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VELCÍ CESTOVATELÉ: CYRIL A METODĚJ

Možná je to výše uvedené 
označení trochu neuctivé. Cyril 
a Metoděj přece necestovali 
proto, aby nakreslili nové mapy, 
aby vykonali vědecké objevy 
nebo snad aby se rekreovali… 
Je to pravda, účel jejich cest byl 
jiný. Ale buď jak buď – nacesto-
vali se dost, tak jim to označení 
snad také nějak patří. 

I my o prázdninách často 
cestujeme. A protože svátek 
zmíněných svatých slavíme 
na začátku doby prázdnin, 
pozvěme si je k tomu, aby nám 
posloužili za příklad. 

Cyril a Metoděj nechali své 
kroky vést Boží Prozřetelností. 
Určitě si Pán použil i lidské pro-
středníky (tak to dělá i s námi), 
ale jejich cesta do našich zemí 
byla dozajista Bohem „naplá-
novaná“. Asi vám to teď bude 
připadat jako přespříliš zbožné 
či nereálné – ale neměl by se 
křesťan (popř. celá rodina) ptát: 
jak máme, Pane, prožít čas 
dovolených? …I když to dost 
možná neděláme, zvěme as-
poň Pána, ať je nám na všech 

cestách a při všech událos-
tech a rozhodnutích prázdnin 
pomocníkem a ochráncem. 

Cyril a Metoděj nacházeli na 
cestě sílu v Božím slově a jistě 
také ve svátostech. Leckdy se 
stává, že při dovolené na mod-

kilometrů za pamětihodnostmi 
či nákupy – že bychom při 
podobném úsilí nenašli možnost 
účasti na nedělní bohoslužbě? 
Bylo by to pro nás velmi posilující 
a v případě rodičů i výchovné. 
Děti budou vidět, že rodičům na 
setkání s Pánem opravdu záleží. 
Důležitý příklad do života…

Cyril a Metoděj přišli proto, 
aby našim národům pomohli, a 
to nejen na cestě víry, ale i mno-
ha jinými způsoby. I my budeme 
mít v čase svého volna možnost 
pomáhat: navštívit nemocného, 
na cestě pomoci někomu, kdo 
má potíže s autem nebo jiné 
problémy, promluvit s někým 
osamoceným… a především: 
věnovat čas svým dětem a vůbec 
svým blízkým… 

Všichni jsme na cestě živo-
tem. A leckdy jsme i na cestě 
skutečné. V těchto dnech 
mnohé z nás čekají kratší či 
delší cesty za odpočinkem a 
poznáním. Ať jsou to na přímlu-
vu našich moravských patronů 
cesty dobré a požehnané. 

o. Petr 

litbu, Písmo nebo i na samotnou 
mši svatou zapomeneme nebo 
si ji docela snadno „omluvíme“ 
(„tam, co jsme byli ubytovaní, 
žádná mše nebyla…“). Věnu-
jeme hodně času tomu, aby-
chom našli – třeba na internetu 
– informace o cenách ubytování, 
jsme ochotní najezdit mnoho 
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CO JSME PRO ŽI LI

CHARIZMATICKÁ OBNOVA

V období od února do dubna jsem se 
s manželem zúčastnila charismatické obnovy 
vedené o. Petrem. V první části jsme věnovali 
svou pozornost poznávání Boha. Ve druhé části 
jsme se zaměřili na sebe. Tady jsem si sáhla 
hluboko do srdce a do svědomí a provedla si 
generální očistu duše při životní zpovědi.

V další části jsme se zaměřili na Ducha svaté-
ho a posílili jsme se jeho dary pro náš život. To 
byl pro mě velký zážitek, povzbuzení a posila. 
Na závěr jsme byli rozesláni do světa jako apo-
štolové. Velmi jsem se přiblížila k Bohu a můj 
vztah k Němu se stal osobnější.

Během tohoto kurzu jsem se naučila a navykla 
jsem si na denní modlitbu a rozjímání nad Pís-
mem. Pomáhá mi to v každodenním životě a při 
řešení problémů a starostí. Téměř denně si na 
tuto modlitbu najdu čas. Pokud se mi to některý 
den nezdaří, tak mi to chybí, mám pocit, že je 
takový den neúplný, prázdnější. Naučila jsem se 
chválit Boha, děkovat mu a obracet se k Němu 
se všemi svými problémy.

Z této obnovy vznikla v Bojanovicích tři spo-
lečenství. Jsem členem jednoho z nich. Všimla 
jsem si, že jsme našli (obdrželi od Ducha svaté-
ho) odvahu zapojovat se do společné modlitby 
a začíná se dařit myšlenkově na sebe v modlitbách 
navazovat. A tak chceme jít společně dál po cestě, 
na kterou jsme skrze kurz Obnovy vyšli...

Jana Š.

PUTOVÁNÍ DO JL 
TENTOKRÁT TROCHU JINAK

Troufám si říct, že v Bojanovicích už je všem 
známá evangelizační škola Jeunesse Lumiere 
(JL) ve Francii, kam o. Petr každý rok vyráží 
s mládeží z naší farnosti. Letos v květnu jsme i my 

(devítičlenná skupina) tuto komunitu navštívili.
Jak začít? Připadá mi zbytečné popisovat opět 
to, co je již pravidelnou organizační a duchovní 
náplní tohoto výletu, protože bych opět jen 
opakovala, co už bylo v Cestě vícekrát napsáno. 
Anebo raději aspoň zkráceně: dvoudenní cesta 
tam se zastávkou ve Štrasburku a v krásném 
starobylém francouzském městečku, během 
týdenního pobytu duchovní, sportovní a spole-
čenský program se spoustou zážitků, s výletem 
do Lurd a cesta zpět zpestřená poznáváním 
přírodních a kulturních krás. Nelze to popsat, 
musí se to zažít!

Po delším bádání, co napsat, jsem se roz-
hodla vzpomenout pár situací z našeho pobytu. 
Nejprve bych mohla vlastně upřesnit, kdo se 
výletu do JL zúčastnil: Ondra Dvořák, Anežka 
Herková, Jarmila Hunčová, Hanka Pazderková, 
Ruda Půlkrábek, Marie Salajková, Katka Zigáč-
ková, Peťa Zlomek a otec Petr. Už při odjezdu 
vše probíhalo velmi vtipně. Na neustálé dotazy 
o. Petra „co všechno v těch obrovských taškách 
vezete?“, doprovázené ustaraným kroucením 
hlavy, Anežka odpověděla, že se prostě bez fénu 
a žehličky na vlasy neobejde, načež propukla 
obrovská vřava smíchu.

Nikdo z nás také nezapomene na otcovy opa-
kované povzdechy: „Ach, děvčata, ta zavazadla, 
podívejte se na moji tašku, tak to mělo vypadat.“ 
Našla se však oponentka, která opáčila: „No, 
otče, kdybych já byla chlap, tak ten váš batoh 
mám poloviční.“ Načež bylo opět veselo. 

K velké radosti nás všech se nakonec podaři-
lo všechno vměstnat do kufru auta a mohli jsme 
bez problému vyrazit.

Cesta nám ubíhala až do té doby, než jsme 
přijeli na dálnici do Německa, kde jsme se 
dostali do zácpy. Protože stát dvě hodiny na 
dálnici a popojet za půl hodiny o 10 metrů 
je fakt nuda, rozhodli jsme se si cestu zpří-
jemnit.Vystoupili jsme z auta, Anežka vytáhla 
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housle, Peťa kytaru a už to jelo. Začali jsme 
zpívat slovácké a slovenské písničky a pak 
i tancovat. Všichni byli tak trochu vyjevení 
a postupně vylézali z aut a fotili si nás. No 
upřímně, jak často potkáte na dálnici zpívající 
a tancující partu mladých, která se nestydí za 
své kořeny? Kolona se po chvíli rozjela a my 
jsme mohli vesele pokračovat směr JL. Hrálo 
se a zpívalo, vyprávěly se vtipné historky. Na 
druhý den jsme přijeli do komunity. Všichni nás 
vroucně a radostně uvítali. Bylo to krásné. Byli 
jsme přijati, jako bychom přijeli z nějaké velké 
dálky domů. Jak jsem již psala, program byl 
nabitý. Co se mně velmi líbilo, byla možnost 
celodenní a celonoční adorace. Mohli jsme 
být s Kristem pořád (to můžeme samozřejmě 
i doma, ale přece jenom, tam to bylo jiné). Cítila 
jsem silně Boží přítomnost, i každodenní mše 
sv. byla v tomto prostředí jiná. 

Nádhernou vzpomínku máme i z nečekaného 
setkání s o. Danielem Angem. Byli jsme čtyři, 
kteří se s ním setkali z celé komunity jako první. 
Všichni věděli, že ve čtvrtek má přijet (byl pryč 
asi týden), ale nikdo nevěděl, kdy přesně. Při 
návratu z menšího pěšího výletu jsme se čtyři 
neposlušní nějak trhli od všech a šli vlastním 
tempem a vlastní cestou (to se nám tak trochu 
vymstilo), utíkali jsme přes zmoklou louku a byli 
úplně mokří. Museli jsme přelézat ostnatý plot 
a procházeli vysokými kopřivami. Zdálo se, že 
vše je proti nám. Až do chvíle, kdy jsme seskočili 
z betonové zídky, která už byla v areálu JL a 
skočili přímo do náruče o. Daniela. On sám nám 
podal pomocnou ruku. Bylo to něco nádherné-
ho. Cítili jsme lásku a velkou dobrotu, která z něj 
vyzařovala. Setkání s ním je opět nepopsatelné 
– nutno zažít!

Byl zrovinka na cestě do komunity. Nikdo 
nevěděl, že už je tak blízko, jen my čtyři jsme 
již byli s ním. Až za čtvrt hodinky začali zvonit 
zvony na oznámení jeho příchodu. Tento záži-
tek byl jeden z velmi intenzivních. I následující 
mše svatá, kterou on vedl, byla velmi hluboká 
a zvláště pro nás čtyři velmi osobní. 

Takovýchto i mnohých jiných překvapení bylo 
samozřejmě víc, ale bylo by velmi zdlouhavé tady 
všechno popisovat a mnohdy to ani nejde.

Touto nádhernou vzpomínkou tento článek 
zakončím. Rozhodně všem doporučuji komunitu 
navštívit a to minimálně na ten týden. Doufám, 
že i já budu mít možnost se tam vrátit.

Hanka Pazderková

NAŠE POUŤ DO MEDUGORJE

Osm členů naší farnosti se ve dnech 5. až 
10. května zúčastnilo pouti do Medugorje, na 
kterou jsme se velmi těšili a která nás v mnohém 
obohatila. Duchovně nás doprovázel o. Libor 
Salčák.

V Medugorje člověk vnímá, že je to místo 
opravdu promodlené, místo milosti. Kromě mše 
svaté, cestě na Križevac a Podbrdo se nás zvlášť 
dotýkaly adorace, celodenní a někdy i celo-
noční, které se konaly ve zdejších komunitách. 
Měly jeden úmysl – prosbu za mír a pokoj, tak 
jak si to přeje Maria – Královna míru. Navštívili 
jsme dvě z nich – komunitu „ Oáza míru“, kde 
žije i jedna Češka a komunitu, ve které se léčí 
narkomani modlitnou a prací. My už bereme jako 
samozřejmost a možná si toho ani nevážíme, že 
v naší farnosti je každý čtvrtek adorace, ale je 
to velká milost.
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Z myšlenek, které jsme v Medugorje slyšeli, si 
odvážíme zejména tyto – modleme se a mějme 
ve velké úctě kněze, oni jsou vyvoleni a poma-
záni od Hospodina a pamatujme v modlitbě na 
mladé rodiny a mladé lidi, kteří zvlášť v této době 
podléhají nástrahám Zlého.

Jsme moc rádi, že jsme v Medugorje mohli 
být a v modlitbách jsme mysleli na každého 
z naší farnosti.

poutníci 

JAK JSME PUTOVALI PO BAVORSKU

Neúnavná organizátorka farních zájezdů Irena 
Janů pro nás připravila další cestovatelský bon-
bónek. V pátek 11. května nás téměř padesát 
vyrazilo na poutní zájezd do Bavorska. Tentokrát 
jsme si museli přivstat, protože od Obecního 
úřadu se odjíždělo už ve dvě hodiny v noci. Přes-
to, že do ranního kuropění bylo ještě daleko, 
přišel se s námi rozloučit a dát požehnání na 
cestu i otec Petr. 

Po krátké modlitbě v autobuse, vedené 
duchovním otcem Jiřím Čekalem z Mutěnic, 
jsme se uložili ke spánku. Budíček v podobě 
ranního růžence byl (zvláště pro některé) velmi 
brzo, už kolem šesté ranní. Následovala příjem-
ně dlouhá snídaně, při níž se podávaly pravé 
bojanovské řízky a podobné domácí dobroty, 
včetně těch tekutých.

První zastávka za poznáním byla v starobylém 
městě Pasově, kde jsme navštívili krásný gotic-
ký dóm sv. Štěpána a měli možnost obdivovat 
největší kostelní varhany světa. 

Cestou jsme nemohli vynechat rodiště papeže 
Benedikta XVI. v Marktlu, kde na náměstí stojí 
jeho čerstvě opravený rodný dům. V tamním kos-
tele sv. Osvalda jsme si také prohlédli křtitelnici, 
kde byl Svatý otec pokřtěn.

Pravé historické poklady nás čekaly v nejstar-
ším a nejvýznamnějším poutním místě Bavorska 
- Altöttingu, kde to na každém kroku dýchalo 
historií a křesťanstvím. 

Na Kapelleplatz v Altöttingu stojí hned pět kos-
telů. Uprostřed je nevelká, zato významná stavba 
a cíl všech poutníků, Milostná kaple Panny Marie 
se zlatým oltářem a černou Madonou. Kaple je 
zvenku ověšená obrázky s příběhy poutníků, 
vyjadřujícími vděčnost za vyslyšené prosby. Krá-
sou a bohatostí nás ohromila bazilika sv. Anny, 
skromností a starobylostí kostel bratra Konráda, 
který je zde pochován a je mu projevována velká 
úcta. Na náměstí se vznešeně tyčí k nebi věže 
gotického kostela sv. Jakuba a Filipa a menšího 
kostela sv. Marie Magdaleny.

V Altöttingu vyšli vstříc moderní době a posta-
vili tzv. Jeruzalemské panorama. Kruhová stavba 
v panoramatických obrazech ukrývá události ze 
života Ježíše Krista. Je to zajímavé a zvláště pro 
děti přehledné a názorné. Nadšeni zhlédnutou 
krásou jsme pokračovali do místa našeho 
pobytu – Stadtbergenu nedaleko Augsburgu. 
V exercičním domě sv. Pavla v městské části 
Leitershofen nás už čekala nejen připravená 
večeře, ale především řádová sestra Jana. Jak 
jsme se dozvěděli, pochází ze Slovenska a spolu 
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se dvěma sestrami se stará o provoz tohoto 
církevního zařízení. 

Sestra Jana je přítelkyně paní Ireny Janů. 
Setkání s ní bylo skutečným zážitkem. Tato 
83letá řeholnice, prozářená láskou k Bohu, 
kterou rozdává dál všude kolem sebe, vypadá 
o dvacet let mladší. Je velmi čiperná, ve výborné 
fyzické i duševní kondici, má pořád plno aktivit 
a není jí cizí ani práce s počítačem či internetem. 
Je opravdovým „sluníčkem“ celého domu. Po 
večeři nás svižně prováděla moderním exer-
cičním domem, dokončeným v 70. letech 20. 
století. Ve velkolepé stavbě se nacházejí dva 
velké a sedm menších přednáškových sálů, 
dvě kaple, vše je krásně a vkusně zařízeno 
a vybaveno novodobým sakrálním uměním. 

V sobotu nás čekala prohlídka města Augs-
burg, kterou jsme zahájili mší svatou v dómě St. 
Ulricha a St. Afry. Následovala zevrubná prohlíd-
ka dómu včetně krypty, provázená výkladem 

místního duchovního správce. Na procházce 
městem nás doprovázela bývalá pracovnice 
exercičního domu a její manžel. Zprostředkovali 
nám prohlídku známého Zlatého sálu na místní 
renesanční radnici. Jejich znalý výklad do češ-
tiny perfektně tlumočila sestra Jana. Na druhém 
konci dlouhého náměstí jsme pak navštívili 
starobylou románskou baziliku Panny Marie, 
kterou nás provedl sympatický pan kostelník, 
vykonávající tuto službu už 28 let. Ukázal nám 
kryptu z 10. století a prozradil další zajímavosti 
nejen o bazilice, ale i o městě Augsburg, které 
bylo založeno římským císařem Augustem v roce 
15 př. Kr. a mělo velmi významné postavení. 

V odpoledních hodinách se naším cílem 
stalo tradiční poutní místo Maria Vesperbild. 
Je zde menší starodávný kostelík, pramen se 
zdravou vodou a křížová cesta lesem k soše 
Panny Marie, kde se nachází spousta děkov-
ných tabulek.
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V neděli ráno jsme se zúčastnili mše sva-
té přímo v exercičním domě, kde nedělní 
bohoslužby navštěvují i obyvatelé městečka. 
Po výborné snídani a rozloučení jsme se pak 
vydali na zpáteční cestu. Zastavili jsme se ještě 
v hlavním městě Bavorska Mnichově. Metropole 
nás okouzlila sváteční nedělní atmosférou, kdy 
nejen symbol tohoto města, gotický kostel 
Panny Marie s typickými cibulovitými báněmi, 
ale i další chrámy stojící opodál byly zaplněny 
věřícími. Prohlédli jsme si Mariánské náměstí 
s radnicí, prošli se po hlavní třídě, plné útulných 
cukráren a restaurací. Město dýchalo pohodou 
klidného nedělního odpoledne. 

Při výjezdu z Mnichova se sportovní fanoušci 
(a nejen oni) těšili na prohlídku nového stadionu 
Alianz Arena. Protože tam ale právě začínalo 
sportovní utkání, museli jsme prohlídku oželet. 
I tak jsme měli možnost nasát atmosféru hříma-
jícího fandícího kotle.

Po celou dobu farního zájezdu vládla nadmíru 
pohodová a radostná atmosféra, plná zpěvu a 
vzájemné pospolitosti, i naši hostitelé k nám byli 
velmi vlídní a vstřícní. Měli jsme možnost vidět 
vzorně udržované církevní památky, v nichž byl 
patrný cit tvůrců pro skloubení starého umění 
se současným. Je zřejmé, že v Německu vyna-
kládají nemalé prostředky na církevní památky. 
Bylo pro nás také velmi povzbuzující, že zde 
mají lidé pozitivní vztah k církvi, alespoň v této 
části Německa. 

Plni dojmů jsme se v neděli kolem půlnoci 
vrátili šťastně domů.

 Martina Esterková

DĚKANÁTNÍ POUŤ DO KATEDRÁLY

Dne 20.5.2007 se někteří z nás zúčastnili 
diecézní pouti hodonínského děkanství v Brně 
na Petrově. Po přivítání otcem biskupem Vojtě-
chem Cikrlem proběhla přednáška o diecézi, 
kterou vedl o. Petr Šikula. Velmi se mi líbilo jeho 
přirovnání, že diecéze není část, ale porce círk-

ve. Abychom tomu rozuměli, použil přirovnání: 
Když budeme chtít po číšníkovi, aby nám přinesl 
část z knedlo-vepřo-zelo, tak nám přinese buď 
knedlík nebo jen zelí nebo kus masa. Když 
budeme chtít ale porci, donese nám vše. A tak 
je to i s námi – s diecézí nebo s farností. Jsme 
takou malou „porcí“ církve. Po krátké před-
nášce o důležitých historických momentech 
z dějin brněnské diecéze následovalo krátké 
představení všech farností hodonínského děka-
nátu. Poté byla slavena mše svatá a následně 
jsme mohli navštívit některou (nebo všechny) 
z „pouťových atrakcí“. To byly například: výstup 
na věže, návštěva krypty, muzea nebo klenotni-
ce, pro hladové a žíznivé se nabízela návštěva 
kapitulní kavárny nebo restaurace řeholních 
sester, které pro nás připravily francouzská jídla. 
Rodiče určitě přivítali i to, že po dobu přednášky 
i v době po mši svaté byl pro děti do 12 let při-
praven náhradní program. Pouť byla zakončena 
v 18.00 hod. požehnáním.

- hm -
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Vám všem, kteří jste následovali Ježíše a v Jeho jménu přinášíte radostnou zvěst svým 
farníkům, přejeme a vyprošujeme do dalších let vytrvalost v kněžské službě, abyste se na 
své cestě vždy nechali vést i obdarovávat Duchem svatým, aby vás žádná bolest či slabost 
neodradila od služby Bohu, ale naopak vás posílila ve víře. Ať dokážete rozdávat pokoj 
a zároveň povzbuzovat ty, kteří od vás očekávají pomoc a přitom stále znovu zakoušíte 
dotyk Boží lásky a celým srdcem tak vyznáváte „Pán můj a Bůh můj“.

dolnobojanovští farníci

„Kéž byste dnes uposlechli Jeho hlasu,…“
Pán nevolal své učedníky nadarmo, o tom svědčí i několik významných jubileí 

kněžského svěcení, které si v letošním roce připomínáme.

 o. Pavel  Kajetán  S a s í n e k  -  60. výročí 
 o. Josef  P o ž á r  -  25. výročí
 o. Jiří  K a ň a  -  20. výročí
 o. Václav  N o v á k  -  10. výročí
 o. Petr  K a r a s  -  10. výročí
 o. Pavel  P a c n e r  -  5. výročí
 jáhen Josef K u b e š - 5. výročí jáhenského svěcení
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SVĚDECTVÍ

POMOC V PRAVÝ ČAS

Když jsem byla oslovena, 
abych napsala toto svědectví, 
myslela jsem zpočátku, že je to 
řečeno jenom žertem. Každý si 
myslíme, že svědectví se týká 
spíše zázraku uzdravení člověka 
na těle nebo na duši. Ale náš pří-
běh se týká Boží pomoci v jiné, 
docela „obyčejné“ oblasti. 

Pracuji ve výrobě zeleniny a 
dozvěděla jsem se, že nás čeká 
velká týdenní akce dodávky 
zboží pro Kaufland. To zname-
ná, že nedodání objednaného 
zboží v termínu je sankcionová-
no velkými pokutami, které si 
v rostlinné výrobě nemůžeme 
dovolit. Zpočátku se zdálo, 
že nenastane žádná výjimečná 
situace. Všechno probíhalo 
celkem normálně jako jindy. 
Ve čtvrtek ráno jsme se spo-
lupracovnicemi vypravily druhý 
kamion a do neděle nás čekaly 
ještě další dva. Když se měl 
středeční kamion vracet ve čtvr-
tečních odpoledních hodinách 
s prázdnými obaly (bednami) 
z Prahy, dostaly jsme telefo-
nát, že na skladě žádné obaly 
nejsou a že řidič musí čekat do 
druhého dne. Po této zprávě 
nastala napjatá situace: neměly 
jsme do čeho dávat zboží pro 
další kamion. Zelenina musí 
být čerstvá, proto je nutné ji 
chystat jen s několikahodino-
vým předstihem. Problém se 
nám prozatím podařilo vyřešit 

za pomoci okolních středisek, 
která nám chybějící bedny 
zapůjčila. Komplikace však 
neskončily: v pátek se celá 
situace opakovala i u druhého 
kamionu, který směřoval do 
Olomouce. Znovu jsme byly 
bez beden. A to už bylo páteční 
odpoledne a do neděle jsme 
musely nachystat ještě jeden 
kamion, což je zhruba celý den 
práce. Tento kamion jsme chtě-
ly naložit v sobotu, abychom 
nemusely jít v neděli do práce. 
Vzhledem k tomu, že většina 
z nás chodí do kostela, byl by to 
pro nás velký problém, protože 
bychom možná nestihly ani jed-
nu nedělní mši svatou – a také 
bychom měli pokažený jediný 
sváteční den v týdnu. 

Přemýšlela jsem, co dělat. 
Přišla jsem za děvčaty a řekla 
jsem jim, jaká situace nastala 
a podotkla jsem: „Tak, děvča-
ta, teď už nám zbývá jenom 
zázrak. Pěkně se za to začněte 
modlit. Já už se o to snažím.“

Sobota ráno: než jsem šla 
ráno do práce, vložila jsem 
celý nastávající den do Božích 
rukou. Po modlitbě jsem cítila 
vnitřní pokoj a klid. Asi po devá-
té ráno vysvitla první jiskřička 
naděje, jeden kamion nám 
nečekaně přivezl bedny, což 
znamenalo, že jsme mohly 
pokračovat ve sklizni. Poté 
následoval telefonát, že by 
nedělní objednávka mohla být 
pokrácena. Pokud by se to 

potvrdilo, znamenalo by to, že 
by nám přivezené bedny stačily 
– a neděle by byla „zachráně-
na“! Tato zpráva ovšem měla být 
potvrzena (nebo vyvrácena) až 
v odpoledních hodinách. 

V průběhu dne jsme si 
s děvčaty svěřovaly, jak která 
z nás prosila o pomoc. Některé 
to říkaly Pánu docela pokorně: 
„Bože, prosím, pomoz.“ Jiné 
byly ráznější: „Bože, no přeca 
esli nás chceš mět v nedělu 
v kostele, a esli máme světit 
nedělu jako den Páně, tak neco 
udělaj!“ Docela jsme se tomu 
i zasmály, když jsme viděly, že 
jsme sice všechny přijaly výzvu 
k modlitbě, ale každá svým způ-
sobem… A pak to přišlo. Bůh 
nám všem dal jasnou odpověď. 
Kolem třetí hodiny odpoledne se 
potvrdila ranní zpráva o snížení 
nedělní objednávky. A dokonce 
s třídenním zpožděním přijel 
z Prahy i tolik očekávaný kamion 
s prázdnými bednami. 

Možná vám to celé připadá 
jako maličkost či jako souhra 
náhod. Ale pro mě – po celo-
týdenním stresu a únavné práci 
– to bylo něco velkého a krás-
ného. Když jsem se tuto zprávu 
dozvěděla, vstoupily mě do očí 
slzy a zaplavila mě velká radost a 
touha chválit Boha za to, jak nám 
pomáhá i v našich každodenních 
„všedních“ starostech. A tímto 
článkem mu chci znovu za sebe i 
za své kolegyně poděkovat. 

prv
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SLOVO PRO DUŠI

PĚT MINUT

Jednoho hezkého letního odpoledne seděla 
mladá paní vedle muže  na lavičce v parku na 
kraji dětského pískoviště.

„Ten malý v červeném svetru tam na skluzavce, 
to je můj syn,“ vysvětlila svému sousedovi.

„Opravdu milý chlapec,“ řekl muž. „Můj syn je 
ten v modré větrovce tam na houpačce.“

Když to říkal, podíval se na hodinky a zavolal 
syna k sobě: „Štěpáne, měli bychom jít domů.“

„Ještě pět minut! Tati, prosím tě, ještě pět minut,“ 
prosil Štěpán. Otec přikývl a jeho syn se opět roz-
houpal. Otec se pohodlně opřel a vychutnával si 
dalších pět minut sluníčka a díval se na hrající si děti. 
Potom zavolal znovu: „Štěpáne, pojď už.“

„Ach tati, ještě pět minut, prosím tě, ještě 
pět minut!“

Otec se usmál a zavolal: „No tak dobře, pro 
mě za mě!“

„Vy jste opravdu velkorysý táta,“ řekla mladá 
žena.

„Tak velkorysý zase nejsem,“ odpověděl muž. 
„Víte, před rokem utrpěl můj nejstarší syn Florián 
smrtelný úraz. Jel na kole a nedaleko odsud ho 
přejelo auto. Já jsem kvůli práci nikdy neměl dost 
času, abych ho trávil se svým synem, a teď bych dal 
všechno za to, kdybych s ním byl pět minut. Přísahal 
jsem si, že u Štěpána stejnou chybu neudělám. Syn 
si myslí, že získal ještě pět minut na houpání. Ve 
skutečnosti jsem těch pět minut získal já, abych se 
mohl dívat na svého syna, jak si hraje.“

NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

Drazí nemocní,
je doba prázdnin, možná, že vaši milí, přátelé 

a známí jsou na dovolené a vy se cítíte ve své 
nemoci obzvláště opuštění. Dovolte mi, prosím 
vás, abych k vám přišla na návštěvu. Sice jen na 
papíře, ale přesto – byla bych s vámi a u vás. 
A nepřišla bych sama, věřte mi. Znám hodně 
lidí, kteří by se rádi ke mně připojili a kteří na vás 
spoléhají. Že spoléhají na nemocné? Na ty, kteří 
jsou upoutáni na lůžko nebo na křeslo, uzavřeni 
v malém prostoru čtyř stěn a sevřeni úzkostmi 
a bolestmi všeho druhu? – Ano, moji drazí, právě 
na vás spoléhají! Cožpak nevíte, že vaše bezmoc-
nost je zároveň vaší největší mocí? Tak jako matka 
se nehne od lůžka svého nemocného dítěte, 
tak i Pán Ježíš je stále u vás. Já vím, někteří se 
mnou nebudete souhlasit, naopak, zdá se vám, 
že Pán je daleko, že na vás úplně zapomněl. 
Jinak byste tu přece nemohli tak ležet, jinak by se 
vám to nemohlo stát, nemohlo by vás to potkat. 
A přece – věřte mi, je s vámi! I když nám se to 

zdá mnohdy nesmyslné, ba až kruté, za vším, co 
se s námi děje, stojí Pán se svou nekonečnou 
láskou. Jen naše oči jsou slepé, naše uši hlu-
ché. Vidíme stále jen sebe, svou slabost, svou 
nemoc, neschopnost postarat se sami o sebe. 
Je v nás plno lítosti, bolesti a zklamání, často 
i zlosti – na sebe, na ty kolem nás, na celý svět. 
Ale kdybychom zavřeli oči a podívali se až na dno 
své duše, poznali bychom – a vím, že mnozí z vás 
to poznali už dávno – že ta zdánlivá nemohouc-
nost je pouze nový úkol, který vám byl dán. 
Veliký úkol – pomáhat Pánu v jeho vykupitel-
ském díle. Pomáhat Pánu zachránit lidstvo, 
svět. Jak? Právě tím, že své utrpení ponesete 
trpělivě s plným vědomím, že On je s vámi. Po 
celé ty nekonečné dny a ještě delší noci, kdy se 
téměř propadáte do beznaděje, On je vedle vás 
a čeká, až Ho zavoláte. Moc prosím, neváhejte už 
ani chvilku a zavolejte: Přijď Pane Ježíši, do srdcí 
našich vejdi jak jasný den a – neodejdi!

sestra Pavla
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VZDĚLÁVÁME SE

Milí čtenáři,
v tomto dílu se seznámíme s poslední 

skupinkou listů Nového zákona, které byly 
napsány různými autory. Probereme si tedy list 
Židům a tzv. katolické epištoly - listy apoštolů 
Petra, Jakuba, Judy a Jana.

Tímto dílem tedy zakončíme naše letmé sezná-
mení s knihami Starého a Nového zákona.

List Židům

Tento list bývá uváděn v jedné skupině 
s listy apoštola Pavla, i když se od nich v lecčem 
liší. Formou totiž list připomíná spíše kázání 
než dopis, jak je známe od apoštola Pavla, 
proto se předpokládá, že jde o zapsané kázání 
s dopisním závěrem.

Adresáty listu nemusí být nutně židé nebo 
židokřesťané, protože v době vzniku této knihy 
již čistě židokřesťanská obec neexistovala. 

Tato kniha má nejlepší řečtinu ze všech knih 
Nového zákona. Původně, hlavně na východě, 
se mělo za to, že autorem je apoštol Pavel. 
Na západě tomu však bylo jinak: dokonce jej 
nepovažovali za kanonický, byl připisován např. 
Barnabášovi. Dlouhá staletí se vedly spory 
o autorství. Na základě rozdílů v obsahu listu 
a ve stylistice (oproti Pavlovým listům) se dnes 
většina biblistů přiklání k tomu, že autorem je 
někdo jiný než Pavel – např. už zmíněný Bar-
nabáš nebo Apollos, jenž je zmiňován např. 
v Pavlově listu do Korintu.

List byl podle většinového názoru biblistů 
sepsán kolem roku 80 po Kr. – z listu je patr-
né, že první generace křesťanů již není na 
živu. Sepsán byl patrně v Římě, ale nelze to 
s určitostí tvrdit.

Pro autora je Kristus věčný Boží Syn, který 
se ponížil a dosáhl povýšení (10,5-10). Církev 
je putující Boží lid. Jeho vůdcem je sám Kristus. 
Z výzev k vytrvalosti a varování je patrný názor 

o nemožnosti druhého obrácení po odpadu od 
víry (6,4-6). Tento list představuje jeden z pilířů 
novozákonní teologie.

KATOLICKÉ EPIŠTOLY

Všechny tyto listy spojuje, že v jejich názvu 
nejsou adresáti, ale autoři. Byly zřejmě určeny 
pro všechny, odtud název všeobecný, tedy 
řecky katolický.

List Jakubův

Z NZ známe Jakuba Alfeova a Jakuba, „bratra 
Páně“. Na západě se tito dva spojovali do jedné 
osoby. Na východě tomu tak nebylo. Jakub, 
„bratr Páně“, vedl církev v Jeruzalémě poté, 
co odešel sv. Petr do Říma.

Celý list je protkán různými výroky a napo-
menutími, které připomínají knihy Moudrosti 
a Přísloví. Jádro listu je ve verších 2,14-26, kde 
se hovoří o vztahu mezi vírou a skutky. Právě 
tento oddíl vedl reformátora Martina Luthera 
k tomu, že tento list „vyřadil“ z kánonu knih NZ. 
Zajímavé je také místo 5,14n, které pojednává 
o svátosti pomazání nemocných.

Autorství je velmi sporné, protože kvalitou 
řečtiny se řadí hned za list Židům. Také nepří-
tomnost otázek týkajících se židovského zákona 
a obřadů naznačují autorství někoho jiného, kdo 
se opřel o autoritu sv. Jakuba. Dopis byl sepsán  
pravděpodobně v letech 80 – 90 po Kr.

List Judův

Jelikož se v samotném listě autor zmiňuje 
o „předané víře“ (v. 3), usuzuje se, že autorem 
je někdo, kdo žil později než Juda, „bratr Páně“ 
a bratr Jakuba.

Autor varuje před skupinkou lidí, kteří svádějí 
falešnou naukou k neřestnému životu. Konkrétní 
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údaje o této nauce nejsou známy. Víme, že se 
jednalo o křesťany, kteří se oddávali nevázané-
mu životu. 

List dnes může být pro čtenáře významný 
důrazem na trvalý význam víry, kterou člověk 
jednou provždy přijal.

Datace vzniku knihy je kolem roku 90 po Kr.

První list Petrův

Myslím, že apoštola Petra nemusím dlouze 
představovat. Byl to rybář a blízký Ježíšův spo-
lečník. Spolu s Jakubem a Janem Zebedeovými 
byl svědkem hlavních událostí Ježíšova života: 
proměnení na hoře, utrpení v Getsemanech, 
vzkříšení dcery Jairovy... Po seslání Ducha 
sv. vedl Kristovu církev až do své mučednické 
smrti na Vatikánském pahorku za císaře Nerona 
kolem roku 67 po Kr.

Autorství je také v tomto případě kompli-
kované. Opět to vypadá na pozdější redakci 
některého z Petrových žáků – pravděpodobně 
to mohl být Silván. 

Adresáty jsou maloasijští křesťané, jak vyplývá 
z prvního verše listu. Doba vzniku se pohybuje 
mezi lety 70 – 100 po Kr.

Nalezneme zde 4 hlavní témata: křest, 
církev – Boží dům, Boží lid ve světě a v čase, 
napomenutí. Kniha je bohatá na zmínky o křtu, 
proto zvláště první kapitola je považována za 
křestní kázání.

Druhý list Petrův

Řečtina tohoto listu je výrazně lepší než v Prv-
ním listě Petrově. Proto se má za to, že je tento 
dopis pozdější a tudíž i od jiného autora. Udává se, 
že mohl vzniknout kolem roku 100 po Kr.

Důležitý pro nás je svědectvím o apoštolském 
podání víry, a také svou naukou o Písmu sv. 
a o jeho správném výkladu. Nejedná se o kla-
sický dopis, ale spíše o povzbuzení křesťanů, 
kteří se kvůli (zatím) neuskutečněnému druhému 
příchodu Krista uchylují k nesprávným gnostic-

kým naukám. Z tohoto listu je také patrné, jaký 
význam měla autorita apoštola Petra v pozdější 
tradici církve.

První list Janův

Ve své podstatě se nejedná o list, protože 
chybí úvod známý z jiných listů, spíše jde 
o jakési napomenutí.

Podobnost mezi listem a Janovým evangeliem 
naznačuje, že by tyto dvě knihy mohly mít stej-
ného autora. Existují ovšem i významné rozdíly, 
a proto se biblisté většinou kloní k autorství 
někoho z okruhu Janových učedníků. Tato kniha 
byla určitě napsána až po Janově evangeliu - to 
je vše, co lze o době vzniku říci.

Hlavní témata knihy jsou světlo, život a láska. 
Tento spis bojuje proti bludařům, kteří popírali 
Kristovo vtělení a božství – jednalo se pravdě-
podobně i zde o gnostiky.

Druhý a Třetí list Janův

Tyto dva listy jsou nejkratšími listy NZ. Vznikly 
asi na přelomu 1. a 2. století. Oba mají stejného 
autora.

2 Jan: Obsahuje povzbuzení k životu podle 
přijatých přikázání. Je zde také varování před 
bludaři – doporučuje, aby je věřící vůbec 
nepřijímali do domu a dokonce, aby je ani 
nepozdravovali.

3 Jan: Gaius je chválen za pohostinství, které 
prokazuje cestujícím bratřím, zatímco Diuotrefés 
je kárán za to, že tak nečiní.

Připomínám, že podrobnější informace 
o všech knihách SZ a NZ jsou velmi dobře 
zpracovány např. v ekumenické Bibli vždy 
v úvodu před každou knihou.

 A co nás čeká příště? V dalších dvou dílech 
se seznámíme s dalšími sloupy víry: Tradicí 
a Magisteriem.

-pm-
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  LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

V tomto čísle navazujeme 
na rozhovor s o. Kajetánem 
Sasínkem a připomínáme 
dalšího z jubilantů kněžské-
ho svěcení. Využili jsme pří-
ležitosti návštěvy o. Jiřího Kani 
v rodné obci a položili jsme 
mu několik otázek, na které 
nám ochotně odpověděl.

Otče Jiř í ,  od Vašeho 
kněžského svěcení uplynu-
lo již 20 let, a tak když se 
ohlédnete zpět, můžete nám 
říct, který okamžik rozhodl 
o Vaší cestě ke kněžství?

Nevzpomínám si, že by to byl 
nějaký okamžik, spíš se to celé 
asi vyvíjelo postupně. 

Existuje na Vaší cestě 
nějaké obzvlášť těžké nebo 
naopak radostné období?

Za nejvíc radostné se dá 
určitě považovat to, že jsem 
se ke studiu na bohoslovecké 
fakultě dostal prakticky přímo-
čaře a bez vážnějších kom-
plikací a že jsem pak vůbec 
dosáhl až kněžství. To vše je 
skutečně důvodem k radosti 
a vděčnosti, zvlášť když zvážím, 
kolik to některé jiné bohoslov-
ce stálo obětí, utrpení a často 
mnoho let marných pokusů… 

Kde všude jste během 
těchto dvaceti let působil?

Začal jsem jako kaplan v Brně 
ve farnosti Panny Marie na Křeno-
vé. Tam jsem byl do r. 1990. Další 

3 roky jsem byl kaplanem na 
Petrově, kde jsem měl souběž-
ně na starosti zejména začátky 
Katechetického centra, podporu 
vyučování náboženství po diecézi 
a pomáhal jsem také organizovat 
rozjezd diecézních církevních 
škol. První farářské místo bylo 
u sv. Tomáše v Brně, kde jsem 
působil do r. 1997. V letech 
1997 – 2000 jsem studoval 
v Římě a podružně jsem byl na 
faře v Blansku. Nyní jsem farářem 
v Blansku, Adamově a několika 
menších obcích v okolí.

Proč jste studoval v Římě 
a jaký obor?

Původně jsem si toto studi-
um neplánoval. Bylo to tak, že 
o. biskup sehnal stipendium na 
Lateránskou univerzitu a protože 
jsem s ním jednával často ve 
služebních záležitostech a dříve 
jsem se ve volném čase naučil 
pasivně italsky, došla řeč na to, 
proč této možnosti nevyužít. 
Původně jsem měl studovat 
katechetiku. Tento obor se tam 
ale neotevíral, a tak jsem se 
pustil do prakticky neznámé-
ho oboru „eklesiologie“. Je to 
vlastně studium základů církve, 
potřebné k tomu, aby pak další, 
praktické obory, měly na čem 
stavět. Po dvou letech studia 
jsem ukončil licenciát. Třetí rok 
jsem sice začal doktorát, ale 
jelikož už jsem se vrátil a  kontakt 
se školou není tak častý, jak by 
měl být, tak toto studium zůstalo 

nedokončené. K tomu bych 
chtěl poznamenat, že přestože 
mi bylo již přes 30 let, když 
jsem tam nastoupil a patřil jsem 
tak mezi nejstarší, byla to po 
10 letech kněžství současně 
i vítaná příležitost k duchovní 
obnově, jedno z důležitých 
životních zastavení, ze kterého 
stále čerpám a které mi umožnilo 
dívat se na mnoho věcí v církvi 
i kolem ní jiným pohledem. 

Je pravdou, že když jste 
studoval na gymnáziu v Hodo-
níně, byl jste jeho nejlepším 
studentem a svým rozhodnu-
tím pro studium kněžství jste 
profesory šokoval?

Tak o tom nevím, ale je mož-
né, že si mysleli, že chci být 
lékařem. V té době totiž bylo 
možné zvolit si jako nepovinný 
předmět latinu, a já jsem si ji 
vybral. Na otázky proč, jsem 
odpovídal, že by se mi to mohlo 
hodit v lékařské terminolo-
gii. To mohlo vzbudit dojem, 
že směřuji jinam, než jsem měl 
skutečně v úmyslu.

Ježíš říká: „Nechte malič-
ké přijít ke mně…“. O Vás je 
známo, že se věnujete práci 
s dětmi a mládeží. Bylo 
dokonce vydáno několik 
Vašich publikací pro děti. Jak 
jste se  k této práci dostal?

Tak na to si na rozdíl od 
mnoha životních událostí vzpo-
mínám celkem přesně. Když 
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jsem byl kaplanem na Křeno-
vé, přišla za naším farářem 
babička s vnoučaty a ptala se, 
proč, když je výuka nábožen-
ství pro starší, není také něco 
pro malé děti. Otci Bohu-
slavovi se tím nechtělo moc 
zabývat, tak ji poslal za mnou. 
Dohodl jsem si s ní termín, 
protože ani já jsem nevěděl, 
co dělat a doufal jsem, že to 
nějak vyšumí. Na další schůz-
ku přišly hned asi 3 babičky 
s 10 vnoučaty. Všichni seděli 
v sále na faře a čekali, co pro 
ně vymyslím. Tehdy jsem potil 
něco mezi potem a krví… Pak 
jsem si připravil maňáska. 
Byla to vařečka s namalo-
vaným obličejem a kapesní-
kem namísto šatů. Dal jsem 
mu jméno „Sedmikrásek“. 
S tím jsem hrál dětem pohádky 
o přírodě a zvířátkách. Dalo 
by se říct, že to byla taková 
moderní podobenství. Příběhy 
jsem si vymýšlel sám a na nich, 
jakoby na podobenstvích, jsem 
předával dětem evangelium. 
Tak tomu bylo až do revoluce, 
kdy se na faře scházelo už 
snad přes 100 dětí i s dospě-
lými. Po revoluci jsem začal 
hrát pohádky s maňáskem i pro 
mateřské školy a jezdil jsem 
po celém Brně. V této činnosti 
pokračuju dodnes v Blansku 
a okolí. Na první návštěvu 
ve školce po revoluci mám 
kuriózní vzpomínku. Nejprve 
jsem se s učitelkami telefonic-
ky domluvil, jestli bych k nim 
mohl přijet s takovým divadlem. 
Když se mě navyptávaly, co 

a jak, souhlasily. Ve stanovený 
den jsem přijel, ony mě sice 
pustily dovnitř, ale nechaly 
mne stát v rohu. Přitom stále 
chodily nakukovat k oknu, 
jakoby někoho vyhl ížely. 
Až po několika minutách jsem 
pochopil, že asi vyhlížejí mě, 
a tak jsem jim řekl, kdo jsem. 
Až pak se mně paní učitelky 
přiznaly, že vyhlížely staršího, 
tlustého, plešatého, v tunice, 
s kolárkem…

Co se týče knižních publika-
cí, byly vydány dva misálky pro 
děti a knížka „Katka a Bětka 
na mši svaté“, která je určená 
všem, kdo se chtějí něco víc 
dozvědět o mši svaté. Poslední 
kniha „Jáhni a my“ je jakýmsi 
průvodcem po stopách jáhnů 
a jejich významu pro církev, 
protože kněžská služba má 
hlavu a patu teprve spolu se 
službou jáhenskou. 

Já a určitě spousta jiných 
lidí Vás poznala jako výbor-
ného primáše cimbálové 
muziky. I v této oblasti jste 

vynikal a hodně lidí doufa-
lo, že budete své úspěchy 
slavit jako muzikant. Jakou 
roli hraje hudba ve Vašem 
životě dnes?

No jak moc kvalitní to bylo, 
to si netroufám vůbec hodno-
tit. Hrál jsem sice v cimbálce 
i v orchestru, ale to vše jen pár 
let, vlastně do maturity. Hudeb-
ní výchova pro mě byla určitě 
odrazovým můstkem k tomu, 
že nyní dokážu zahrát nejen na 
housle, ale když je nouze, tak i 
na některé další příbuzné nástro-
je (nedávno jsem „na hůře“ 
fary objevil třeba mandolínu…). 
Nehraju už pravidelně, ale spíš 
když je nouze nejvyšší.

S muzikou souvisí i splnění 
jednoho z mých snů. Abych to 
vysvětlil. V Blansku jsou hody 
v listopadu na Martina. Vedle 
kostela máme Katolický dům 
s dost velkým sálem a záze-
mím pro plesy. Hody se zvlád-
ly vždycky taneční zábavou 
v sobotu večer kolem svátku. 
Před pár lety jsem zkusil pozvat 
na hodovou mši v neděli jednu 

ze slavnosti Božského Srdce                                         Foto: J. Skočík



14

dobrou dechovku z Jedovnic. 
Jen tak na okraj jsem vyzval 
rodiny, pokud by měly možnost, 
ať vypraví v krojích aspoň malé 
děti. Protože je tam několik 
rodin ze Slovácka a Kyjovska, 
akce se podařila, i kroječky 
byly velice pestré. Tím vším se 
podařilo při mši svaté navodit 
skutečně sváteční hodovou 
atmosféru. Další rok jsem pře-
mýšlel, co vymyslet pro lidi, 
kteří netancují, případně pro 
rodiny s malými dětmi. Protože 
můj bratr Ondra hraje v cimbá-
lové muzice Grajcar, nebylo 
už daleko k tomu, uspořádat 
hodovou Besedu u cimbálu. 
Grajcar hrál v Blansku už po 
dva roky, a protože hrál a zpí-
val jak o život, malí i velcí byli 
moc spokojení. Letos s nimi 
počítáme zas. Toto vše zmiňuju 
proto, že jsem si při tom mohl 
zahrát a zazpívat pár písniček 
i já, jako externí extrémní člen 
tohoto významného hudebního 
tělesa. Ze začátku (a možná i na 
konci) nebyl můj výkon nic moc, 

ale zajímavé bylo i to, krom 
toho, že mně nevyhnali, že se 
mně skoro všecky písničky oka-
mžitě vybavovaly, takže problém 
zůstal skutečně jen u málo sviž-
ných prstokladů. Pravda asi je, 
že muzika se nezapomíná a co 
je jednou v krvi, tak je v krvi.

Každý máme své cíle 
a ubíráme se po jiné cestě. 
Máte i Vy nějaký konkrétní 
cíl, ke kterému chcete jed-
nou dospět?

Svého prvního a hlavního 
cíle jsem už dosáhl. Stal jsem 
se knězem v době, kdy to 
vůbec nemuselo vyjít, takže 
to beru i jako zázrak a veliký 
dar. Mým dalším cílem už je 
jen to, abych tu službu dotáhl 
v dobrém až do konce. Hodně 
mladých lidí se mne ptá, co 
mají dělat, která cesta je pro ně 
ta správná. Já jim odpovídám, 
že pravidlo č. 1 je pro všechna 
povolání stejné: Učit se a snažit 
žít nejen pro sebe, ale hlavně 
pro druhé. Toho, co uděláme 

dobrého pro druhé, nesmíme 
nikdy litovat. A pravidlo č.2? 
Rozhodnout se podle svého 
svědomí, kde a jak to v životě 
prakticky uskutečňovat. Bůh 
naše rozhodnutí bude respek-
tovat. Je to jako s Izákovými 
syny. Bůh sice slíbil Izákovi, 
že požehná jeho prvorozené-
mu. Prvorozený byl Ezau, ale 
Jákob podvodem získal požeh-
nání určené jeho staršímu 
bratru pro sebe. A jak reagoval 
Bůh? Trval nekompromisně na 
„své vůli“ a tedy na linii prvo-
rozených? Ne. Respektoval 
Izákovo otcovské požehnání 
a svůj slib naplnil na Jákobovi, 
byť je tento člověk získal pod-
vodem. Bůh nám tak ukázal, 
že s námi prostě počítá, i když 
ví, jací jsme.

Takže ani já, ani nikdo z nás 
nevíme, co nám Bůh připraví, 
jak moc klikaté a složité budou 
naše cesty, co uděláme dobře 
a co pokazíme, ale věřím pev-
ně, že vždy a všude bude Bůh 
s námi a že nám vždy pomůže. 

Děkuju Vám, o. Jiří, za to, 
že jste ochotně přijal pozvání 
k tomuto rozhovoru a vyšetřil si 
na něj čas ve Vašem nabitém 
programu mezi svatebním 
veselím a srazem se spolužá-
ky. Této ochoty si velmi cením 
a přeji Vám, abyste dospěl 
k vytouženému cíli.

za redakční radu  
H. Maděryčová

ze slavnosti Božského Srdce                                         Foto: J. Skočík
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V šedesátých letech minulého století vznikla 
v naší farnosti potřeba zakoupení kvalitněj-
ších varhan, odpovídajících náročnějším 
požadavkům našeho chrámového sboru 
a orchestru. Tehdejší nástroj z roku 1890, 
postavený krnovskou firmou bratří Riegero-
vých, již nedostačoval novým potřebám. Navíc 
měl hrací stůl uprostřed kůru, takže pro sbor 
a orchestr zůstávalo po stranách kůrové plochy 
jen málo místa.

Z podnětu místního regenschoriho pana 
učitele Pavla Janečka, pana Václava Kafky 
a díky přístupnosti podnikavého pana fará-
ře Miloslava Humpolce se začalo uvažovat 
o postavení varhan nových. Že uprostřed komu-
nistické totality to nebyl úkol zrovna snadný, to 
ještě většina z nás pamatuje a čteme o tom i ve 
farní kronice z roku 1963. Krajský národní výbor 
dával povolení pouze na výrobu nových varhan 
u firmy Varhany Krnov, což by bylo finančně 
těžce dostupné. Nakonec se přihlásil pan 
Tuček, varhanář z Kutné Hory, s nabídkou, že 
biskupská konzistoř v Hradci Králové prodává 
varhany ze zrušeného Kapucínského kostela 
v Liberci, který tehdy sloužil jako skladiště 
knih. Farář Miloslav Humpolec, Pavel Janeček 
a Václav Kavka společně s řidičem Vojtěchem 
Hubáčkem Liberec navštívili, vše dojednali, 
varhany za 80 000,- tehdejších korun zakoupili. 
Instalaci provedla firma Tuček, nebyla však jed-
noduchá. V původním prostorném libereckém 
chrámu měl totiž dispoziční prospekt píšťal 
opačnou podobu. Ty nejdelší byly umístěny po 
stranách a nejkratší uprostřed, takže celkový 
pohled tvořil jakousi podkovu. U nás však nízká 
chrámová klenba dovolila právě opačnou sesta-
vu píšťal, tím i celého vnitřního vzdušnicového 
systému. Umístěním hracího stolu v pravé části 
kůru jsme získali dostatek prostoru, avšak jeho 
napojení na píšťalovou skříň si vyžádalo dlouhé 

HISTORIE SOUČASNÝCH VARHAN NAŠEHO CHRÁMU

propojení vzduchových trubiček k píšťalám 
levé strany píšťaliště, které je obsluhováno 
manuálem kláves. Tím vzniká určitý problém, 
že tyto zaznívají s mírným zpožděním, což někdy 
mate i samotného varhaníka. Varhany mají tzv. 
pneumatickou trakturu, což znamená,že každý 
pohyb od kláves i rejstříků je veden množstvím 
trubiček pomocí stlačeného vzduchu.

Nakonec v neděli 15. září 1963 byly varhany 
brněnským kapitulním vikářem ThDr. Josefem 
Kratochvílem slavnostně požehnány a předány 
do provozu. Při dopolední slavnostní mši svaté 
zazpíval náš chrámový sbor mši „Missa Loreta“ 
Vojtěcha Říhovského. Odpoledne se konal slav-
nostní varhaní koncert významného brněnského 
varhaníka prof. Vladimíra Hawlíka, který provedl 
rovněž kolaudaci varhan. Při tomto koncertu 
v Bojanovicích poprvé zazněla mimo jiné známá 
Bachova „Toccata a fuga d moll“, na kterou 
má pisatel těchto řádků nezapomenutelnou 
vzpomínku. I on se jako čerstvý adept hudby 
podílel na celé stavbě nástroje. Na závěr slav-
nostního koncertu pak zazněla v podání sboru 
a orchestru, u nás rovněž poprvé, známá „Chvá-
la Boží v přírodě“ L. v. Beethovena. 

Původní varhany byly prodány do obce Žďár-
ná na Blanensku, kde snad slouží dodnes.

A co dalo podnět k sepsání tohoto článku? 
O prázdninách r. 2006 navštívil naši farnost jeden 
věrný liberecký farník, pan Ing. Pavel Kozojed se 
svojí rodinou, který pátral po bývalých varhanách 
z jejich Kapucínského kostela. On sám celou událost 
popisuje v jejich farním časopiu OBRÁZEK násle-
dovně: „Dozvěděl jsem se překvapující informaci, 
že s demolicí kostela královský nástroj neskončil 
v hromadě trosek, ale byl před tím přemístěn do 
Dolních Bojanovic na jižní Moravě.“ A tak díky 
zájmu pana Kozojeda a jeho vzpomínkám jsme si 
i my mohli připomenout historii našich varhan.

MgA. Karel Bohůn
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 CO VÁS ZAJÍMÁ

Proč Pán Ježíš v evangeliu říká, že člově-
ku mohou být odpuštěny všechny hříchy, 
jenom ne hříchy proti Duchu svatému? 

Vykladatelé Písma nabízejí několik odpovědí. 
Jedna z nejčastějších říká, že člověk hřeší proti 
Duchu svatému tehdy, když o Boží odpuštění 
vůbec nestojí – je ve svém hříchu vědomě zatvr-
zelý. Zde je potom jasný důvod, proč takový hřích 
nemůže být odpuštěn: Bůh odpuštění (ani jiné 
dary) člověku nevnucuje, ani vnucovat nemůže 
– jinak by popřel velký dar svobody, který jsme 
od něj obdrželi. To minimální, co se od člověka 
očekává, je ochota Boží dar přijmout. Možná nám 
připadá, že taková situace ani nemůže nastat 
(tedy to, že by někdo o odpuštění vůbec nestál), 
ale např. hříchy pýchy nebo nenávisti se s tako-
výmto postojem pojí celkem snadno. Ne nadar-
mo i apoštol Pavel v jednom z listů zdůrazňuje: 
„Nechte se smířit s Bohem!“ (2 Kor 5,20)

Další důvodem pro nepřijetí odpuštění (souvisí 
s předchozím) může být to, že člověk svůj hřích 
nevidí a vidět nechce. Říká se sice, že nevě-

domost hříchu nečiní, ale nevědomost může být 
i zaviněná. Je sice nepříjemné, ale velmi 
důležité, aby člověk chtěl poznat své skutečné 
chyby a hříchy. Leckdy se stává, že nám na 
nás samých něco velmi vadí, ale našim bližním 
(zvláště těm nejbližším) a Bohu samotnému dost 
možná vadí něco úplně jiného…

V souvislosti se situací, v níž Ježíš tuto větu 
vyslovil (Mt 12,22-32), se ukazuje ještě další 
vysvětlení: farizeové Ježíšovy zázraky připisují 
Zlému duchu. Pán potom reaguje větou zmí-
něnou v otázce. Hříchem proti Duchu svatému 
je tedy i vědomé zaměňování dobra za zlo 
a opačně – o to horší, když jsou tím mateni i dru-
zí lidé. Hřích pro dnešní dobu velmi typický… 

Na závěr malé povzbuzení. Pánovo varování je 
jistě nutné brát vážně, ale na druhé straně věřím 
tomu, že každý, kdo se přes své – třeba i vážné 
– chyby a hříchy snaží o pravdivý postoj před Bohem 
a kdo svých nedostatků touží litovat, je chráněn před 
pádem do hříchu proti Duchu svatému. 

o. Petr

LÁSKA BOŽÍ A LÁSKA LIDSKÁ

Já stále musím děkovat
té Boží dobrotě
co lásku dobývat touží
mnohokrát v životě

Už dávno spíše přemýšlím
nade vším tím co tě 
zakrylo jako vetchý šat
v pozemské nahotě

Příroda nikdy nepřikrývá
bezradnost která ctnostně zívá
i kdyby sebevíc chtěla

je krutá ale opravdová
jak domov upřímného slova
cudná a přece smělá

Josef Javora
sbírka Výběr z hroznů
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PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

DOMOV 

Nejdůležitějším vztahem doma je vztah mezi 
manželi, který je dokonce přednější než vztah mezi 
rodiči a dětmi. Bezpečí mladého člověka a kvalita 
vztahu rodič – dítě závisí na kvalitě manželského 
vztahu. Rodiče by měli být jednotni v tom, jakým 
způsobem budou ve výchově postupovat a nebo-
jovat mezi sebou o to, kdo bude dítě ovládat. 

V manželství dochází často k situacím, se 
kterými si manželé neví rady, obviňují sami sebe 
popř. jeden druhého za věci, které nemohli 
ovlivnit. Děje se tak zejména z toho důvodu, že 
věci nemohou pochopit a cítí vlastní selhání. 
Je důležité, aby si manželé v takových chvílích 
dokázali otevřeně popovídat a vzájemně se 
podpořit.

Příklad z jedné rodiny, jak jej popisuje muž: 
„Když se nám  narodila druhá dcera, záhy jsme 
zjistili, že má několik tělesných postižení, poz-
ději se prokázalo i mentální postižení. Prožíval 
jsem hněv, vztek, velkou bolest, vinu, necítil 
jsem se jako pořádný muž, táta ani manžel. 
Když jsem viděl svou ženu, s jakou trpělivostí 
a láskou se o dceru stará, bylo to nad moje 
chápání a namísto, abych její snahu ocenil, 
utíkal jsem z domova. Když bylo dceři 5 let, 
museli jsme učinit to nejtěžší rozhodnutí a dce-
ru umístit do zařízení pro mentálně postižené. 
Byla to nezměrná bolest a v té době jsem se 
musel opírat o svou ženu, která se tuto bolest 
snažila přijmout a přitom si zachovala vnitřní 
krásu a pokoj. Samozřejmě v manželství nastaly 
i jiné situace, při kterých se moje žena opírala 
zase o mě.“

Tím chceme říci, že je důležité vydržet a pře-
konávat obtíže společně, aby tím naše manžel-

ství vyzrálo. Důležité je vzájemné ocenění a úcta. 
Zcela nepřípustné je neuctivé jednání a hádání 
se před zraky dospívajících dětí. Neúcta zamě-
řená na jednoho z rodičů bude pak praktiková-
na stejným způsobem i dospívajícím nebo se 
naopak, ve snaze chránit napadeného rodiče, 
obrátí proti nadřazenému rodiči.  Výsledkem je 
opět obviňování a neuctivé jednání. Tady platí 
přísloví: „Co si uvaříte, to si i sami sníte.“

VÝMĚNA  ROLÍ

V dnešní době se často role vymění. Rodiče 
žádají od svých dětí, aby se staraly o jejich citové 
potřeby. Může k tomu dojít v kterékoli rodině, 
ale častěji se to stává tam, kde je jen jeden 
z rodičů. Ten si ze svého dítěte dělá důvěrníka 
a je zde nebezpečí, že se mu svěří s něčím, co 
dítě ještě není schopno pochopit a správně se 
k tomu postavit. 

Příklad: Šestnáctiletý Tomáš se v hospodě 
často se svým otcem opil. Bylo to proto, že se 
otec cítil osamocený a neměl přátele. A otec si 
to sám před sebou ospravedlňoval tím, že ze 
svého syna „dělá chlapa“.

Svůj citový život nesmíme vkládat na ramena 
našich dětí, ani je nesmíme užívat jako poradců 
a plakat jim na rameni. Naší prvořadou povin-
ností je zajistit, aby děti cítily, že je skutečně 
milujeme a druhou povinností je být pro ně 
autoritou a s láskou je káznit.

podle Dr. Rosse Cambellla 
zpracovala - hm -

ÚLOHA RODIČŮ VE VZTAZÍCH S DOSPÍVAJÍCÍMI
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ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY

Farní rada se sešla dne 28. 3. a 16. 5. 2007 a byly projednány následující body:

� Oprava kapličky sv. Urbana

 - sanační omítka, výměna rámů a oken

 - cihlová zídka – financování z OÚ 

Pozvánka na Diecézní pouť rodin a farností 
Žďár nad Sázavou - sobota 1. září od 9 – 16 hodin

motto: „Diecéze – živý organismus“

� 21.7.2007 se uskuteční pouť rodin 

 na Svatý Hostýn 

 (sobota, mše sv. v 10.15 hod.)

ZPRÁVY Z DIECÉZE

Před dvěma lety se na tuto pouť od nás vypravila rodina Němcova a toto nám o ní napsali: 
„Pouť rodin se nám moc líbila. Začala v 9 hodin mší svatou slouženou venku na nádvoří kláštera, 

kde se pak odehrával i další program (v tomto klášterním prostoru měl primici o. Pavel Lacina). 
Bylo připraveno např. divadlo pro děti, zpívání s dětmi, velmi lákavá byla i „pohádková zahrada“ 
– klášterní zahrada plná pohádkových postav a různých disciplín. Nechybělo chutné občerstvení, 
koncert či prohlídka muzeí. My i naše děti jsme odjížděli opravdu spokojení.“

Program:
 9.00 – příprava na bohoslužbu – svědectví rodin, zpívání s kapelou

 10.00 – pontifikální mše svatá, celebruje brněnský biskup Vojtěch Cikrle

 11.30 – program na hlavním pódiu, na zámeckých nádvořích a v bazilice: 
   loutkové divadlo, koncerty, krátké přednášky pro rodiče a mládež, 
   výtvarné dílny, soutěže, lukostřelba, pohádková zahrada, adorace, 
   prohlídka muzeí, středověké městečko pro mládež a další

 15.45 – závěrečná modlitba, požehnání, písnička na cestu

V programu během dne vystoupí Divadlo „V“ studio Brno, křesťanská folková skupina Bethel, 
multifolková kapela Bezefšeho a další. Moderuje Kateřina Jakubcová z Proglasu a TV Noe. 
Po celou dobu programu je prohlídka areálu kláštera, muzeí, zámku a Zelené hory pro rodiny 
zdarma. Po skončení pouti naváže další oblíbený program pod názvem Klášterní noc.
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OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOV NY

Elias Vella 
Lékař těla i duše 
(Karmelit. nakl., 2006, 351 s.)

Každý z nás potřebuje uzdravení, ať už je 
to uzdravení duchovní nebo tělesné. Kniha E. 
Velly, zkušeného exercitátora a exorcisty, přináší 
cenné rady zaměřené na vnitřní uzdravení. Velké 
pravdy podává nevšedním způsobem, jednodu-
še a srozumitelně.

B. Pirnosová
Koho má za zády – čtyřicet 
dramatických let kardinála Miloslava Vlka 
(nakl. Nové město, 2002, 163 s.)

Poutavě napsaná kniha o životě nynějšího 
kardinála Miloslava Vlka od mládí až po jeho 
zvolení kardinálem v roce 1994.

Přinášíme zde krátký úryvek:
Před restaurací U železné panny, odkud 

je dobře vidět na budovu biskupství, často 
postávají „nenápadní“ pánové. Když biskupův 
sekretář (o. Miloslav Vlk) vyjíždí ven autem, 
obvykle se od chodníku odlepí jiný vůz 
a jako z udělání má stejnou cestu. A otázky 
při výslechu jeho „sboristů“ dokazují, že StB 
má informace, které mohla získat jedině odpo-
slechem jeho telefonu. Estébák, který má jed-
noho večera hlídací službu, je klidný. V okně 
sekretářova pokoje se svítí a v autě, jež právě 
vyjelo z vrat biskupství, sedí, jak se přičinlivě 
přesvědčil, jen řidič. Auto se za chvilku vrací 
a dlouhé desítky minut se nic neděje. Hlídač 
se nudí a netrpělivé čeká, kdy už se v sekre-
tářově okně zhasne, aby mohl odejít, když 
v tom mu někdo zezadu poklepe na rameno. 
„Stojíte tu dlouho, už musíte být unavený. Klid-
ně si zajděte na pivo, já vám slibuji, že dnes 
večer už nikam nepůjdu,“ říká mu s vlídným 

úsměvem ten, kterého neměl spustit s očí. 
Nechá ho s otevřenými ústy stát na chodníku 
a odchází k biskupství, odkud ho předtím 
vyvezl řidič v autě schovaného pod dekou 
na podlaze za předními sedadly. Vydařený 
kousek pak ještě korunuje zavoláním z odpo-
slouchávaného telefonu k Rynešům, kterým 
podrobně popisuje, co právě udělal. ...

PRO DĚTI

Josef Janšta
Desatero 
(Matice cyrilometodějská, 1998, 119 s.)

Bůh stvořil člověka, ale člověk se rozhodl jít 
svou vlastní cestou. Na této cestě mu Bůh dal 
Desatero, ale člověk se rozhodl ho nepřijmout. 
Člověk jde dál svou cestou a nechává za sebou 
stopy. Kam dojdeme bez Desatera?

Zajímavé příběhy k jednotlivým přikázáním 
Božího zákona jsou určeny dětem, ale poučení 
zde jistě najdou i dospělí.

-mč-
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V neděli 3. června přijaly poprvé Tělo Páně děti ze 3. třídy

Letošní rok byl pro nás cestou, která nás dovedla k Pánu Ježíši. Někdy byla rovná, někdy kli-
katá, ale šli jsme po ní rádi. Před koncem cesty nás čekala svátost smíření. Trochu jsme se báli, 
ale i těšili a díky pí. uč. M. Dvořákové, pí. S. Tomanové, pí. M. Ištvánkové, o. Petrovi, o. Pavlovi 
a rodičům jsme to zvládli. A pak přišel ten slavný den a my jsme přijali Pána Ježíše!

za všechno děkují třeťáci

Malá příhoda z přípravy:
Většinu společných příprav s dětmi a rodiči jsme měli ve farní učebně. Po skončení jedné pří-

pravy jsem dětem řekl, zda se chtějí na něco zeptat. Zavládlo mlčení, ale potom se přihlásil jeden 
chlapec. Z výrazu v jeho tváři bylo vidět, že se chce zeptat na něco hodně důležitého... Sotva 
dostal slovo, vyhrkl: „Mohl bych sfouknout svíčku?“

o. Petr

Petra Bílíková, Lukáš Fukalík, Lubomír Ilčík, Lenka Jedličková, Tereza Jordánová, Jan Komosný, Karolína 
Kopečková, Jan Kotlařík, Alžběta Kršová, Natálie Lekavá, Jitka Nedvědická, Terezie Podešvová, Pavlína 
Ševčíková a Vít Škrhák.
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V této době nezažíváme jistě Boží blízkost 
hned a úplně samozřejmě. Je nutné vytvořit si 
takové místo, kde ji začneme vnímat. Je nutné 
vyjít ze sebe a v důvěře se odevzdat milosrdné-
mu Božímu objetí. Takovým místem je poušť. 
A na poušť zavítá i ďábel. Jsou různá pokušení, 
která nás vzdalují od Boha. Buďme ale rádi, 
když jsme pokoušeni. Existují totiž dva různé, 
oba nesprávné, postoje. Jeden tvrdí, že ďábel 
neexistuje. Takto si pak člověk neuvědomuje, 
kdy je pokoušen a nemůže se zlem bojovat. 
Druhý zase vidí moc ďábla ve všem. A tak i když 
sám člověk něco nesprávného provede, svede 
to na ďábla, nebo se do některých věcí raději 
nepouští, protože dopředu „ví“, že ho ďábel 
stejně přemůže. V poušti jsme každý sám. Není 
zde život, mobil ani nikdo, kdo by nám dal radu. 
Nejprve je nutné projít pouští, uvědomit si svou 
nicotu a přijmout to, co Bůh touží dát mému 
životu. Pak bude naplněno naše srdce láskou.

A tak každý, kdo se v době postu dobře při-
pravuje a tráví 40 dnů na poušti, má jistě nové 
zkušenosti jak s Boží milostí, tak s ďáblem, který 
se ho snaží získat pro sebe. Takový člověk  jistě 
objevuje i krásu pouště – vidí tu nespočetnou 
záplavu jasně svítících hvězd, kterou nikde jinde 
neuvidí, protože jsme v běžném životě zaslepeni 
jinými, materiálními věcmi.  Jen takový člověk se 
dokáže nechat obejmout pažemi rozpřaženými na 
kříži a má  plnou účast na velikonoční radosti.

A na konec jedna výzva o. René Luca: Moc 
se mi líbí, jaké máte vinné sklepy, dobré víno 
i tradice. A tak mě napadlo, jak krásné by bylo, 
kdybyste se stejnou péčí doma vytvořili nějaký 
„modlitební koutek“ - místo k setkání s Pánem. 
Nebojte se v rodinách při modlitbě zapálit svíčky, 
vytvořit místo pro Ducha svatého. Dejte si práci 
s budováním tohoto intimního vztahu.  

- hm -

V této přednášce se o. René Luc opírá 
o poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 
(lístek byl k dispozici ve vchodech do kostela).  
Můžeme začít citátem z Jana 12,32: „A já, až 
budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny 
k sobě.“ Svatý otec tento citát komentuje: 
„Když se nad těmito slovy zamyslíme, přijdeme 
na to, že odpověď, kterou po nás Pán žádá, 
je, že přijmeme jeho lásku a necháme se jím 
přitáhnout.“ 

Každý máme svou nádobu – kalich, který je 
nějakým způsobem naplňován. Jsou v něm naše 
hříchy, zranění, bolesti i radosti. Tento kalich 
je nutné vyprázdnit, aby ho Bůh mohl naplnit 
svou láskou. Někdy ale není snadné, odstranit 
veškerou tu špínu, která na kalichu ulpívá. Často 
ji ani nevidíme. Pak je tu jednodušší způsob. 
S důvěrou přijmout Boží lásku, nechat se jí zalít 
a ona už odplaví, co nám škodí. Lásku, kterou 
přijmeme, se musíme snažit předávat dále. 
Abychom na tuto lásku mohli takto odpovědět, 
musíme se učit milovat své bratry a sestry. I to 
je někdy těžké. Abychom to dokázali, můžeme 
načerpat potřebnou sílu a energii z Ježíšova 
srdce. 

Z Ježíšova probodeného srdce vytryskly krev 
a voda. Skrze křest jsme dostali schopnost 
milovat Boha láskou, která od Něj pochází. 
To symbolizuje voda z jeho boku. Bůh mi dal 
i svou krev, to je zase symbol Ježíše skrytého 
v eucharistii. Takto se Kristus při mši sv. vydává 
do mé náruče. Zkušenost církve nám nabízí 
milost žít společně ve vzájemné lásce. Učí nás 
vnímavosti k druhým. A právě postní doba je tou 
nejvhodnější dobou, kdy můžeme každý den 
obnovovat svůj vztah s Bohem. A to skrze lásku, 
která nám byla dána s Ježíšem, která se za nás 
svou obětí vydala na kříž, aby nám zvěstovala 
vítězství. V tomto období přijímáme Boží lásku 
a učíme se ji šířit kolem sebe každým gestem. 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA - O. RENÉ LUC
2. ČÁST
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CestičkaCestička
Ahoj kluci a děvčata!

Máte před sebou dva měsíce prázdnin. 
Každý asi máte představu o tom, jak tento 
čas chcete prožít. Přejeme vám, ať se vám 
všechny vaše plány podaří uskutečnit. A i když 
budete muset někdy své plány změnit, můžete 
prožít spoustu zajímavých chvil nebo poznat 
nové kamarády. Také vám přejeme, ať vás po 
celou dobu prázdnin ochraňuje Bůh.

ŠŤASTNÝ PRINC
Vysoko nad jedním městem stála na štíhlém 

sloupu socha Šťastného prince. Byla celá oba-
lena plátky zlata, místo očí měla dva modré safíry 
a na jílci meče byl velký rubín. Všichni lidé sochu 
obdivovali, jak je krásná, a chtěli být šťastní tak, 
jak si mysleli, že je šťastný i princ.

Jednou v noci přes město letěla vlaštovka. 
Odlétala na zimu do teplých krajin. Letěla 
sama, protože se zdržela obdivem nad krásnou 
třtinou. Ostatní vlaštovky byly už dávno pryč. 
Přemýšlela, kde si odpočine a spatřila sochu 
na vysokém sloupu. „Zde se usadím,“ zvolala. 
„Je tu krásné místo i dost čerstvého vzduchu,“ 
a snesla se přímo k nohám Šťastného prince. 
Když se chystala ke spánku, spadla na ni velká 
krůpěj vody. „To je zvláštní,“ podivila se, „na 
obloze není ani mráčku a přece prší. Musím se 
poohlédnout po jiném místě na spaní.“ Rozhod-
la se odletět. Tu ale na ni spadla další kapka, 
vlaštovka se podívala vzhůru a co uviděla? Oči 
Šťastného prince byly plné slz a ty stékaly po 
jeho lících. „Kdo jsi?“ zeptala se. „Jsem Šťastný 
princ.“ „Proč tedy pláčeš?“ chtěla vědět. „Doce-
la jsem promokla.“

„Když jsem byl živ a měl jsem lidské srdce, 
nepoznal jsem slzy. Do paláce, kde jsem bydlel, 
nesměla vkročit žádná žalost. Všechno kolem 
bylo tak krásné a já jsem opravdu byl šťastný. 
Tak jsem žil i zemřel. A teď, po smrti, když stojím 

tak vysoko, vidím všechnu ošklivost a bídu svého 
města. A ačkoliv mám srdce z olova, musím 
plakat,“ odpověděla socha.

„Mohl bych tě, vlaštovko, poprosit?“ pokračo-
val Šťastný princ, „vidím ženu, jak šije. Její tvář 
je hubená a ustaraná. Na posteli, v místnosti, 
kde pracuje, leží její nemocné dítě. Má horečku 
a chce pomeranče, ale ona mu může dát pouze 
vodu. Neodnesla bys jí rubín z mého meče?“

„Očekávají mě v Egyptě, tam je tak krásně 
a tady už začíná být zima,“ řekla vlaštovka. Přesto 
jí ale nakonec bylo prince líto. Vyklovla rubín z jeho 
meče a odnesla jej tam, kam ji princ poslal. Udě-
lala ještě i trochu víc. Nemocného chlapce chvíli 
ovívala svými křídly, aby mohl klidně spát.

„To je podivné,“ poznamenala, když se vrátila 
k soše, „i když je tak chladno, cítím, že je mně 
tepleji.“

„To je proto, že jsi vykonala dobrý skutek,“ 
vysvětlil jí princ.

Druhý den vlaštovka řekla princi: „Dnes večer 
poletím do Egypta a chci se s tebou rozloučit.“ 
Princ ji ale znovu požádal, jestli by ještě neod-
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nesla něco z jeho zlata těm, kdo to potřebují. 
Vlaštovka se opět nechala přemluvit a postupně 
v následujících dnech rozdala safíry z jeho očí, 
i všechny plátky zlata, kterými byla socha ozdo-
bena, těm, kteří byli hladoví, nemocní nebo jim 
byla zima. Když se naposledy vracela k princi, 
byla už velká zima a ona cítila, že umírá. 

„Sbohem, drahý princi.“ „Jsem rád, že koneč-
ně odlétáš do Egypta, vlaštovičko,“ pravil princ. 
„Není to Egypt, kam odcházím,“ řekla vlaštovka. 
„Jdu do domu smrti.“ Políbila prince na rty 
a spadla mu mrtvá k nohám. V tu chvíli zazněl 
z nitra sochy podivný praskot. To se princovo 
olověné srdce roztrhlo na půl.

Když na druhý den viděli představitelé města, 
jak je socha Šťastného prince ošumělá, přestala 
se jim líbit. Strhli ji  a nechali ji přetavit na sochu 
jinou. Zvláštní bylo, že princovo puklé srdce se 
neroztavilo. A protože nevěděli, co s ním, tak je 
vyhodili na smetiště, přesně tam, kam již před 
tím hodili mrtvou vlaštovku.

A tehdy řekl Bůh jednomu ze svých andělů: 
„Přines mi dvě nejdražší věci z města!“. Anděl 
mu přinesl olověné srdce a mrtvé ptáče. „Dobře 
jsi zvolil,“ řekl Bůh, „neboť v mé rajské zahradě 
tato vlaštovka bude zpívat navěky a Šťastný princ 
mi bude vzdávat chválu.“

Přepsáno podle Oscara Wilda

Maria chtěla to, 
co Bůh

Když se ve vyznání víry 
modlíme „... jenž se počal 
z Ducha svatého, 
narodil se
z Marie Panny“, myslíme 
na Matku Boží. 
Na jejím životě vidíme, 
že Bůh tvoří velké věci 
z malého, dáme-li mu 
k tomu souhlas.
 
Rám obrazu ti prozradí 
něco důležitého 
pro tvůj život. 
Začni u šipky 
a postupuj dokola 
ve směru hodinových 
ručiček. 
Každá kostka 
představuje jedno 
písmenko podle 
nápovědy dole 
pod obrázkem.
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Jak už asi všichni víme, 
brněnská diecéze si letos 
připomíná 230 let od svého 
založení, a byla proto také 
připravena velká diecézní 
vědomostní soutěž. Ve dvou 
kategoriích začínalo soutěžit 
téměř 1 500 žáků ze 4. až 9. 
tříd z celé naší diecéze. Nej-
dříve se konala farní kola, pak 
oblastní a nakonec byl sveden 
boj o slíbený počítač v kole 

Soutěž u příležitosti Roku diecéze 2007

diecézním, které proběhlo 21. 
května 2007 v Brně na Petro-
vě. Z hodonínské oblasti se do 
tohoto finále probojovalo pět 
soutěžících, z toho čtyři z naší 
farnosti – Filip Červenka, Pavel 
Kůr, Veronika Pazderková 
a Alžběta Hromková.

I když Filip po ukončení 
vědomostního testu obsadil 
1. místo, s dalšími úkoly jej 
ztratil. Počítač jsme tedy nevy-

hráli (ten si odvezla soutěžící 
z farnosti o. Václava Nováka), 
přesto jsme odjížděli z Brna 
s krásnými zážitky a pěknými 
knížkami. Byla to soutěž velmi 
náročná na všeobecné znalos-
ti, ale určitě zajímavá a pečlivě 
připravená. Proto patří velké 
díky všem soutěžícím a také 
organizátorům!

Marie Dvořáková


