky pronikající mezi větvemi osvěcovaly 
ptáka s červeným čepečkem tak nádherně, 
až Martinovi z té podívané přecházel zrak. 
„Bude to krásná fotka,“ pomyslel si a hledal 
co nejlepší úhel, aby lesní krásu vyfotil. 
Lesní ticho však znenadání prořízl praskot 
lámajících se větví. Spoušť fotoaparátu už 
Martin nezmáčkl, datel odletěl, jako když 
do něj střelí.

„Koukej, co jsem ti přinesl…“ jako vzácný 
poklad svíral Láďa v náručí několik vrbových 
klacíků.

Martin se zhluboka nadechl a zavřel oči, 
nejraději by bráchu praštil něčím po hlavě. 
Vtom mu ale v uších zazvonila věta moudrého 
krále: „Lépe je na tom ten, kdo je pomalý 
k hněvu, a kdo se ovládá…“

„Stůj, nehýbej se!“ přerušil Martin zlověst-
né ticho. „Usmívej se, jak nejlíp dovedeš! Já 
si tě vyfotím.“

Fotografie se povedla znamenitě. Martin 
s ním obsadil třetí místo v soutěži mladých 
fotoamatérů. Získaná odměna mu podstatně 
zvýšila hromádku úspor, které střádal na 
nový, kvalitnější fotoaparát. Něco z toho také 
dal svém bráškovi a hlavně zvítězil sám nad 
sebou, nad svým hněvem.

Přepsáno podle knihy Povídá se, povídá…
Radek Daniel 

a Hana Philips Knoblochová
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Ahoj děvčata a kluci!
Začínají prázdniny a možná někteří z vás se těší na různá dobrodružství. Na to, jak budete 

zdolávat různá úskalí např. na táborových hrách, nebo překonáte nějaké kopce na horách 
a podobně. Ale někdy je opravdu nejtěžší překonat sám sebe. Udělat to, co se nám nedaří.

Přejeme vám pěkné prožití prázdnin a možná se někteří z vás i podívají na místo, které je 
ukryté v tajence. Je to místo, kam došli Cyril s Metodějem.
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CESTA  vydává Farní úřad - Farní rada Dolní Bojanovice.
Registrováno Okresním úřadem Hodonín pod značkou R 370600593.

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

Následující příklady přebreptů a stylis-
tických chyb sebrané z nejrůznějších cír-
kevních ohlášek a oběžníků vnášejí jasné 
světlo do mnohdy jednotvárných církevních 
zpráv.

- Pro ty z vás, kteří máte děti a nevíte to, 
máme v přízemí církevní školku.

- Pan farář bude mít kázání na rozloučenou, 
poté sbor zapěje: „Radujme se!“

- Z důvodu farářova onemocnění odpadá 
středeční mše za uzdravení.

- Pěvecký sbor se sejde u Nováků, bude 
zívání a volná zábava.

- Pamatujme ve své modlitbě na mnohé, kteří 
jsou nemocní z našeho kostela i farnosti.

•
V neděli před kázáním se pan farář omlouvá 

svým farníkům, že tentokrát bude kázat kratší 
dobu než obvykle a vysvětluje jim, co se mu 
stalo: „Kázání jsem měl připravené, ale na-
jednou přiběhl můj pes a téměř celé kázání 
mi roztrhal, proto dnešní promluva bude asi 
o polovinu kratší.“ Po mši svaté přijde za 
knězem farník z jiné farnosti, který byl shodou 
okolností přítomen, a povídá mu: „Pane faráři, 
až bude mít váš pes štěňata, tak bych rád 
koupil jedno pro našeho pana faráře.“

Karel dostal ve svých 18 letech řidičský 
průkaz. A protože by se rád projel autem 

PRO ZASMÁNÍ

svého otce, tak ho o to požádal. Tatínek na 
to: „Dobře, když si zlepšíš známky ve škole, 
když budeš číst Bibli a když se necháš už 
konečně ostříhat, tak si o tom můžeme spolu 
promluvit.“ Za dva měsíce přišel Karel opět 
za otcem, aby mu předložil výsledky svého 
snažení. Ten mu na to řekl: „Jsem, Kájo, na 
tebe skutečně hrdý - známky sis skutečně 
zlepšil a viděl jsem, že si čteš v Písmu, ale ty 
vlasy máš pořád dlouhé!" 

„Tati, to je pravda. Dost jsem o tom pře-
mýšlel… Samson měl dlouhé vlasy, Ježíš 
nosil dlouhé vlasy, další velcí Boží mužové 
také nosili dlouhé vlasy...“ Otec na to: „To 
máš naprostou pravdu! A také chodili pěšky!“

Manželé Vomáčkovi přijdou do nebe. Dívají 
se kolem sebe a vidí takovou krásu, jakou do-
sud nikdy neviděli. Manžel se vyčítavě podívá 
na svoji ženu a říká: „No vidíš, kdybys pořád 
neotravovala s tou zdravou výživou, tak jsme 
si tu mohli užívat už minimálně dvacet let!“

„Mami, proč máš některé vlasy bílé?“ „Za 
každou tvoji rošťárnu mi jeden zbělá.“ „Chu-
dák babička, tys musela zlobit.“ 

Procházkovi si pozvali na oběd hosta. Po 
obědě se paní ptá: „Tak co, pane Koudelko, 
jak vám chutnalo?“ „Výborně, výborně, mi-
lostivá paní, už dávno jsem neměl tak skvělý 
oběd jako dnes.“ Malý Frantík pravdivě po-
znamenal: „My taky ne!“


