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CESTA

POMLČKA
Kameník dotesal nápis na 

pomníku, zvedl dláto a pro-
hlásil: „Tady to máte.“ 

Zákazník si náhrobní ká-
men dlouze prohlížel. Byla 
na něm fotografie jeho otce 
a dvě data, 1916 a 2000, od-
dělená dvoucentimetrovou 
pomlčkou. Zavrtěl hlavou: 
„Nevím, jak to říct, ale připa-
dá mi to trochu málo. Nejde 
z toho poznat, že můj otec 
měl dlouhý a dobrodružný 
život a že ho žil naplno. Chtěl 
bych, aby ten nápis nějak 
vyjádřil, že otec měl krásné 
dětství, šest sourozenců, 
že bydleli na venkově, měli 
spoustu domácích zvířat, 
že museli tvrdě pracovat, 
ale pak se radovali z bohaté 
úrody, že se báli krupobití 
nebo velkého sucha…

Pak přišla válka a otec 
musel narukovat. Bojoval na 
frontě, byl zraněný a potom 
uprchl z vězeňského tábora. 
Tehdy poznal matku…

Narodily se jim děti, které 

rostly a odcházely, aby si za-
ložily vlastní rodiny, vnoučata 
se rodila jedno za druhým…

Potom přišlo poklidné stá-
ří. Jistě, byl také nemocný, 
ale pořád měl své city, milo-
val, prožíval nadšení, touhu, 
nepřestával pracovat, zažíval 
úzkost, obavy i radost…“

Kameník zaujatě poslou-
chal. Pak pokýval hlavou, 
zvedl kladívko a dlátko a čtyř-

mi přesnými údery prodloužil 
pomlčku mezi rokem naro-
zení a úmrtí asi o půl cen-
timetru. 

Poté se otočil na zákazní-
ka: „Je to takhle lepší?“ 

Nevím, co zákazník od-
pověděl. O tom už vyprá-
vění nemluví. Spokojen 
asi nebyl. Ani nemohl být: 
lidský život se nedá zachytit 
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PROŽILI JSME

žádnou pomlčkou; nejde 
to dost dobře ani žádným 
nápisem. 

Jako křesťané máme 
velkou útěchu. Náš životní 
příběh je zapsán v Božím 
srdci. Nikdy nebude sma-
zán, nikdy nebude zapome-
nut. Jde o to, aby ten příběh 
vyprávěl o dobrých věcech. 
Bůh nám nabízí svého Du-
cha, který nám v tom chce 
a může pomáhat. 

I v čase prázdnin a dovo-
lených napíšeme kousek 
svého životního vyprávění. 
Ať jsou to věty naplněné 
pokojem a požehnáním, 
ať přinesou radost nám 
i našim bližním. Ať jsou 
k oslavě Boží.  

o. Petr

Chtěly bychom se s vámi 
podělit o krásný zážitek 
z vlakové pouti do Lurd, 
která se konala ve dnech 
23. - 29. dubna.

Začalo to tím, že jsme 
v televizi Noe viděly pořad 
s panem Alešem Kučerou, 
který poutavě vyprávěl o této 
národní pouti. Vyprávění nás 
natolik zaujalo, že jsme se 

NAŠE POUŤ DO LURD
daly čtyři kamarádky dohro-
mady a ihned jsme se přihlá-
sily. Odjezd byl pro všechny 
účastníky z Břeclavi. Celý 
vlak byl ozvučen do každého 
kupé rozhlasem. Z reproduk-
torů jsme poslouchali infor-
mace od průvodců, modlitby 
a mše svaté, které se konaly 
ve společenském voze. Měli 
jsme také duchovní dopro-
vod 13 kněží a zpěvem nás 

provázela zlínská schola. 
Cesta v lůžkovém voze byla 
velmi příjemná a pohodlná. 
Do Lurd jsme přijeli na druhý 
den v 18 hodin. Uvítal nás 
déšť. Už na nás čekaly au-
tobusy, které nás rozvážely 
po skupinách do hotelů. 
Každá skupina měla svého 
průvodce, který se nám po 
celý pobyt ochotně věno-
val. Po ubytování v hotelu 

ČERVEN 1951
Jan Zahradníček

Zatímco nás přesvědčovali
že nic není
kromě našich ubohých potřeb
a jejich utišení
ejhle – čas nastal
kdy všude venku pod okny i v polích
dějí se věci neslýchané
které nic nestojí
a nemají jiný smysl nežli radost
jež přichází
jako když svátek Nanebevstoupení Páně
nalézá všude jabloně rozkvetlé
teple prší a už od třetí hodiny zrána
začíná v stromech koncert ten.
To však jsou pouhé náznaky toho,
co se děje v hlubinách
z nichž pivoňky vybuchují
ke chvále slávy, která je zde
a která roste a nepřestává...
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a večeři jsme šli na svíčkové 
procesí. Pršelo. 

Druhý den ráno jsme měli 
za vydatného deště mši sva-
tou u jeskyně Zjevení a pak 
jsme šli po stopách sv. Ber-
nadetty. Potom jsme zhlédli 
zajímavé promítání o životě 
sv. Kateřiny Labouré a zá-
zračné medailce. Odpoled-
ne jsme se modlili křížovou 
cestu, která vedla parkem, 
kde byly nádherné sochy 
v nadživotní velikosti. Večer 
jsme se opět zúčastnili svíč-
kového procesí. Pršelo, ale 
už jsme si zvykli. 

V sobotu ráno jsme se 
sešli u brány sv. Michala a šli 
jsme průvodem do Růženco-
vé baziliky, kde naši krojova-
ní poutníci předali Pražské 
Jezulátko. Po mši svaté bylo 
před bazil ikou společné 
focení všech 506 poutníků 
z naší výpravy. Potom jsme 
v kině zhlédli promítání o ži-
votě Jana Pavla II. s velmi 
poutavým průvodním slo-
vem o. Peřiny. Odpoledne 
jsme měli osobní volno. Při 
večeři jsme se dozvěděli, 
že některé paní využily mož-
nost ponořit se do bazénu 
s vodou z pramene, který 
Panna Maria odhalila sv. 
Bernadettě. To nás natolik 
zaujalo, že jsme se rozhodly 
tuto koupel na druhý den 
taky využít. Sobotní večer 
byl ještě obohacen tím, že 
jsme my – čeští poutníci,  

mohli vést svíčkové procesí. 
Škoda, že bez deštníků se to 
opět neobešlo.

V neděli dopoledne jsme 
se shromáždili v podzemní 
bazilice Pia X., kde jsme 
v přímém přenosu z Říma 
sledovali svatořečení Jana 
Pavla II. a Jana XXIII. Tuto 
možnost využily tisíce pout-
níků, aby se schovaly před 
deštěm.  Ještě před skon-
čením tohoto přenosu (asi 
v 11 hodin) jsme my  čty-
ři Bojanovčanky spěchaly 
k lázním, abychom byly mezi 
prvními, protože jsme potře-
bovaly stihnout mezinárodní 
mši svatou, která začínala ve 
14:30. Lázně se otevíraly až 
ve 14 hodin. Asi tak uvažova-
lo dalších 40 lidí, kteří tam 

byli před námi, takže to vy-
padalo beznadějně. Po třech 
hodinách čekání a společ-
ného modlení (v jedné ruce 
růženec, v druhé deštník) 
se lázně konečně otevřely 
a najednou to všechno šlo 
tak rychle, že jsme stihly 
koupel i začátek mše svaté. 
Nedělní večer jsme zakon-
čily svíčkovým průvodem 
- opět v pláštěnkách. 

Jak nás ve čtvrtek Lur-
dy př iv í taly deštěm, tak 
se s námi i v pondělí ráno 
rozloučily. Přes veškerou 
nepřízeň počasí nás tato 
pouť duchovně obohatila 
a zanechala v nás krásné 
vzpomínky. 

vděčné poutnice
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Vnímali jsme to jako dar, 
my tři bojanovští farníci, 
stojící uprostřed více než 
milionového společenství ve 
sváteční atmosféře Vatikánu 
a překrásných památek 
Říma.

Během kanonizační mše 
svaté jsme byli př ítomni 
historicky zcela ojedinělé-
mu „setkání čtyř papežů“ 
– Svatého otce Františka, 
emeritního papeže Bene-
dikta XVI. a kanonizovaných 
Jana Pavla II. a Jana XXIII.

Církev kanonizované svět-
ce odměnila za službu lásky 
a oběti, vyjádřila jim svoji 
úctu a my jsme mohli být 
u toho. Sílu tohoto zážitku 

Pět posledních dubnových dnů v Římě

násobila dojemná vděčnost 
za život a pontifikát svatého 
Jana Pavla II., který zane-
chal nesmazatelnou stopu 
lásky v srdcích a životech 

mnoha lidí, věřících i nevě-
řících. A nad tím vším chariz-
ma a žehnající ruka papeže 
Františka... Vnímali jsme to 
jako velký dar.

V. Z.

V letošním roce dne 
11. května jsme se opět 
v našem kostele setkali 
s o. Petrem Krenickým, 
misionářem, který působí 
na Ukrajině. Nebylo jedno-
duché z jeho mimořádně 
zajímavého projevu vybrat 
několik myšlenek. 

Na začátku setkání nám 
poděkoval za dosavadní po-
moc duchovní, ale i finanč-
ní. Kostel ve Sněhurivce, 
v jedné z farností, kterou 

Setkání s o. Petrem Krenickým
má v současné době na sta-
rosti, má již obílené stěny. 
Lidé se zbavují lhostejnosti 
a ví, kam chtějí patřit. Do 
kostela se sjíždí i z okolí 
ke společenství v modlitbě 
i mši svaté. Chápou, jak je 
důležité v této pro Ukrajinu 
těžké době žít v blízkosti 
Boží a touží zažívat mír a po-
koj, který pramení ze zmrt-
výchvstání Syna Božího.

Otec Petr nám také potvr-
dil, že situace na Ukrajině 

a Krymu je opravdu velmi 
těžká a složitá. Projevuje se 
násilí a bezpráví, kdy člověk 
nic neznamená a nemá žád-
né právo. Proto nás velmi 
prosil, abychom na Ukrajinu 
a hlavně na Krym nezapomí-
nali a nevymazali je ze svých 
modliteb. Říká: „Rozebírání 
situace nechme druhým, ale 
my se modleme. I my, malé 
Boží děti, jsme dnes potřeb-
né a na každém z nás záleží, 
kdo zvítězí. Nemusíme být 
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naplněni strachem ze zla, 
když dokážeme důvěřovat 
Bohu. Nechtějme v církvi 
dosáhnout jen uspokojení 
svého prožitku. I kdybychom 
nic nepociťovali, má naše 
modlitba velký smysl, o to 
větší, že je spojena s obětí.“

Přes všechny problémy 
i vážnost situace, jaká na 
Ukrajině a Krymu v sou-
časnosti je, o. Petrovi ne-
zmizel jeho dobrosrdečný 
úsměv z tváře. Nezmizel 
ani jeho optimismus, že 
spravedlnost zvítězí nad 
bezprávím. A to je také vel-
kým povzbuzením pro nás, 
že když žijeme v blízkosti 
Boží, a odevzdáme se do 

jeho lásky, má náš život 
má smysl a nemusíme se 
zbytečně obávat.

Myslím, že o. Petrovi patří 

poděkování za velmi zajíma-
vé setkání, které jsme s ním 
mohli prožít.

Božena Bílíková

LIBAVÁ OČIMA CIVILISTŮ
V sobotu 17. května se 

konala už podruhé pouť do 
Olomouce a do poutního 
kostela ve Staré Vodě ve 
vojenském prostoru Libavá. 
Vyjížděli jsme sice s těžký-
mi mraky nad hlavou, ale 
s lehkým srdcem plným 
očekávání věcí příštích. 

Cesta ubíhala dobře, a tak 
jsme asi za hodinu a půl 
byli v Olomouci. Tady jsme 
zamířili přes Dolní náměstí 
do Kapucínského kostela, 
kde nás u brány čekal náš 
usměvavý Jožinek Cyr i l 
Komosný a vřele nás vítal. 
Usadil nás do kostelních 

lavic a spustil stavidla své 
výmluvnosti – mluvil mimo 
jiné o historii a také o sou-
časném stavu jejich řádu. 
Ukázal nám spletité chod-
by jejich kláštera, kde se 
například nachází pěkná 
tělocvična. Ale bratr Cyril 
s klidem poznamenal, že pro 
něho je naprosto nepotřeb-
ná a že v ní byl za ty roky asi 
pětkrát. Daleko cennější je 
pro něho pěkná a poměrně 
velká klášterní zahrada, 
o kterou se převážně rád 
stará. Od Jožinka jsme se 
taky dověděli toto: „No, 
ptali ste sa mňa, co nového, 

tož mosím vám řéct jednu 
novinku, co tu v klášteře 
máme, to budete ale hledět 
– máme deset slépek.“ On 
je skvělý, je svůj, nezapírá 
svoje kořeny. Vyslovil přání, 
abychom na něho mysleli, 
měl právě před zkouškami 
a čeká ho jáhenské svěcení 
(pozn.: v době vydání tohoto 
čísla Cesty už je právoplatně 
vysvěceným jáhnem…). Vě-
řím, že na něho pamatujeme 
ve svých modlitbách.

Následovala prohlídka 
nejznámějších olomouc-
kých kostelů – dominikán-
ský kostel sv. Michala, stu-

Z přednášky o. Petra Krenického
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dentský kostel Panny Marie 
Sněžné a na závěr prohlídky 
chrám nejvýznamnější – 
katedrála sv. Václava, která 
má druhou nejvyšší věž 
v ČR (po plzeňské kated-
rále). Olomouc je opravdu 
krásné město plné historic-
kých staveb, má poklidnou 
atmosféru a je hodně blízké 
mému srdci, protože jsem 
tu prožila studentské roky. 

Ale to už tu byl autobus 
a my jsme dopřáli krátký 
odpočinek našim nohám 
cestou na Svatý Kopeček. 
Tady jsme nejdříve navštívili 
místní restauraci, protože 
byl čas oběda a ten byl 
v plánu. Posilnění jsme vyšli 
do zdejší baziliky Navštívení 
Panny Marie, kde jsme se 
krátce pomodlili a zazpívali 
Matce Boží.

A pak už jsme, sice prová-
zeni trvalým drobným deš-

těm, mířili do těch míst, kam 
se normální běžný člověk 
nedostane – do vojenského 
prostoru Libavá, který je 
svojí rozlohou 327 kilometrů 
čtverečních druhým největ-
ším vojenským prostorem 
u nás. Už cestou nás o. Petr, 
velký přítel tohoto prostoru, 

zahrnoval různými zajíma-
vostmi o tomto místě – např. 
že už v roce 1946 bylo roz-
hodnuto, že tato oblast bude 
patřit armádě, že postupně 
tu bylo vylidněno a zničeno 
téměř dvacet vesnic, že tu 
byly během studené války 
uskladněny rakety s jader-
nými hlavicemi,… 

My jsme tímto prostorem 
mohli bohužel jen projet a ne-
mohli jsme tak vidět v celé 
kráse rozlehlé pláně vrou-
bené břízami, hluboké srázy 
či zarostlé kopce. Ale už to, 
co jsme viděli, potvrdilo, že 
je tu opravdu krásná příroda 
a že je to skvělé místo. Viděli 
jsme blízko silnice například 
několik střelnic, pak také 
velký betonový bunkr, který 
je členy Společenstva přátel 
Libavé nazývaný Mordor či 
prohlubně vyježděné tanky.

Jediný zachovaný kostel na Libavé – je zasvěcený sv. Anně
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Projeli jsme velkou část 
Libavé, ale zastavili jsme až 
před zachovalým poutním 
kostelem sv. Anny v již nee-
xistující vesnici Stará Voda. 
Protože tento kostel byl už 
za komunistů památkově 
chráněný, nepotkala ho 
totální zkáza jako kostely 
v okolních vesnicích. Byl ale 
poničený zvenku i vevnitř – 
ještě teď jsme tam na zdech 
mohli číst vzkazy ruských 
vojáků. Někteří z nich tu byli 
zavření, zřejmě tu někteří 
čekali na smrt. Je tu jen 
velmi provizorní zařízení, 
ale to nám nezabránilo slavit 
zde mši sv. Mysleli jsme při 
ní na ty, kteří tu žili nebo 
tu museli sloužit, aby došli 
pokoje, a také na celý tento 
kraj. Po mši jsme se šli ještě 
podívat k blízké studánce, 
nad kterou stojí pěkná kap-
lička sv. Anny.

A pak už následovala po-
klidná cesta domů, opět 
provázená deštěm. A le 
i když nám počasí moc 
nepřálo, mohli jsme poznat 
alespoň něco z  krásy to-
hoto zakázaného a o to víc 
lákavého místa.  Díky, otče 
Petře, že jste nás sem vzal.

Alena Tlachová

Noc kostelů je každoroč-
ně pořádaná akce, která 
má umožnit i široké veřej-
nosti nezávazné setkání 
s křesťanstvím. Letos to byl 
23. květen, kdy lidé mohli 
navštívit kostely buď v místě 
jejich bydliště nebo kdekoliv 
jinde, kde byl kostel tuto noc 
otevřený pro veřejnost.

A tak se opět po dvou 
letech k této akci připojila 
i naše farnost. V její historii 
to bylo potřetí.

Program byl bohatý. Ve-
čer začínal v 19 hodin mší 
svatou. Po ní následoval 
program pro děti. Byla na-
chystána lezecká stěna 
na farní zahradě, drobné 
soutěže, například skládání 
puzzle, či poznávání věcí po 
hmatu. Také si děti mohly 

NOC KOSTELŮ 

vyzkoušet, jestli ví, jak jsou 
v našem kostele uspořádá-
ny jednotlivé věci. Do nama-
lovaného půdorysu kostela 
měly veskládat to, co se na-
chází v kostele, např. lavičky 
vyrobené z papíru,… Mohly 
si také vyrobit samy křížek 
z větviček a špagátku. To 
je hodně zaujalo. V sakristii  
mohly vidět bohoslužebné 
předměty a oblečení a měly 
je také poznávat. Sakristii, 
stejně jako výstup na půdu 
a věž kostela, mohly zhléd-
nout nejen děti, ale i všichni, 
kteří přišli.

Současně probíhal pro-
gram pro všechny ostatní 
účastníky. U kostela jsme 
si mohli připít farním ví -
nem, na oratoři byl prostor 
pro osobní zamyšlení nad 

Koncertem nás při letošní Noci kostelů obohatila naše schola
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životem u obrazu „Povo-
lání celníka Matouše“ od 
Caravaggia. Zde také byla 
možnost vytáhnout si „Boží 
slovo“. Pro ty, co mají rádi 
hudbu, byl připraven kon-
cert bojanovské scholy. Pak 
pronesl kratičké duchovní 
slovo na téma odpuštění, 

náš o. Petr Karas. To, jak 
je odpuštění důležité, nám 
ukázal na příběhu Wilhelma 
Bushe Život bez všedních 
dnů. Mezitím byly připraveny 
kulisy k divadelnímu předsta-
vení. Divadelní společnost 
Debřa z Dolní Lhoty zahrála 
komedii na motivy biblického 
příběhu Zacheus. Na hu-
morném ztvárnění příběhu, 
kdy se všichni pobavili, bylo 
vidět, že Bible je opravdu 
kniha, která má lidem co říci 
v každé době.

Ti, kdo vydrželi až do kon-
ce, na závěr dostali požeh-
nání a na cestu domů je 
doprovázela hudba z věže.

O tom, že bojanovská Noc 
kostelů je vždy dobře připra-
vena, svědčí velký počet lidí, 
kteří náš kostel navštívili. Za 
to patří otci Petrovi a všem, 
kteří se podíleli na její organi-
zaci, velké poděkování.

Božena Bílíková

Meditační místnost s ob-
razem malí ře Caravaggia 
„Povolání celníka Matouše“

Divadlo Zacheus

Když byl ohlášen otcem 
Petrem zájezd do Říma, Flo-
rencie, Assisi, Loreta a San 
Marina, který vedla paní Irena 
Janů, přemýšlela jsem: mám 
- nemám? Ve stáří se člověk 
děsí i toho, co může při cestě 
nastat (zdravotní problémy 

Všechny cesty vedou do Říma

apod.). Po dlouhém přemlou-
váním ze strany zetě a vnuka 
jsem podlehla a na zájezd 
jsem se přihlásila.

První den – neděle:
Odjezd v 17 hodin z Dol-

ních Bojanovic, přes Ra-

kousko na hraniční přechod 
Tarvisio do Itálie.

Druhý den – pondělí:
Ranní příjezd do Florencie 

asi v 9 hodin. Autobus nás 
zavezl na Michelangelovu 
vyhlídku, kde stojí bronzová 
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kopie Michelangelova Davi-
da. Z vyhlídky se nám naskytl 
nádherný pohled na kolébku 
renesance – Florencii. A pak 
jsme sešli dolů do města, kde 
byla sloužena v malé kapli 
na kraji města mše svatá. Po 
mši svaté jsme měli celý den 
na prohlídku města. První 
naší zastávkou byla zdejší 
dominanta – gotický dóm 
Santa Marie del Fiore, čtvrtý 
největší kostel v Evropě. 
Stavba byla započata v roku 
1296 a dokončena roku 
1434 a stala se tak symbo-
lem Florencie. Výška kopule 
dosahuje 106 m a dá se k ní 
vystoupit  po 464 schodech. 
Někteří naši poutníci se 
k tomu odhodlali. Dále jsme 
prošli baptisterium, radnici, 
most Zlatníků a naposledy 
františkánský kostel Santa 
Croce, v němž jsou pohřbeni 
velikáni Florencie jako Miche-
langelo, Dante Alighieri a taky 

Galieo Galilei. Poté jsme 
přešli k autobusu, který nás 
odvezl na předměstí Říma, 
kde jsme byli ubytovaní.

Třetí den – úterý:
Snídaně, odjezd do Vati-

kánu. Prohlídka nádvoří Va-
tikánu, baziliky sv. Petra, kde 
se nachází mj. hrob apoštola 
Petra, hrob sv. Jana Pavla II. 
Nelze popsat ve zkratce ná-
vštěvu chrámu sv. Petra, kde 
je shromážděno velké množ-
ství uměleckých děl např.: 
Michelangelova Pieta, Sto-
lec sv. Petra umístěný v cen-
trální apsidě. Papežský oltář 
pod hlavní kopulí chrámu, 
který se nachází nad hro-
bem sv. Petra. Po prohlídce 
chrámu jsme šli procházkou 
napříč centrem Říma. Viděli 
jsme Andělský hrad, náměstí 
Navona s krásnými kašna-
mi a kostelem sv. Anežky 
Římské, senát a parlament 

Itálie. Shlédli jsme Pantheon 
starý téměř 2000 let, který 
je nejzachovalejší stavbou 
antického Říma. V 7 stol. 
byl přeměněn v křesťanský 
kostel, kde je pohřben malíř 
Raffael. Dále známá fontána 
di Trevi, Benátské náměstí, 
Kapitol a Fórum Románum 
– největší antická památka 
v Římě, kde je uprostřed 
kulatý kámen, o kterém se 
říkalo, že je středem světa. 
Všechny cesty vedly k tomu-
to kameni. U Kapitolu nás již 
čekal autobus, kterým jsme 
jeli k bazilice Santa Maria 
Maggiore, kde byla potvrze-
na slovanská liturgie. Bazili-
ka je vyzdobena nádhernou 
mramorovou výzdobou a je 
jednou z hlavních bazilik řím-
ských. Návrat na hotel.

Čtvrtý den – středa:
Odjezd do Vatikánu  na ge-

nerální audienci s papežem 
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Františkem. Papež projížděl 
koridorem na náměstí sv. 
Petra a měli jsme možnost ho 
vidět velmi zblízka. Odpoled-
ne jsme navštívili malou část 
Vatikánských muzeí. Na jejich 
prohlídku je málo celý den, 
natož dvě hodiny, které jsme 
na to měli. Vrcholem návštěvy 
muzeí byla Sixtínská kaple, 
kde je vymalována nejzná-
mější Michelangelova freska 
Poslední soud. Z Vatikánu 
jsme jeli do baziliky sv. Pavla 
za hradbami. Po prohlídce 
kostela a uctění ostatků sv. 
Pavla jsme měli v boční kapli 
mši svatou. Při návratu na ve-
čeři jsme se na krátkou dobu 
zastavili v bazilice San Gio-
vanni in Laterano. Je to také 
jedna z hlavních římských 
bazilik – jsou čtyři. Když jsem 
četla průvodce Římem, tam 
bylo doporučeno 10 – 11 dní. 
My jsme měli jen tři.

Pátý den – čtvrtek:
Odjezd do Assisi. Pro-

hlídka baziliky sv. Františka 
s jeho hrobem, mše svatá, 
prohlídka města a ukončení 
procházky v kostele sv. Klá-
ry. Sv. Klára je zde pohřbena 
ve skleněné rakvi, kde si 
můžeme prohlédnout její ne-
porušené ostatky. Žila ve 13. 
stol. a je také zajímavé, že si 
dopisovala s naší Anežkou 
Přemyslovnou. Její dopisy 
jsou uchovány v depozitářích 
muzeí.

Odjezd do Loreta a noc-
leh.

Šestý den – pátek:
Snídaně, navštívení kos-

tela Panny Marie, kde je tzv. 
Loreta, dům, ve kterém žila 
Maria a který byl přenesen 
z Nazareta. Vnějšek domu 
je vyzdoben mramorovými 
plastikami. Dole v podzemí 

chrámu jsme měli mši sva-
tou. Odjezd do republiky 
San Marina, jejíž rozloha činí 
zhruba 64 km2. Při příjezdu 
jsme měli každý samostatný 
program, který jsme vyplnili 
procházkou po hradbách 
a prohlídkou města. (Také 
nám bylo doporučeno na-
vštívit obchůdky s alkoho-
lem, protože San Marino je 
bezcelní zóna, takže alkohol 
je na naše přepočty levný.) 
Zajímavé je, že obchodníci 
umí mluvit česky a zvou 
vás do svých obchůdků na 
ochutnávku. V 5 hodin je 
návrat na naši milou Moravu.

To byla jen v krátkosti po-
psána pouť do Itálie. Prožili 
jsme ji v modlitbách za naše 
rodiny, známé a někteří z nás 
i s nějakou tou malou bo-
lestí, hlavně nohou. Věkové 
rozmezí poutníků bylo 18 – 
77 let a pro nás babičky to 
bylo velmi náročné. Ale jistě 
nikdo nelituje, že se pouti 
zúčastnil. Také bych chtěla 
poděkovat paní Ireně Janů, 
že nám připravila tak hezké 
zážitky. Otci Jiřímu Čeka-
lovi, který nás v autobuse 
obveseloval jeho nádherným 
lanžhotským nářečím a taky 
modlitbou. Také otci Josefovi 
a otci Miloslavovi, že nám 
spolu sloužili mši svatou na 
tak úžasných a posvátných 
místech. 

za poutníky 
Štěpánka Salajková
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Po dvou letech byla v na-
šem kostele udělena svátost 
biřmování. Této slavnosti 
předcházely náročné pří-
pravy. Dvanáct měsíců před 
tímto velkým dnem se na faře 
sešlo přes 30 mládežníků. 
Otec Petr jim nastínil průběh 
celé přípravy, která měla 
probíhat následující školní 
rok. V čase letních prázdnin 
každý z biřmovanců navštívil 
určitou akci. Mohli se zú-
častnit například týdenního 
pobytu v Roháčích nebo 
v Dolanech u Olomouce 
či pěší pouti na Velehrad. 
Většina účastníků přípravy si 
zvolila Charizmatickou kon-
ferenci v Brně. Od září pak 
probíhala příprava formou 

přednášek a následného 
sdílení dojmů a poznatků 
ve skupince. V průběhu 
celého roku se všech pět 
skupin účastnilo pátečních 
mládežnických mší a střídali 
se při přímluvách. Otec se 
potýkal s nelehkým úkolem 
zkrotit biřmovance a mnohdy 
i vedoucí. S vtipem a nadhle-
dem to ale zvládl znamenitě.

Kromě klasických setkání 
si otec Petr spolu s vedou-
cími nachystal přípravy for-
mou her a soutěží. Jedna 
se konala v prostorách fary, 
druhá pak v přírodě. Pro 
další oživení byli přizvání 
hosté. V nové farní stodole 
se biřmovanci setkali s ot-

BB I Ř M O V Á N ÍI Ř M O V Á N Í  2 0 1 4 2 0 1 4

cem Markem Orko Váchou, 
o modlitbě se dozvěděli od 
otce Pavla Pacnera a man-
želství, randění a nástrahy 
lásky s nimi probral Radovan 
Voříšek. 

Jedním z posledních kro-
ků, které musel každý biř-
movanec udělat, byl osobní 
pohovor s otcem Petrem. 
Nešlo ale o žádné zkoušení 
na známky. V pátek před 
samotným biřmováním se 
v kostele konala vigilie. Ka-
ždá skupinka buď formou 
písničky, básničky nebo 
třeba stínového divadla před-
stavila celou svou přípravu. 
Poté se za sebe biřmovanci 
navzájem modlili, říkali svoje 
prosby a díky. V sobotu se 
už spolu se svými kmotry 
sešli na nácviku a odpoledne 
přišel vrchol celé přípravy. 
Z biřmovanců se stali do-
spělí křesťané. Otec Petr 
pak při obědo-večeři ve 
farní stodole podaroval jak 
biřmovance, tak vedoucí 
skupinek knížkou. A protože 
otce příprava trochu zmohla, 
dostal od biřmovanců dárek, 
který ho pohladí jak na duši, 
tak na těle.

vedoucí biřmovanců
Jedna z příprav biřmovanců se konala v přírodě v okolí 
Bojanovic
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BIŘMOVANCI ZHODNOTILI PŘÍPRAVU V ZÁVĚREČNÉM DOTAZNÍKU
V letošním roce přistoupilo ke svátosti biřmování celkem 32 mladých.
Závěrem odpovídali biřmovanci na dotazník, ve kterém jsme zjišťovali odpovědi na pět 

různých otázek. Odpovědělo 28 biřmovanců.

Při vigilii před udílením svátosti biřmování nám mladí předsta-
vili něco ze své přípravy. Někteří vskutku originálně...

1. Proč ses rozhodl/roz-
hodla přijmou svátost 
biřmování? (odpovědělo 
100 %)

Téměř 11 % biřmovanců 
žádalo o dary Ducha sva-
tého, 64,5 % z nich tak-
to chtělo upevnit svoji víru 
a vztah k Bohu, dalších 21 % 
se rozhodlo z jiného, blíže 
neurčeného důvodu a za 
jednoho z biřmovanců učinili 
rozhodnutí rodiče.

Nejupřímnější odpověď 
jednoho z biřmovanců 
zněla: „Rozhodl jsem se 
přijmout svátost biřmová-
ní, protože se mi tu líbí...“

2. Co se ti na přípravě 
líbilo? (odpovědělo 100 %, 
biřmovanci ocenili i více 
činností) 

Největší počet biřmovan-
ců (celkem 57 %) zaujaly 
při přípravách přednášky. 
Nejvíce ohlasů získala před-
náška Radovana Voříška, 
na druhém místě zmiňovali 
zúčastnění přednášku otce 
Pavla Pacnera nebo otce 
Marka Orko Váchy. Biřmo-
vanci často kladně hodnotili 
i práci ve skupinkách a pří-
stup vedoucích skupinek 
(celkem 32 %). Lesní dob-
rodružství by si klidně zopa-

kovala jedna čtvrtina z nich. 
Celkem 14 % biřmovanců 
nezapomnělo ocenit práci 
otce Petra Karase.

Odpověď, která nás zau-
jala: „Celkově se mi nejvíc 
líbila organizace a úsilí, 
které do ní musel vložit 
otec Petr.“

3. Co se ti při přípravě zdá-
lo nejtěžší? (odpovědělo 
pouze 27 biřmovanců)

Jako nejčastěji vyskytu-
jící se problém lze označit 
časovou náročnost přípravy 
(téměř 23 % biřmovanců 
mělo problém s dodržová-
ním pravidelné docházky, 
časovou přípravou či délkou 
příprav). Jako těžký úkol pro 
biřmovance se ukázal i pro-
blém diskutovat s ostatními 
a vyjadřovat veřejně své ná-
zory (21 %). 10 % účastníků 
si stěžovalo na obtíže při 
přípravě vlastních přímluv, 
pro 10 % dalších bylo těžké 
pochopit přednášku otce 
Marka Orko Váchy. Celkem 
21 % biřmovanců se zdála 
příprava přiměřeně těžká. 
Jeden účastník si stěžoval 
na plnění fyzických úkolů 
a jednomu se nelíbil úkol: 
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vyplňování dotazníku, ale 
přece jenom ho vyplnil .

Za nejvtipnější odpověď 
považujeme: „Nejtěžší 
bylo jít na přípravu, když 
se hrálo mistrovství světa 
v hokeji.“

4. O který dar Ducha sva-
tého bys stál/stála? (odpo-
vědělo 100 %)

Při této otázce se ukázalo, 
jak jsou letošní biřmovanci 
nároční.  Biřmovanci si 
vyprošovali hojnost darů, 
z toho 54 % z nich se shodlo 
na daru moudrosti. Častá 
byla i prosba o dar vytrva-
losti, lásky a volby správné 
životní cesty či par tnera 
a další dary.

Nejoriginálnější odpo-
věď: „Jestli si můžu vybrat 
jen jeden dar, tak by to byl 
dar rady, protože rada se 
hodí vždycky.“

5. Má příprava na tuto 
svátost vliv na tvůj vztah 
k Bohu? (3 dotazníky zůsta-
ly bez odpovědi na otázku)

Téměř všichni odpovídající 
se shodli na tom, že díky pří-
pravě se jejich víra upevnila 
a posílila. Biřmovancům se 
podařilo pochopit věci, které 

se jim zdály nejasné. Pouze 
jediný z odpovídajících žádný 
vliv svátosti na svém vztahu 
k Bohu nezaregistroval.

Nejvýstižnější odpověď: 
„Snažím se Boha více 
poznávat prostřednictvím 
Bible a začala jsem si 
uvědomovat, že je stále 
se mnou a že se na něj 
můžu vždy spolehnout.“

Přejeme všem letošním 
biřmovancům, aby se jim 
setkání s Bohem vždy líbilo, 
aby nikdy neztratili správný 
směr, aby vždycky věděli, že 
se na Boha mohou spoleh-
nout a aby vždycky v pravý 
čas získali dar rady….

připravila
A. Červenková
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Jak je již zvykem na slav-
nost Nejsvětějš í Trojice, 
přistoupili i letos naši tře-
ťáčci v tento den (bylo to 
15. června) poprvé ke stolu 
Páně. To už měli za sebou 
sobotní první svatou zpověď 
a předtím několik společných 
přípravných setkání vede-
ných o. Petrem. Přípravy se 
dětem líbily, hlavně když zbyl 
čas i na soutěže. Dětí bylo 
celkem 20, společně s nimi 
se připravoval i Richard Krko-
ška, který ke svátosti oltářní 
přistoupil v Hodoníně. 

Naši letošní prvokomu-
nikanti jsou: Adéla Nedvě-
dická, Anežka Hanzalíková, 
Julie Rajchmanová, Leona 
Möseová, Lenka Bohunská, 
Lucie Trešková, Markéta 
Frolcová, Miriam Maděryčo-
vá, Sára Němcová, Tereza 
Vodičková, Adam Grégr, 

PRVNÍ SVATÉ PŘÍJÍMÁNÍ

Damián Šimek, Daniel Čer-
venka, David Vala, Ondřej 
Osička, Patr ik Hubačka, 
Petr Bohůn, Petr Zámeč-
ník, Šimon Kovařík, Tomáš 
Osička a již zmíněný Richard 
Krkoška.

Mše svatá proběhla slav-
nostně. Dobrému a radostné-
mu prožití napomohla i naše 
schola, která mši svatou 

hudbou doprovázela. Při od-
poledním sv. požehnání děti 
obdržely malý dárek, a to jak 
od o. Petra a paní katechetky 
Dvořákové, tak i od své třídní, 
paní učitelky Marty Čížkové, 
která „svým kuřátkám“ po-
přála, aby se v životě držely 
na správné cestě a aby si 
vážily rodičů a v těžkých život-
ních situacích hledaly pomoc 
především v rodině. 

Všem, kteří se za naše 
děti a jejich dobrou přípravu 
modlili a těm, kteří se na ní 
aktivně podíleli, děkujeme. 
Našim dětem přejeme hlavně 
to, aby nikdy nesešly z cesty, 
která vede k Bohu a kdyby 
ano, tak aby jim byl Pán po-
silou na cestě k návratu do 
jeho blízkosti.

za rodiče
Hana Maděryčová 
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jsme prožili ve čtvrtek 29. 
května. Sraz všech účast-
níků byl u školy v 7.20. Pak 
jsme vyjeli autobusem do 
Brna. V Josefově se k nám 
přidal i náš kněz otec Petr. 
Ten nám v autobuse  četl 
dobrodružné příběhy. 

Když jsme dojeli na Petrov, 
byli jsme rozděleni do skupin 
podle tříd. Pak byla mše sva-
tá v katedrále s otcem bis-
kupem Vojtěchem. I když tu 
bylo přes 1 900 dětí, všichni 
jsme se do katedrály vešli.

Když mše skončila, tak 
se nám představil i různí 
svatí – např. sv. Anežka 
Přemyslovna, sv. Václav, sv. 
Filip Nerri, Matka Tereza,... 
Pak jsme se rozešli na různá 
stanoviště v okolí katedrály 
nebo na Špilberku, kde jsme 
plnili naše úkoly. U každého 

Jeden den na Petrově

stanoviště byl jeden sva-
tý a k němu se vázal náš 
úkol. Program byl zakončen 
v Denisových sadech. Naši 
sedmáci, osmáci a deváťáci 
vybojovali krásné 2. místo.

Pak jsme se odebrali k au-
tobusu, kde nám otec Petr 

Jáhenské svěcení 
bratra Cyrila - Josefa Komosného

V sobotu 21. června v ran-
ních hodinách vyjíždí z Boja-
novic plný autobus poutníků 
směrem na Olomouc, kde se 
má v katedrále konat svěcení 
pěti nových jáhnů. Mezi kan-
didáty je i bojanovský rodák 
Josef Komosný, nyní bratr 
Cyril. Mše sv. má začít již 

v 9.30, a proto spěcháme, 
abychom přijeli včas.

A u tobu s  n á s  v y s ad i l 
v blízkosti katedrály a dále 
jsme se ubírali pěšky. Olo-
moucký dóm je zasvěcen 
našemu nejznámějš ímu 
světci, sv. Václavu. Je to 
nádherná monumentální 

vyprávěl další příběhy. Když 
jsme odjížděli, nálada byla 
i přes špatné počasí dobrá, 
protože komu by se chtělo 
být ve škole. Lepší je přece 
výlet než škola.

Kateřina Zámečníková 
a Barbora Tlachová

stavba s dvěma štíhlými 
věžemi a úžasnou vnitř -
ní akustikou. Dóm byl už 
téměř zaplněn blízkými, 
přáteli a rodáky budoucích 
jáhnů, kteří měli být vysvě-
ceni. Ale my, ostřílení ža-
rošičtí poutníci, jsme díky 
svým skládacím židličkám 
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obsadili přední místa před 
obsazenými lavicemi.

A pak už přicházel průvod 
budoucích jáhnů, kněží a na 
závěr olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner. Protože 
katedrála je velmi rozlehlá, 
jsou uvnitř instalovány dvě 
velké obrazovky, takže jsme 
všichni krásně sledovali 
veškeré dění u hlavního 
oltáře. Budoucí jáhnové 
byli nejprve představeni 
a pak složili slib a přísahu 
do rukou otce arcibiskupa. 
Na závěr dostali jáhenská 
roucha - dalmatika a pak 
už následovala mše sv., při 
které noví jáhnové podávali 
sv. přijímání.

Po obřadu jsme se všichni 
sešli před katedrálou a bla-
hopřáli bratru Cyrilovi k jeho 
svěcení. Bylo na něm vidět, 
že je rád, že dojeli rodáci 
a že je dojatý. A mimo to 
jsme také degustovali ko-
láčky ze všech pěti farností! 
Všechny byly dobré, protože 
byly pečené s láskou!

Pomalu jsme se pak pře-
sunovali k autobusu. Přišel 
nás vyprovodit i otec arci-
biskup. Na závěr se s námi 
rozloučil bratr Cyril svým 
jáhenským požehnáním. 
A my jsme mu slíbili, že si 
za rok přijdeme pro to no-
vokněžské.

V. Lekavá

17

FOTOREPORTÁŽ Z FARNÍHO DNE KONANÉHO 22. 6.

Foto Jaroslav Skočík
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SVĚDECTVÍ

Od mala jsem vyrůstala v nevěřící rodině. 
Rodiče jsou sice oba pokřtěni a taťka jako 
chlapec dělal i ministranta, přesto mě pokřtít 
nenechali a ani ve víře jsem nebyla vychová-
vána. Párkrát jsem se byla jako dítě v kostele 
podívat s babičkou, ale po její smrti jsem se 
už do kostela nedostala. 

Trošku jsem začala v „něco“ věřit, když 
měli rodiče vážnou nehodu (to mi bylo tři-
náct let). Oba zůstali v nemocnici. Sestra 
tenkrát byla ve škole v přírodě a já to musela 
všechno doma zvládnout sama. Tehdy jsem 
se naučila Otče náš… a večer před spaním 
jsem měla takovou svou malou modlitbu za 
uzdravení rodičů. I když jejich léčení trvalo 
několik měsíců, večerní modlení jsem nepra-
videlně zkoušela po celou tu dobu.

Po střední škole jsem si našla vytoužené 
zaměstnání a sama od sebe jsem začala 
chodit do kostela na půlnoční vánoční mše. 
To bylo zatím všechno.

Ale pak jsem potkala úžasného člověka 
– budoucího manžela, byl věřící a mému 
životu dal úplně jiný směr. Prvně mi to přišlo 
zvláštní, protože do kostela chodil poměrně 
často. Nebránila jsem mu. Když na mši jít 
chce, tak ať jde. Několikrát mě pak vzal 
i s sebou. Ze začátku jsem si tam připadala 
trochu divně. Všichni věděli, co se kdy říká, 
a já seděla mlčky a tiše obdivovala. Až asi po 
mé desáté návštěvě mše se to ve mně pře-
vrátilo. Začala jsem věřit víc a víc. Dokonce 
mě to tak zaujalo, že jsem se chtěla všechno 
to říkání při mši naučit - kdy stát, kdy klečet… 
Říkala jsem si, nechci prostě v kostele na 
mši jen tak mlčky sedět, chci to taky prožívat 
jako ostatní. Touha byla velká. A ještě jsem 
si řekla, že si musím přečíst Bibli.

Pak jsme se s partnerem ještě přihlásili 
do kurzu Alfa, kde měl o. Petr přednášky 
o víře, Bohu… Byly to nádherně strávené 
sobotní večery, a to nemluvím o víkendu na 
Vranově. Tam jsem zažila skutečný dotek 
Boží. A začala jsem věřit naplno i já. Bůh 
vstoupil i do mého života a mým snem bylo 
nechat se pokřtít, abych mohla být Bohu 
ještě blíž. Následovala ještě charizmatická 
obnova, na kterou vzpomínám dodnes. Byl 
to úžasně strávený čas, plný pohody, nových 
zkušeností a s úžasnými přáteli. Následovalo 
ještě několik měsíců setkávání s o. Petrem, 
kterému patří mé velké DĚKUJI, že mi cestu 
k Bohu ještě více otevřel a umožnil mi Boha 
více poznat.

Dočkala jsem se nakonec i křtu. Byl to můj 
velký Den, na který jsem se těšila a nikdy na 
něj nezapomenu. Krásně jsem si celý obřad 
křtu i setkání s Bohem prožila a mám na co 
vzpomínat. 

S partnerem jsme nakonec uzavřeli před 
Bohem manželství a já mám z toho ten 
nejlepší pocit. Bylo to určitě to nejlepší roz-
hodnutí, co jsem udělala a Bohu díky za to, 
jsme šťastná rodina. A život beze mší už si 
snad ani nedovedu představit. Mše se prostě 
staly součástí našeho života a neexistuje, 
abychom týden vynechali, pro to by musel 
být vážný důvod.

Závěrem musím říct, že mě víra hodně 
změnila a vnesla mi do života radostné 
a sluníčkem prozářené dny.

farnice Martina O.
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Ohlédnutí za CHO v Uherském Brodě

V minulém vydání našeho časopisu Ces-
ta jsme čtenáře informovali o právě skon-
čené charizmatické obnově v Uherském 
Brodě. Z této farnosti však přišlo ještě 
několik svědectví a poděkování. Proto se 
ještě vraťme do Brodu. Myslím, že radost 
z působení Ducha svatého po dobu CHO, 
ale také po skončení obnovy je z těchto 
řádků patrná a bude pro nás povzbuzením.  

V lednu jsem se přihlásila na obnovu v Du-
chu svatém. Hodně jsem si od toho slibovala. 
Ještě nikdy jsem nebyla na exerciciích, 
a i když se proslýchalo, že budeme dostávat 
i domácí úkoly – vůbec mě to neodradilo. 

Mezitím do mého života jako blesk z čisté-
ho nebe zasáhla zpráva, že moje velmi mladá 
dcera čeká druhé dítě a plánuje jít na potrat. 
Zburcovala jsem modlitební řetězec od Cho-
mutova až po Trnavu a v jedné chvíli jsem se 
modlila až tři novény najednou (k Aničce Zelí-
kové, ke sv. Josefu a ke sv. Judovi Tadeášovi 
– patronu v beznadějných záležitostech). To 
všechno za odvrácení potratu. Odpočítávala 
jsem dny do jejího 12. týdne těhotenství, kdy 
už potrat nebude možný. Při tom všem jsem 
čelila ve dne velkému tlaku okolí, anonymním 
urážlivým SMS a v noci velkému pokušení, 
že potrat by nám všem ulehčil život. V hlavě 
jsem měla otázku – co mám dělat, jaké mám 
vydat rozhodnutí? Mám ji potrestat, mám ji 
vyhodit z domu?

 A tak se stalo, že jsem v pátek zjistila, že 
ani jednou jsem si nesedla k Písmu svatému 
a tudíž nemám vůbec splněný domácí úkol 
pro duchovní obnovu. Rozhodnutí bylo jasné 
– ukončím svoji účast na obnově a přihlásím 
se, až bude vhodnější doba. Já totiž „nemám 

čas ani chuť“  soustředit se 15 minut denně 
sedíc nad Božím slovem!

Ještě ten den v pátek jsem odešla na 
oslavu narozenin. Kdybych byla muž, tak by 
se o mně řeklo, že jsem se opila jak…, ale 
jelikož jsem dáma, tak bych svůj alkoholový 
stav označila pouze za bujarou náladu nebo 
že jsem společensky unavená. V jednu ho-
dinu ráno jsem se i se svým patnáctiletým 
synem dopravila domů a ještě do půl třetí 
ráno jsem po telefonu řešila své rodinné trable 
s přáteli. Když jsem usínala, moje myšlenky 
mě děsily – 6.30 začíná rozjímavý růženec 
a v 7.30 mše svatá a se mnou se točí celá 
postel. Ihned jsem si odpověděla „kašlu na 
rozjímavý růženec, půjdu až na mši“. Zvonek 
budíku v 6.45 mě totálně rozčilil. „Nikam 
nejdu. Přece já mám právo na to, když si 
jednou za pětiletku vypiju, tak si můžu i ráno 
poležet.“ Ležela jsem, ale spánek už nepři-
cházel. Sáhla jsem po rozečtené knížce. Byla 
o muži, který dostával anonymní SMS. Když 
zemřel muž, kterého podezíral z těchto SMS, 
radoval se, že všechno skončilo. V zápětí však 
přišla další zpráva. Pomyslela jsem si, že to je 
nemožný závěr knížky a odhodila jsem ji. Za 
několik minut jsem si uvědomila, že nevím, 
jak skončila, když jsem si nepřečetla, o čem 
byla ta poslední anonymní zpráva. Podala 
jsem si Bibli a začala hledat: Kazatel 3,15: 
Co se děje, bylo odedávna, a co bude, i to 
bylo; a Bůh vyhledá, co zašlo. Touto větou 
mě Duch svatý dostal. Proč já si naříkám nad 
událostmi, když to, co se mi děje, prožívali lidé 
dávno přede mnou, to, co se stalo, není nic 
nového pod sluncem.

Když už jsem držela v ruce Bibli, tak mě 
napadlo, že bych si mohla přečíst ty domácí 
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úkoly. Byl mezi nimi i úryvek o Martě a Ma-
rii. Slyšela jsem ho v životě snad stokrát, 
ale tady ke mně promluvil jinak a já jsem si 
odpověděla: „Proč já pořád dělám Martu, 
která musí všechno zařídit, všechno vyřešit, 
všechno naplánovat. Sednu si jako Marie 
a počkám, dám věcem čas a ono se najde 
řešení a potom rozhodnu.“

Uvědomila jsem si, že tento úryvek jsem 
dostala napsaný na kartičce od lidí, kteří se 
nade mnou modlili na duchovní obnově za 
uzdravení vztahů. Byl tam ještě jeden citát 
z Jeremiáše, ale protože Jeremiáše nemám 
ráda (měla jsem ho jako otázku u zkoušky 
s poznámkou  - dobře se ho nauč, zkou-
šející ho má rád), tak jsem ho ani nečetla. 
Zvědavost mě ale vyhnala z postele a já jsem 
vyhrabala mezi hromadou papírů kartičku 
a začala hledat Jer 20, 12-13:
Hospodine zástupů, 
který zkoumáš spravedlivého,
ty vidíš i do ledví i do srdce, 
kéž spatřím tvou pomstu nad nimi.
Vždyť tobě jsem předložil svůj spor.
Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina,
protože vysvobodil ubožáka 
z rukou zlovolníků.

A to bylo to, co jsem potřebovala slyšet. 
Ta slova ve mně zněla jako slova útěchy. 
Pane, ty víš, proč to dělám, ty víš, proč se 
rvu za narození bezbranného člověka a já ti 
děkuji, že mě jednou vysvobodíš z rukou lidí, 
kteří mě kvůli tomu nenávidí. To byla ta slova 
útěchy, která mě rozplakala.

Žasnu nad tím, že Bůh dokázal i přes mé 
alkoholové opojení, i přes to, že jsem odmítla 
jít na rozjímavý růženec a mši svatou, najít si 
ke mně cestu a způsob, jak ke mně promluvit 
a pomoci mně. A tak mu věřím. 

účastnice CHO 
Uherský Brod 

Velké díky patří Petru Herkovi, který pečlivě 
zrestauroval sgrafita křížové cesty kolem 
kostela.

ANDĚL
JARKA CÝRUSOVÁ

TVŮJ ANDĚL KRÁČÍ PŘEDE MNOU,
ABY MNE CHRÁNIL, MŮJ PANE.
TY POSÍLÁŠ HO S LÁSKOU SVOU

TY VÍŠ VŠECHNO, CO SE STANE,
TVŮJ ANDĚL, PANE, ZŮSTÁVÁ

KDE ČLOVĚK MĚ MÍJÍ,
KDE LIDSKÁ POMOC PŘESTÁVÁ,
TAM V LÁSCE TVOJÍ ŽIJI.
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SLOVO PRO DUŠI

DUCHOVNÍ CESTA
Starý opat, který žil mystickým životem, 

se těšil v klášteře veliké vážnosti. Ve svých 
kázáních hovořil v podobenstvích a alegori-
ích. Když měl cosi důležitého sdělit, vždycky 
použil jazyk symbolů. Zásadně nekáral, 
netrestal, sebeironii se však nevyhýbal. Byl 
laskavý, moudrý a tak velkorysý, že bratři 
mnohdy nevěděli, zda si z nich náhodou 
nestřílí.

Jeho duchovnost byla ohromující. Žil 
s modlitbou na rtech i v srdci. Při společném 
ztišení se stávalo, že vstupoval do stavu hlu-
boké kontemplace a jeho bratři v takových 
okamžicích pozorovali tvář světce, která ve 
tmě vyzařovala jemné světlo. Jednou bělavé, 
někdy sytě žluté, jindy bílé.

Často se ho ptali, jak má člověk žít, aby 
uměl vstupovat do sjednocení s Bohem tak 
jako on. Opat jim na to říkal, že všechno je 
přece v evangeliu.

Když však u některých z nich viděl neutu-
chající zájem o vnitřní cestu, prozradil jim: 
„To, na co myslíš, proniká přes neviditelnou 
bránu do lidského srdce. Myšlenky jsou 
odrazem srdce. Proto je ze všeho nejdůleži-
tější, čím se zabývá naše mysl. Chceš-li mít 
v duši dobro, mysli na dobro. Nejen na své 
dobro, ale na dobro všech lidí, zvířat a rostlin, 
na dobré celé Země, na dobro nekonečného 
Božího stvoření… Chceš-li být šťastný, živ 
v sobě myšlenky štěstí. Chceš-li dojít klidu 
a pokoje, utiš svou mysl a soustřeď se na 
pokoj. To jsou základy duchovní cesty.

A potom pozvolna přejdeš k výjimečné 
a klíčové události – rozhodneš se v duši 
přivítat Krista. Tvoje myšlenky se budou 
upínat jen a jen na živého Krista, na jeho 
spásonosné dobro, štěstí a pokoj – a uvidíš 
neuvěřitelné zázraky.“

ŽENA V NEBI

Mladá žena zemřela a přišla do nebe. Ně-
kteří jeho obyvatelé nevěřili vlastním očím. 
Mladý člověk, a už v nebi? A ještě k tomu 
žena! To bylo hodně podezřelé.

„Jak jsi se sem dostala?“
„Nevím.“
„Ale cos dělala, že tě andělé přivedli bez 

jakýchkoli okolků přímo na toto místo? To 
se nikomu z nás nepodařilo!“ kroutili hlavou 
nebešťané.

Žena odpověděla: „Jsem jenom obyčejné 
venkovské děvče. Žila jsem jednoduše, jako 

zakořeněný strom. Když jsem potkala děti, ří-
kala jsem si v mysli: Bůh žehnej těmto dětem. 
Když jsem přišla k louce, mé srdce zpívalo: 
Bůh žehnej těmto květům. Když jsem po-
tkala někoho jiného, mé srdce šeptalo: Bůh 
žehnej tomuto člověku. Každý večer jsem se 
v duchu modlila: Bůh žehnej tomuto světu. 
Skutečně, nic zvláštního jsem nedělala.“

z knihy Pozvání do ticha 
Juraj Jordán Dovala
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NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

PÁN VAŠEHO NITRA
Je třeba smířit se s tím, že stárneme, a to 

s pomocí toho, co nám právě život přináší 
– tedy s vyrovnaností. Smířit se se stárnu-
tím znamená stoupnout si před zrcadlo a 
jednou provždy si říci: ,,Tvoje vrásky, vrásky 
pod očima, protéza, břicho, podbradek 
atd. jsou mi ukradené!“ A opravdu nás to 
přestane zajímat. Nedá se s tím nic dělat, 
nic už nespravíme. A můžeme dodat: ,,Na 
stará kolena budu konečně žít naplno!“

Žijte dnes, naplno. A pak budete mít 
nádherný život. Nejlepší chvíle vašeho 
života je dnes.

 
TAK DOBRÁ!

Tak dobrá, horší se nám zrak. To je normál-
ní! Nedá se nic dělat, budeme muset nosit 
brýle na malá písmenka a... na to, abychom 
dokázali lépe vnímat život druhých.

Tak dobrá, zuby nás opouštějí. Budeme 
muset mít protézu. Vyrovnejme se s tím. 
Aspoň nám to zabrání kousat druhé bleskově 
vytvořenými odsudky. 

Tak dobrá, začíná nám slábnout sluch. 
Aspoň nebudeme špicovat uši a budeme 
pozornější ke křiku svých současníků.

Tak dobrá, kosti nám křehnou. Je čas dát 
se na pochod. Vyjít ven.  Vnímat venkovní kli-
ma. Neustále. Oblečte se zkrátka do ,,pláště 
lásky“, jak nám doporučuje svatý Pavel. 

Udělejte si životní program. Tolika lidem 
tuční břicho, ucpávají se cévy a skáče tlak 
kvůli jejich vlastní netečnosti, nedostatku 
pohybu, protože odmítají hýbat svým tělem. 
Kvapně polykané tabletky po jídle bývají čas-
tou známkou toho, že odmítáme konfrontovat 
své staré kosti s nevyhnutelným plynutím 

času. Čas se nedá zachytit. Můžeme ho 
jen zpomalit, když se s elegancí vzdáme 
mladických sil. A budeme pečlivě udržovat 
své tělo i srdce.

ÚSMĚVNÁ MEDITACE PRO TY, KTEŘÍ 
SI MYSLÍ, ŽE BUDOU VĚČNĚ MLADÍ...

(Nedávno mi na krku přistál osmdesátý 
křížek a často na to myslím.)

Roh ulice je dvakrát dál, než býval. A 
přidali tam stoupání, kterého jsem si nikdy 
dřív nevšiml!

Musel jsem přestat dobíhat autobusy, 
protože teď vyjíždějí ze zastávky mnohem 
rychleji než dřív.

 Jsem přesvědčený, že jednotlivé stupně 
na schodišti se teď dělají mnohem vyšší.

A všimli jste si, jak malými písmenky teď  
tisknou noviny?

Prosit lidi, aby mluvili zřetelněji, není k 
ničemu. Všichni mluví tak potichu, že jim 
není skoro rozumět.

A oblečení se vyrábí tak těsné, hlavně 
v pase a na stehnech; je to hrozně nepří-
jemné.

I mladí se změnili. Jsou mnohem mladší, 
než když jsem byl v jejich věku.

A na druhé straně lidé mého věku jsou 
mnohem starší než já.

Tuhle jsem potkal jednu starou známou: 
tak strašně zestárla, že mě vůbec nepo-
znala!

O tomhle jsem přemýšlel, když jsem se 
ráno myl. 

Dneska už se nedělají tak dobrá zrca-
dla jako před šedesáti lety!

Guy Gilbert: Ať se ti život povede
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VZDĚLÁVÁME SE

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE

Milí přátelé,
minule jsme v naší rubrice započali dal-

ší cyklus článků věnovaný křesťanským 
církvím. Představili jsme si ty nejdůležitější 
znaky (5 známek), podle kterých můžeme 
rozpoznávat pravost nebo také plnost Kris-
tovy církve v daném církevním společenství.

Jednotlivé křesťanské církve a spole-
čenství budeme probírat ze dvou hledisek: 
časového (jak se postupně oddělovaly) 
a „tematického“ (podle proudu, do kte-
rého patří – tedy mezi církve východní či 
protestantské).

Možná někoho překvapil podnadpis Kato-
licismus, ale kupodivu katolická církev není 
zcela jednolitá, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Ke katolické církvi patří různé 
místní církve, o nichž se zmíníme níže.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
Asi nikoho nepřekvapí, že začneme právě 

naší „domácí“ církví.
Připomeňme si nejprve výše zmíně-

ných pět známek církve nebo spole-
čenství:
- vyznává víru v Trojjediného Boha
- vyznává Ježíše jako pravého Boha a pra-

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

smrt, zmrtvýchvstání stal naším Spasitelem
- čerpá ze svátostí jako řádných prostředků 

k dosažení spásy
- je vedena biskupy (nástupci apoštolů), 

kteří udržují jednotu s papežem.

KATOLICISMUS

Na základě předchozích cyklů (Vyznání 
víry, Církevní dějiny, Svátosti) můžeme bez-
pečně říci, že katolická církev všechny tyto 
známky splňuje.

Statistika
Počtem členů v celosvětovém měřítku je 

Římskokatolická církev větší než všechny 
ostatní křesťanské církve dohromady. Ofici-
ální statistika udává počet členů 1 miliarda 
a 189 milionů (r. 2009). Nejvíce katolíků 
žije na americkém kontinentu (cca 49,4%) 
s převahou v Latinské Americe. V Evropě je 
z celkového počtu katolíků jen 24%. Zbytek 
připadá na ostatní světadíly (v Asii žije cca 
10,7% katolíků).  Počet biskupů dosáhl 
čísla 5 tisíc a počet kněží (včetně řeholníků) 
410 tisíc v roce 2009.

V České republice se při posledním sčítání 
lidu v roce 2011 hlásilo ke katolické církvi 
něco přes 1 milion obyvatel. O deset let dříve, 
tedy v roce 2001, to bylo cca 2,75 milionů vě-
řících. Úbytek je tedy víc než znatelný. Výklad 
tohoto propadu nechám na povolanějších.

Místní církve
Kromě našeho západního (původně latin-

ského) ritu neboli obřadu (způsobu vedení 
bohoslužby) existuje v katolické církvi ještě 
dalších 5 ritů. Některý z těchto ritů pou-
žívá 16 místních církví, které jsou vesměs 
chápány jako východní, ale řídí se katolic-
kou věroukou a uznávají primát římského 
biskupa. Tyto církve se dají „sdružit“ do již 
zmíněných 5 ritů:
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- ritus byzantský – Balkán, Řecko, jižní 
Itálie, USA

- ritus východosyrský (chaldejský) – Střední 
východ, Indie

- ritus západosyrský a maronitský – Indie
- ritus arménský – Arménie
- ritus alexandrijský – Egypt

Více o některých z těchto starobylých 
církvích se můžete dočíst v knize Křesťan-
stvo od Pavla Filipiho.

Hierachie
Nejvyšším představitelem katolíků všech 

těchto obřadů je papež, který je současně 
biskupem města Říma a nejvyšším předsta-
vitelem státu Vatikán. Ten je volen kolegiem 
kardinálů, kteří tvoří nejbližší papežovy 
pomocníky a poradce. Kardinálové jsou vy-
bíráni papežem a musí to být alespoň kněží 
nebo biskupové. Volby nového papeže se 
mohou účastnit pouze do věku 80 let.

V čele diecéze stojí biskup, kterému v míst-
ních farnostech pomáhají kněží. Často se 
setkávám se zaměněním pojmu farář a kněz, 
zvláště u nevěřících. Jaký je tedy rozdíl? Inu 
jednoduchý – farář je funkce kněze, který 
má na starosti danou farnost. Ne každý kněz 
ve farnosti je farář – může to být také kaplan, 
administrátor farnosti, děkan/vikář, probošt 
– všechno jsou to ale „jen“ hodnosti, které 
na kněžství nemají vliv.

Svátosti
Římskokatolická církev uznává 7 svátostí, 

které máme společné s Pravoslavnou církví, 
oproti protestantskému proudu – ale to až 
v dalších dílech. Nicméně největší rozdíly 
oproti protestantům jsou v chápání Eucha-
ristie - jedná se o tzv. transsubstanciaci 
(4. lateránský koncil, konal se roku 1215) 
a permanenci.

Během slov kněze při mši „Toto je mé 

tělo…“, „Toto je má krev…“ se u chleba a vína 
mění jejich podstata (substance) v pod-
statu těla a krve Krista. Fyzikální vlastnosti 
(chuť, tvar, vůně) však zůstávají nezměněny. 
Substance je pojem duchovní a ne ma-
teriální (!), proto ji nelze zkoumat pomocí 
pokusů přírodních věd.

U permanence jde o trvalou přítomnost 
Krista v Eucharistii i mimo obřady mše – pro-
to jej uchováváme ve svatostánku a můžeme 
také konat adorace před Nejsvětější svátostí.

Zbožnost
Římskokatolická církev se v průběhu dějin 

nedala cestou výlučnosti a oddělení od ně-
kterých původních náboženských praktik, ale 
ani cestou promísení, ale pokusila se dané 
formy naplnit novým, křesťanským obsahem 
– dát jim nový výklad. Například do sebe 
integrovala mnoho ze svátků, které byly pů-
vodně římskými, slovanskými, germánskými, 
keltskými apod. náboženskými slavnostmi. 
(Příkladem může být stanovení data Vánoc 
– původně pohanský svátek slunovratu zde 
dostal křesťanský obsah.) To ukazuje, že ka-
tolická zbožnost není žádná uniformita. 
Stačí se podívat na rozdíl v prožívání katolické 
mše v Africe a v Evropě…

Typickým znakem katolické zbožnosti je 
úcta ke svatým. (Kromě nás svatým pro-
jevují úctu východní církve a jedna západní 
– Anglikánská církev).

Výsadní postavení mezi svatými má pocho-
pitelně matka Ježíšova, Maria. Jedinečná 
úcta k ní je zachovávána již od prvních staletí. 
K Marii se vážou 4 pravdy víry (dogmata):
- Maria je Bohorodička (vyhlášeno r. 

425, efezský koncil) - nicméně je to spíše 
christologické dogma, že Ježíš je Bohem 
a člověkem od početí

- Maria je trvale panna (vyhlášeno r. 649, 
lateránský koncil) – byla jí před i po porodu
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- Maria je neposkvrněné početí (vyhláše-
no r. 1854 papežem Piem IX.) - narodila 
se bez poskvrny dědičného hříchu, týká 
se Marie, nikoli Ježíše, jak se mylně někdy 
podává (!)

- Maria je nanebevzatá (vyhlášeno r. 
1950 papežem Piem XII.) – dogma sice 
nemá přímou oporu v Bibli, ale je zasazeno 
do logiky Mariina významu – zvláštní milost 
působila u Marie před narozením, ale také 
i po jejím zesnutí.

Ekumenismus
Římskokatolická církev reagovala celou 

řadu století na porušenou jednotu církve 
Kristovy tím, že se ostatní církve „musí“ vrátit 
zpět do jejího lůna. Změnu v pohledu přinesl 
II. vatikánský koncil, který neslevil ze základ-
ního bodu, že pravá církev Kristova „se 
uskutečňuje“ v církvi katolické (Kodex 
kanonického práva, k. 204 §2), ale uznal 
dílčí podíl na pravé církvi také v jiných 
křesťanských společenstvích. Toto je 
zachyceno v jeho dekretu O ekumenismu 
(Unitatis redintegratio). 

Klíčový je pojem společenství, které má 
3 roviny: 
a) společenství místní církve kolem biskupa
b) společenství mezi místními církvemi 

kolem papeže
c) společenství se všemi, kdo vyznávají 

Krista a byli pokřtěni, i když jsou mimo 
hranice katolické církve.
Poslední jmenované se liší od dvou před-

chozích – je to reálné společenství, nicméně 
nedokonale – nedokonalosti spočívají 
v rozdílném učení a pojetí struktury církve 
(O ekumenismu 3). Tato společenství dále 
rozdělujeme na dvě skupiny:
1) Východní církve – zůstalo zachováno 

učení (může se třeba lišit výklad vlivem 
mentality atd.), apoštolská posloupnost, 

liturgická tradice, svátosti apod., což jsou 
společné rysy, rozdíl je „pouze“ v uznání 
papeže jako hlavy církve

2) Protestantské církve – jsou zde závaž-
né rozdíly v učení, nejen výkladu, dále 
spatřujeme zde porušenou apoštolskou 
posloupnost u většiny z nich, nicméně 
pojítkem je přesvědčení, že středem 
a zdrojem církve je Kristus, dalším 
pojítkem je vzájemné uznávání křtu 
(neplatí u všech protestantských církví – 
spíše u těch starších a tradičních).

Co se týče vzájemných ekumenických 
bohoslužeb, jsou dvojího typu: společná 
modlitba, na které se podílejí všechny círk-
ve, nebo účast na nesvátostné liturgické 
bohoslužbě, která se koná podle řádu 
jedné církve, a ostatní církve jsou přizvány. 
Hostitelská církev se však má vyvarovat 
všeho, co by mohlo zraňovat nebo odrazovat 
pozvané hosty z jiných církví.

S ohledem na rozdíly v učení a praxí 
svátostí nelze tuto bohoslužbu slavit jako 
eucharistickou bohoslužbu.

Ekumenické snahy nemají být věcí jen 
oficiálních představitelů těchto církví, ale 
věcí celého lidu. Předpokladem ekumenic-
kých snah je vnitřní obnova církve i každého 
jednotlivce – pravý ekumenismus se 
rodí z lásky, trpělivosti a sebezapření. 
Prvotním cílem ekumenismu nemusí být 
nutně to, že se „zbloudilí bratři“ vrátí do lůna 
katolické církve; velkým pokrokem bude už 
situace, kdy o sobě budeme více vědět, 
více si rozumět, více spolupracovat např. 
při evangelizaci či při charitativních dílech…

Petr Martínek
Prameny: 
Úvod to teologie, Vladimír Slámečka
Křesťanstvo, Pavel Filipi
Kodex kanonického práva
Dokumenty II. vatikánského koncilu
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JAN BLAHA
Letos v červnu oslavil své 

osmdesáté narozeniny pan 
Jan Blaha, který byl mnoho 
let aktivně činný ve veřejném 
a farním dění v naší obci. Pan 
Blaha byl prvním tvůrcem 
farního časopisu Cesta (dří-
ve vycházející pod názvem 
Cestou domů), psal farní 
i obecní kroniku a pomáhal 
zřídit v obci farní knihovnu. Již 
24 let bojuje se svou nemocí, 
která se projevuje částečným 
ochrnutím. Velkou oporou je 
mu po celý život jeho žena 
Terezie, se kterou vychoval tři 
syny (Jana, Vladimíra a Sta-
nislava). V mládí hrával také 
ochotnické divadlo.

Osud pana Blahy je velmi 
zajímavý. Rodiče ho v jede-
nácti letech poslali do klášte-
ra kapucínů v Třebíči, aby se 
stal knězem. V roce 1950 byl 
klášter zlikvidován a mladý 
Jan se vrátil domů, aby se 
rozhodl, co dál: „V šestnácti 
letech se těžko rozhoduje, 
zda je člověk připravený na 
to stát se knězem,“ přiznává 
pan Blaha. „Začalo nás v se-
mináři dvacet osm chlapců 
a z toho jen tři z nás se 
nakonec kněžími opravdu 
stali,“ dodává. 

Po návratu domů se pan 
Blaha díky přímluvě otce 
Pořízka dostal na klasické 

gymnázium v Brně, kde také 
v roce 1953 úspěšně odma-
turoval. „Uměl jsem latinsky 
a řecky, nebyl jsem premiant 
třídy, ale nebyl jsem ani 
nejhorší z ročníku. Bohužel 
následné studium práva 
a filozofie mi jako věřícímu 
katolíkovi nebylo umožně-
no,“ vzpomíná pan Blaha. 

Osud ho zavedl v září roku 
1953 k Československým 
drahám. Dopravní kurz ab-
solvoval v Zavaru na Sloven-
sku a po ukončení vojenské 
služby pracoval na dráze 
nepřetržitě celých 33 let až 
do důchodového věku jako 
výpravčí a necelé tři roky 
jako náčelník stanice. „Když 
to přesně spočítáte, odpra-
coval jsem na dráze deva-
desát šest nočních směn 
za rok během třiceti tří let, 

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

a to vše ve dvaceti šesti 
stanicích od Břeclavi až po 
Brno a Skalici nad Svitavou,“ 
vypočítává pan Blaha, který 
během pracovního nasazení 
odpracoval neuvěřitelných 
3.168 nočních směn. 

V roce 1989 diagnosti -
kovali lékaři panu Blahovi 
zákeřnou nemoc související 
s neprůchodností jednoho 
z krčních páteřních kanálů. 
Kvůli této nemoci pan Blaha 
částečně ochrnul a musel 
se podrobit léčení a operaci. 
„Manželce tehdy lékaři řekli, 
že do čtyř roků bude vdova. 
A vidíte? Už je to dvacet 
čtyři let a pořád jsme spolu,“ 
usmívá se. Díky operaci se 
pan Blaha dokonce zotavil: 
„Nestěžuji si. I když jsem 
fyzicky nemohl nic dělat, 
věnoval jsem se jiným vě-
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cem. Měl jsem čas na čtení 
a studium témat, která mě 
vždycky zajímala.“  Jako 
nejoblíbenější čtení označil 
pan Blaha Bibli, která mu 
stále má co říct, rád si pře-
čte i filozofickou literaturu, 
Gustava Junga nebo knihy 
Tomáše Halíka, které už zná 
téměř nazpaměť.

V roce 1990 se pan Blaha 
aktivně podílel na vzniku far-
ního časopisu Cesta. „S my-
šlenkou zavést v obci farní 
časopis přišel otec Josef 
Dvořák. Oslovil mě, zda bych 
se psaní neujal. První číslo 
farního časopisu vyšlo v roce 
1990 pod názvem Cestou 
domů ve formátu A4. Tisk od 
začátku prováděla Tiskárna 
Lelka. Od roku 1991 jsme 
začali pravidelně vydávat 
čtyři čísla za rok,“ vzpomíná 
na začátky pan Blaha. 

Prvními členy redakční rady 
farního časopisu byli kromě 
pana Blahy a otce Josefa 
Dvořáka také pan učitel Pavel 
Janeček, František Ištvánek 
později profesor Stanislav 
Bílík, častým přispívatelem 
byl také Fanyn Krša. „Někdy 
lidé do Cesty přispívali, ale 
velmi málo. Psaní pro Cestu 
pro mě byla velmi zajímavá 
zkušenost a myslím, že jsme 
tehdy udělali kus práce,“ 
zhodnotil roky činnosti pan 
Blaha, který spolupracoval 
s otci Josefem Dvořákem, 
Josefem Čermákem, Josefem 
Požárem i Petrem Karasem.

Na přátelství s otcem Jo-
sefem Dvořákem často a rád 
vzpomíná. „Jednou jsme se 
s otcem Dvořákem vypra-
vili na cestu do Prahy za 
biskupem Tomáškem. Bylo 
to příjemné setkání, ale na 
zpáteční cestě jsme si zajeli. 
Odbočili místo na Brno, na 
Příbram. Otec Josef se dlou-
ho nerozmýšlel a otočil auto 
přesto, že v těch místech byl 
zákaz otáčení. Když nás za-
stavili esembáci, začal jsem 
se modlit Otče náš…, ale 
otec si hlavu nelámal. Když 
se esembáci zeptali, kde 
pracuje, odpověděl: ‚Jsem 
pod Okresním úřadem‘, 

tehdy byli kněží vedení pod 
Okresem. Esembáci už dál 
nevyšetřovali a řekli: ‚Člově-
če, to máte štěstí – obraťte 
se a jeďte!‘ Tak jsme vyvázli 
šťastně a bez pokuty,“ usmí-
vá se jubilant.

Pan Blaha si stále udržuje 
optimismus a veselou mysl: 
„Člověk musí být šťastný 
a vyrovnaný, ať je zdravý 
nebo nemocný. V každé 
životní situaci máme Bohu 
za co děkovat,“ dodává.

Děkujeme panu Blahovi 
a jeho ženě za příjemné set-
kání a za ochotu podělit se 
s námi o své vzpomínky.

připravila 
Andrea Červenková

Přejeme panu Janu Blahovi vše nejlepší 
k významnému životnímu jubileu, 
zejména hodně zdraví, osobní pohody 
a Božího požehnání.

Redakční rada a o. Petr
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NÁVOD NA ZACHÁZENÍ S PUBERŤÁKEM

PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

Dospívání je těžké období. Ti, kteří se 
mají vyvinout z dětí v dospělé, nechápou, 
co se s nimi děje. Ti, kteří se již v dospěl-
ce vyvinuli, si rozhodně nic nepamatují. 

Puberťák neposlouchá. On totiž vlastně 
neslyší, protože má sluchové orgány ucpané 
sluchátky, v nichž řičí nějaká hudba. Nesnaž-
te se mu cokoli sdělit, on ví všechno nejlépe.

Puberťák se nehýbe. Roztomilá dětská 
neposednost je pryč, přichází fáze dospívat 
v lehu na gauči. Počet hodin, které je třeba 
strávit v této poloze, je individuální a nelze 
je nijak zkrátit - ani křikem, ani zázraky, ani 
výhružkami.

Puberťák nemluví. Pokud mluví, tak vět-
šinou řečí, které dospělí nerozumějí, často 
jen v internetových zkratkách. Nesnažte se 
z něj páčit mluvené slovo. Založte si profil na 
facebooku a účet na ICQ, tyto komunikační 
prostředky jsou velmi efektivní.

Puberťák nejí, ale „žere”. Krmte ho dobře 
a s láskou. 

Puberťák nesnáší fyzický kontakt. Na ges-
to značící pohlazení po hlavě mohou dívky 
reagovat jekotem, chlapci pudovým vykrý-
váním rány. Abyste se vyhnuli nejhoršímu, 
vždy musíte slovně upozornit, co zamýšlíte: 
„Narovnala bych ti límec, můžu?”

Puberťák nezná kategorii „uklizeno”. Svou 
identitu si musí vybudovat na hromadě špi-
navého šatstva smíšeného s rozervanými 
sešity, polámanými cédéčky a obaly od 
brambůrek. Kašlete na to, nedá se s tím 
nic dělat.

Puberťák se vědomě hyzdí. Experimento-
vání se zevnějškem včetně vlasů pomine jako 

ranní bouřka.Proces imageového dozrávání 
lze urychlit ignorováním výstřelků. Výtky 
a lamentace ho naopak mohou nežádoucím 
způsobem zhoršit.

Puberťák nemyslí, ačkoli chronicky říká 
pravý opak. „...já myslel, že nemáme školu..., 
že můžu přijít, kdy chci..., že už tu rtěnku 
nepotřebuješ...”. 

I když nám naše pubertální děti „lezou 
na nervy“, buďme trpěliví. Stanovme 
jasné limity a důsledně trvejme na jejich 
dodržování. Dejme svému dítěti najevo, 
že i když dospívá, neznamená to, že se 
bude chovat jako pán v našem domě, ale 
zároveň dejte svému dítěti najevo, že ho 
máte opravdově rádi.

převzato z internetu
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OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY

W. Paul Young: Křižovatky
Karmel i táns ké nak ladate ls t v í , 
288 stran

Další knihou autora bestselleru Chatrč, 
v níž se tragédie smrti střetává s věčností Bo-
žího záměru, je kniha Křižovatky. Je  určena 
tomu, kdo v kolotoči moderního světa hledá 
naplnění slov jako víra, láska a odpuštění. 

Cesta života / Cesta lásky
Advent-Orion, 64 stran

Krátké i delší příběhy k zamyšlení nad pů-
sobením a poznáváním Boží lásky v našem 
životě.

ÚRYVEK Z KNIHY:
Věřím, že každý člověk dostane při naro-

zení od Boha nějaký dar. Problém je však 
v tom, že polovina lidí nikdy nepřijde na to, 
že nějaký dar obdržela. Druhá polovina sice 
objeví v sobě dar, ale polovina z nich s ním 
není spokojená. Touží po nějakém jiném, 
populárnějším daru. A tak začíná rozvíjet 
v sobě něco, na co vlastně dar nemá. Tak 
se dostáváme ke čtvrtině lidí. Zjistíme však, 
že polovina z této čtvrtiny nikdy nenajde 
prostředky na to, aby jej rozvinula. A tak 
u nich zůstane jejich dar nepoužitý. Zůstalo 
nám asi 12 procent lidí, kteří se dostali se 
svým darem poměrně daleko. Rozpoznali 
ho, přijali ho, našli možnost, jak ho rozvi-
nout... Až na to, že polovina z nich zůstane 
nepochopena druhými. Atak vlastně i tento 
dar upadne do zapomnění. 

Zůstane nám tedy šest procent lidí 
s darem. Zde se však objeví další problém 
- sobectví. Polovina z nich rozvine dar jen 
k tomu, aby si jím naplnila vlastní kapsy, 
a použije jej nesprávným způsobem. Nako-
nec nám zbyla tři procenta obdarovaných... 
Polovina z nich je sice ochotna se se svým 

darem rozdělit, ale namísto otevřené náru-
če se setkávají se závistí...

Tak to jde dál, až... A tak se ptám sama 
sebe, jak by vypadal tento svět, kdyby 
každý člověk rozpoznal svůj dar, přijal ho 
a rozvinul ho, kdyby byl pochopen a přijat 
s otevřenou náručí.

Jednou se prý sešla zvířata, aby založila 
školu. Chtěla si zdokonalit své schopnosti. 
Kachna, která velmi dobře plave, se cítila 
slabá v ostatních oborech, proto se rozhod-
la studovat šplh a běh. Zajíc se tak namá-
hal, aby se naučil plavat, až mu začal jeho 
rychlý běh dělat potíže. Veverka, která měla 
zpočátku ze šplhu jedničku, dostala později 
dostatečnou, protože její učitelé vynaložili 
veškerý čas k tomu, aby ji naučili létat.

Podobenství názorně ukazuje, jak tomu 
bývá v životě lidí. Mnohý z nás by se chtěl 
uplatnit v různých oborech, a přitom zapo-
míná na svůj dar, ve kterém by mohl vynik-
nout. Pak je zklamán a zmalomyslní. Nemu-
sí nás trápit, jestliže někdo jiný dokáže víc 
než my. Uplatňujme ty dary, které máme, 
a nedělejme si starosti s tím, co nemáme.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Oldřich Selucký: Strážce ohně
Karmel i táns ké nak ladate ls t v í , 
296 stran

Dobrodružný příběh chlapce Vojmíra se 
odehrává na pozadí válečných střetů Velko-
moravské a Východofrancké říše. Na pozvání 
knížete Rastislava přicházejí soluňští bratři 
Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu, 
aby tu založili školu. A právě do této školy se 
dostává za dramatických okolností chlapec 
Vojmír. Nejlepším učitelem a rádcem je pro 
něj hlavně ve chvílích beznaděje a opuště-
nosti Konstantin.
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„Jak zní třetí přikázání?“
„Pohni, abys den sváteční světil.“

„Kdo napsal evangelia?“
„Čtyři evangelíci.“

Ptá se katecheta dětí: „Izraelité byli na 
poušti nespokojení. Chyběl jim chléb, maso 
i voda.

A tak stále proti Bohu reptali. Jak na to 
Bůh reagoval?“

„Dal jim za trest desatero!“

„Ježíš řekl Petrovi: „Neboj se, od této 
chvíle budeš chytat lidem ryby.“

Rodina se vrací autem z diecézní pouti 
rodin ve Žďáru nad Sázavou. Malý Kryštof 
je u vytržení z toho, že poprvé viděl tolik vě-
řících rodičů i dětí pohromadě. Vyptává se: 
„Maminko, a ti všichni věří v Boha?“

Když ho maminka ujistí, že ano, slastně si 
povzdechne: „No jo, bez Pána Boha a bez 
počítače se nedá žít!“

Rozčilená matka telefonuje třídní učitel-
ce: "Paní učitelko, prosím vás, nedávejte 
dětem početní úkoly, kde láhev piva stojí 
2 koruny. Můj manžel potom celou noc 
nemohl spát!"

Malý Vašík se ptá po obřadu svěcení 
kněží: „Tati, proč leželi na zemi?“

„Víš, Vašíku, to je takový úkon, kterým se 
odevzdávají Bohu.“

„Hm, tak to já se taky často odevzdávám 
Bohu.“

Pán Ježíš řekl: „Když ti dá někdo po 
tváři… Co řekl Ježíš dál?“ ptá se paní 
katechetka.

„Dej mu ještě jednu!“ 

Katecheta vysvětluje gesto sepjatých 
rukou:

„Když máte hezky sepnuté ruce, pak prsty 
směřují jako anténky k nebi, aby zachytily 
spojení s Bohem.“

Přemýšlivý žák vykřikne: „A proč se pan 
farář modlí takhle?“ – a naznačuje rozepjaté 
ruce.

Jiný žák pohotově vysvětlí: „Pan farář je 
satelit!“

Chlapec se ptá spolužáka v náboženství:
„Taky se modlíte před jídlem?“
„Ne, proč? Naše maminka vaří dobře!“

Při poutavém výkladu o životě sv. Václava:
„… a tu kníže Václav se svou družinou…“
„Kníže Václav chodil taky do družiny?“

„Martine, jak vycházíš s panem kate-
chetou?“

„Výborně tati. Mám dokonce dojem, že 
ti závidí.“

„Prosím tě, jak to?“
„Ále, každou hodinu řekne několikrát: Já 

kdybych byl tvým tátou!“

Tatínek si prohlíží žákovskou knížku svého 
syna, ve které je pětka. Otec se ptá: "To 
jsi nerozuměl otázce?" "Ale ano, rozuměl, 
bohužel učitel nerozuměl mojí odpovědi."

NEJDŘÍVE NĚCO PRO ZASMÁNÍ:

CestičkaCestička
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Ahoj kluci a děvčata!

Prázdniny a dovolená jsou příležitostí 
k cestování. Objevujeme nová místa, setká-
váme se se zajímavými lidmi, můžeme zažít 
nejedno dobrodružství. Nevadí, že někdy 
zabloudíme, důležité je, že dojdeme do cíle 
a v pořádku se vrátíme domů. 

Život každého z nás je také cesta, sice 
trochu jiná, než je ta prázdninová. Je to cesta, 

na kterou nás poslal Bůh, a k němu se jednou 
máme vrátit. Možná, že to tak ještě nevnímáte 
a pochopíte to, až budete velcí. A to, na co 
bychom neměli nikdy zapomínat, je že: „Na 
každé cestě …“

- jak věta pokračuje, se dovíte, když do 
políček pod obrázkem správně doplníte pís-
menka. V obrázku hledejte stejné symboly 
a písmeno u nich uvedené vepište do tajenky.

Přejeme vám pěkné prázdniny.
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Možná jste si všimli, že 
vzadu v kostele se v pro-
sinci objevil zpravodaj s ná-
zvem Bulletin Centrum Don 
Bosco. Aktuální číslo je 
právě k dispozici. Ráda bych 
vám přiblížila činnost této 
organizace z Pardubic, ve 
které tři roky pracuji.

Jak název napovídá, orga-
nizace následuje odkaz sv. 
Jana Bosca, který se v Itálii 
v 19. století věnoval opuště-
ným klukům. Vzdělával je, 
učil je dobře využívat čas 
a dával jim naději, že jejich 
těžká situace má východis-
ko. V podobném duchu se 
v současné době věnuje 
sedmičlenný tým Centra Don 
Bosco salesiánského klubu 
mládeže dětem a mladým 
lidem z dětských domovů. 

Pořádáme pro mladé od 
čtrnácti let kurzy přípravy na 
život, kde se učí hospodařit 
s penězi, dozvídají se, jak si 
hledat a udržet zaměstnání, 
jaké jsou možnosti bydlení 
po jejich odchodu ze zaří-
zení, získávají komunikační 
dovednosti, poznávají sami 
sebe, atd. Podstatnou roli 

má navazující program zva-
ný Doprovázení. Jedná se 
o společné trávení času 
mladého člověka s pracov-
níkem centra, sdílení zážitků 
a řešení různorodých život-
ních situací. 

Pokud se po odchodu ze 
zařízení vrací do svých pů-
vodních rodin, téměř nikdy 
to nemá dobrého konce. Vět-
šina těchto mladých se však 
nemá kam vrátit a na koho se 
obrátit ve chvílích, kdy si neví 
rady. Mohou tedy pracovníky 
Centra Don Bosco požádat 
kdykoliv o pomoc, přijít se 
poradit, promluvit či sdílet 
radosti života. 

Slýcháváme, že si t i to 
(často na první pohled ne-
zbední) mladí lidé pozor-
nosti a pomoci málo váží, že 
nejsou dostatečně vděční. 
Když nás však nechají na-
hlédnout do hlubin své duše, 
zjistíme, že je plná zranění 
z dětství a touhy po lásce, 
kterou jejich rodiče nenapl-
nili. Proto reagují jinak, než 
bychom běžně čekali. Snaží-
me se tedy zahlédnout v nich 
jiskřičky dobra, které stojí za 
to rozdmýchávat, a radujeme 
se s nimi i z maličkostí.

farnice 
Katka Hubáčková
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