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CESTA

MNOHO JSME DOSTALI…

Před několika týdny mě v Katolickém týdeníku velmi zaujal fejeton Marka Orka Váchy. 
Věci, o kterých píše, považuji za velmi zásadní, a protože mnoho z vás tento text jistě 
nečetlo, nabízím vám ho v našem úvodníku. 

My, katolíci, máme na své 
straně celý vesmír s jeho krá-
sami, máme na své straně 
přírodu a nebesa, která vy-
pravují o Boží slávě, a před-
nášíme, že věda s vírou si 
neprotiřečí a je při tom jas-
né, že nejen si neprotiřečí, 
nýbrž že věda neobyčejně 
inspiruje víru. Jak dlouho 
ještě budeme muset zpívat 
tuto píseň? S tak vysokými 
kartami, co máme v ruce, je 
to zoufale málo. Žijeme v uni-
versu, kde se hmota promě-
nila v nás, a přitom bereme 
vážně lidi, kteří se nediví 
nikdy ničemu a bohorovně 
říkají, že se tak stalo náhod-
ně a bez mysli v pozadí a že 
neinteligentními náhodnými 
procesy vznikla inteligence, 
a nepovažujeme je za blázny, 
jak by zasluhovali. 

Máme za sebou hospicové 
hnutí, léčebny alkoholiků, 
charitu i sbírky potřebným 
– a v televizi posloucháme 
den co den, jak jsme hamižní 
a jak jsou restituce nespra-

vedlivé. Jsme inteligentní, 
sebevědomí, přemýšliví a rádi 
diskutujeme – a v novinách 
stereotypně čteme o oveč-
kách v kostelních lavicích. 

V našich novinách se 
dočítáme, že v Keni byli 
radikálními islamisty zmasa-
krováni studenti univerzity, 
ale teprve ze zahraničního 
zpravodajství se dozvídáme, 
že to byli naši, že to byl cílený 
masakr nikoli studentů uni-
verzity, nýbrž křesťanských 
studentů univerzity. 

Pomáháme bezdomov-
cům a v léčebnách dlouho-
době nemocných, a už nás 
ani nepohoršuje, že v televizi 
se při reportážích o církvi 
vždy a pravidelně v rámci tzv. 
ilustračních záběrů díváme 
na snímky liturgie s hierarchií 
v purpuru. Aby se dramaturg 
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s kameramanem obtěžovali 
pro ilustrační záběry do hos-
pice, to by bylo příliš mnoho 
práce nebo to jaksi není na 
pořadu dne. 

Na školách základních 
i středních se setkáváme 
s neklidnými dětskými pout-
níky, kteří se po celý život 
protloukají v houšti druhých 
maminek a čtvrtých tatínků, 
a necháváme si od velmi 
drzých lidí z generace je-
jich rodičů namlouvat, že 
všechno je v pořádku. Žije-
me mezi dospělými dětmi, 
které své okamžité emoce 
a aktuální cítění povyšují na 
nezadatelná lidská práva, 
a kdo by protestoval, je prý 
fanatik či náboženský tmář. 
Musíme my katolíci opravdu 
obhajovat očividné? Musíme 
zdůrazňovat, že mezi mužem 
a ženou jsou rozdíly, a ano, 
jsou, a že doposud jsme pro 
výchovu dětí nevymysleli nic 
lepšího než rodinu tvořenou 
tatínkem, maminkou a dět-
mi? Musíme zdůrazňovat, že 
nejlepší způsob, jak si užít 
život, je život předat?

To vše mimochodem 
v době, kdy během posled-
ních třinácti let stoupla spo-
třeba antidepresiv v Česku 
pětkrát. Hlavně že je všech-
no v pořádku… 

Tolik tedy text Marka Vá-
chy. Působí depresivně? Jak 
se to vezme. Můžeme ho 

NAUČ MNE
TĚŠIT SE NA CESTU
Petr Škrla

Vůně dálek,
barevné katalogy,
slunce,
moře,
pohoda,
dobrodružství.
Kde jsou ale záruky
že skutečně poletím?
Že nezůstanu
zklamaný sedět
s davem plným očekávání
na přecpaném
letišti?
Chci cestovat
s nebeskou cestovkou!
Nabízí
spolehlivý a bezpečný
pobyt
v nebesích. 

vzít i jako velké povzbuzení: 
my křesťané jsme opravdu 
skrze víru v Krista dostali ne-
smírně mnoho. Nemáme se 
(kromě vlastních hříchů) vů-
bec za co stydět… V těchto 
dnech si připomínáme další 
výročí příchodu svatých 
Cyrila a Metoděje do naší 
země. Také nás čeká slavení 
primiční mše svaté Josefa 
Cyrila Komosného. Važme 
si toho. Dělejme vše, co je 
v našich silách – každý na 
svém místě – aby se poklad 
víry z našich rodin, z naší 
farnosti a z našeho okolí 
nevytrácel. 

Přeji nám všem dosta-
tek darů Ducha svatého 
k opravdovému prožívá-
ní a předávání naší víry. 
A našemu novoknězi tyto 
dary – spolu s vámi – přeji 
a vyprošuji zvlášť.

o. Petr 

Přejeme všem dětem i dospělým Přejeme všem dětem i dospělým 
pohodové a požehnané pohodové a požehnané 

prožití prázdnin a dovolených.prožití prázdnin a dovolených.
redakční radaredakční rada
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PROŽILI JSME

Ohlédnutí za Kurzem charizmatické obnovy
Tento kurz probíhal od ledna do března tohoto roku v naší farnosti už poosmé. Zúčastnilo 

se ho asi čtyřicet lidí. Přinášíme rozhovor se třemi z nich: 

ODKUD SI MĚ PÁN NA 
KURZ CHARIZMATIC -
KÉ OBNOVY POVOLAL? 
Z jaké životní situace, 
období života? Co bylo 
příčinou, že jsem se roz-
hodl(a) pozvání přijmout? 

1. ÚČASTNÍK
On si mě, abych tak řekl, 

předchystával už nějaký 
čas. Ale v té době jsem 
to ještě nevnímal, to jsem 
pochopil až po ChO. Ko-
nečným impulsem bylo 
vyprošené Boží slovo, kte-
ré mi manželka přinesla 
k televizi. I když to tam bylo 
modré na bílém, ještě ně-
jakou dobu jsem se snažil 
odolávat a hledat důvody, 
proč na ChO nejít. Teď jsem 
rád, že se nenašly.

2. ÚČASTNÍK (Markéta)
Povolal si mě v docela 

náročném období. Ukon-
čení střední školy, matu-
rita, příprava na přijímací 
zkoušky na vysokou školu, 
ukončení mé 14leté do-
cházky v hudební škole, 
s tím související absol -
ventský koncert, soutěž 

s komorním orchestrem, 
příprava na biřmování. Bůh 
mě chtěl asi naučit, že 
tohle všechno ani v nej-
menším nevylučuje prostor 
pro něj. Naopak, on to celé 
předchází. Pochopila jsem, 
že Bůh mi dal úplně všech-
no, co mám. Proto je ne-
smyslné, abych mu aspoň 
malou část, kterou jsem 
schopna vrátit, nevrátila. 
O duchovní obnově mi řekl 
o. Petr, ale velký podíl na 
tom má i teta Svatava, kte-
rá neváhala zpravit o této 
"akci" celou naši rodinu. 
Takže jsme nakonec v ob-
nově skončily tři - máma, 
sestra a já.

3. ÚČASTNÍK (Eva)
Spíš než odkud, se vždy 

pousměji nad tím, jak si 
mne Pán povolal. Když 
mne o. Petr pozval, mylně 
jsem se domnívala, že budu 
chodit na duchovní cvičení. 
Až při prvním setkání jsem 
zjistila, že jde o charizma-
tickou obnovu. V tu chvíli 
jsem na chvíli zaváhala, 
neboť jsem ji absolvovala 
přesně před 20 lety v Brně. 

Zaváhání trvalo jen chvilku, 
ihned jsem pocítila, že jsem 
na správném místě. Obnova 
měla úplně jiný dopad, než 
před lety.

NEJSILNĚJŠÍ CHVILKA 
Z OBNOVY? Nejdůležitější 
informace, kterou jsem si 
odnesl(a), nejzáživnější 
téma, chvíle, kdy jsem 
měl(a) k Bohu nejblíž.

1. To byla asi zpověď. Vy-
sypal jsem „fůru neplechy“ 
a teď se mi „jede“ o hodně 
líp. No a samozřejmě vy-
lití Ducha svatého, to byl 
silný prožitek. Ale dobře 
mi bylo i na přednáškách 
a ve skupince, rád na to 
vzpomínám. 

2. Celá obnova byla pro 
mě velkým požehnáním. 
Nedá se říct, že bych se 
na ni někdy netěšila nebo 
se u něčeho nudila. Mod-
lilo se za mě spoustu lidí – 
o. Petr, vedoucí a celá moje 
skupinka. Asi poprvé jsem 
mluvila o víře s tolika lidmi 
pohromadě. A bylo velmi 
povzbudivé vědět, že se za 
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mě modlí ti, kteří mě znají 
jen z pár setkání. Samotnou 
mě překvapilo, kolik mi toho 
u Boha vyprošují. 

3. Mnoho chvilek bylo 
silných, sílu některých si 
uvědomuji doteď. Během 
obnovy jsem ovšem měla 
nevšední zážitek – asi tý-
den jsem pociťovala výji-
mečnou blízkost Ježíše. 
Najednou pro mne nebyl 
daleko, jako dříve, ale byl 
se mnou. Byl vedle mne – 
při probuzení, v zaměstná-
ní, při modlitbě, při řešení 
různých situací s dětmi…
zkrátka jsem ho pocítila 
na vlastní kůži, byl doslova 
„nadosah“. Velmi z těchto 
momentů čerpám. 

CO NOVÉHO DÍKY ChO 
VÍM, CO JSEM POCHO-
PIL? ČÍM SE MI PÁN PŘI-
BLÍŽIL? 

1. Chápu víru jinak, ne 
tak upjatě, jako dřív. Pocho-
pil jsem, že Bůh chce být 
mým přítelem, ne dozorčím. 
A učím se žít tak, aby dozor-
čím být nemusel. 

2. Stále ve mně přetr-
vává radost z modlitby za 
uzdravení. Nejen že mi Bůh 
odpustil všechny mé hříchy, 
ale zbavil mě i bolesti, která 
mě během života potkala 
a poznamenala, nebo kte-
rou jsem způsobila spolu 

s ostatními někomu já. 
Ucítila jsem přítomnost 
Božího Ducha, který ví, že 
jsem o něj do té doby ne-
měla zájem. Moc jsem toho 
o něm nevěděla. Teď je mi 
cestou k Ježíši. 

3. Nelze to jinak napsat, 
než že jsem „objevila“ Du-
cha svatého. Kde byl v mém 
životě předtím? Nevím. Žila 
jsem jako „tradiční“ katolík. 
Modlila jsem se k němu, 
vzývala jsem ho, ale tak 
nějak neosobně. Svůj život 
jsem si řídila sama, ač jsem 
si to tak docela nemyslela. 
Teď naopak chci, aby to byl 
opravdu On, kdo bude řídit 
můj život.

Pán si mne také přiblížil 
pochopením, že nemohu 
žít bez Písma svatého. Je 
to zdroj všeho, co v živo-
tě potřebuji a co hledám. 

Pán skrze Písmo ke mně 
promlouvá, dává mi odpo-
vědi na mé otázky a životní 
situace, nacházím v něm 
povzbuzení pro sebe i dru-
hé. Jsem za to nesmírně 
vděčná a zpětně nechápu, 
jak jsem bez Slova Božího 
mohla žít… 

MŮJ NEJVĚTŠÍ VYHRANÝ 
BOJ V NÁVAZNOSTI NA 
TENTO KURZ. 

1. Návrat k Bohu. 

2. Často jsem měla velký 
strach z budoucnosti. Že se 
mi něco stane, co nebudu 
schopná unést. Ale Bůh 
mi dával stále větší důvěru 
v něj a slova z posledního 
setkání jsem si vypsala: 
„Neboj se toho, co máš 
vytrpět. Buď věrný až na 
smrt, a dám ti vítězný věnec 

Jedno ze setkání kurzu ChO
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života. Kdo má uši, slyš, co 
Duch praví církvím: Kdo 
zvítězí, tomu druhá smrt 
neublíží." (Zj 2, 10-11)

3. Pro mne spíše nejsil-
nější zážitek – když jsem 
poprvé prosila Ducha sva-
tého o Boží slovo pro jednu 
ugandskou dívku. Naše 
farnost ji před lety adop-
tovala, ona nyní ukončila 
svá studia a já ji chtěla 
za všechny napsat něco 
povzbuzujícího do dalšího 
života. To Boží slovo pro ni 
bylo - Žalm 91,9-11. Po pře-
čtení mi dojetím tekly slzy…

ZMĚNY OD ChO, POKUD 
SE V MÉM ŽIVOTĚ NĚJA-
KÉ ODEHRÁLY. 

1. Myslím, že teď líp roz-
lišuji. Situace, myšlenky, 
chování lidí i chování své. 
A snad jsem i pokornější. 
Uvědomil jsem si, že mám 
všechno, co potřebuji. To 
je pak člověku mnohem 
líp, než když přemýšlí, co 
všechno ještě nemá. Žije-
me v krásné době. A taky 
se méně vztekám a už 
skoro vůbec nenadávám 
při zprávách, protože - jak 
pravil o. Petr - do cíle to 
stejně nedorazí.

2. Při narození se nade 
mnou roztrhl pytel darů 
Božího Ducha. I přesto mi 

Pán připravoval ještě další 
obdarování. Poprvé jsem se 
dověděla o daru modlitby 
v jazycích a mohla jsem 
si ho vyprošovat. A co víc, 
pozval mě, abych mu slou-
žila a byla jeho apoštolem. 
Chce mi být na blízku stejně 
jako jeho dvanácti.

VZKÁZAL(A) BYCH RÁ-
D(A), COBY ABSOLVENT 
K U R Z U  C h O ,  N Ě C O 
OSTATNÍM? 

1. Ostatním absolventům 
kurzu bych rád vzkázal, 
že mi s nimi bylo dobře. 
A ostatním neabsolventům, 
ať nehledají důvody, proč 
nejít a bude jim taky dobře.

2. Určitě je tato obnova 
velkým přínosem.

3. Nikdy není pozdě se 
změnit, začít znovu. Pán 
vnímá čas jinak, než my, 
a také každého z nás si 
volá v jiný čas. Nebojme se 
otevřít něčemu novému, 
něčemu, čemu úplně nero-
zumíme. Nebojme se slova 
charizmatici, zvednutých 
rukou, modliteb v jazycích 
a dalších projevů, které nás 
možná mohou odrazovat – 
je to jen pohled lidských 
očí… Navíc, Bůh nás do ni-
čeho nenutí, vyčkává, dává 
nám čas, zkrátka miluje nás 
víc, než si dokážeme sami 

představit. Přidám ještě 
krátké svědectví:

Mám nemocnou kama-
rádku, maminku tří školních 
dětí. Před rokem a půl jí 
začaly závratě, začala být 
nesmírně unavená, i umytí 
nádobí nebo ujití 50 metrů 
byl pro ni nadlidský výkon. 
Dokážete si asi představit, 
jak se její život a život celé 
rodiny změnil. Po všech 
možných lékařských vyšet-
řeních došli k závěru - máte 
únavový syndrom a musíte 
si pomoci sama. Také pro 
ni jsem nedávno hledala 
povzbuzení v Písmu. Ote-
vřela jsem Bibli a mé oči 
četly o setkání Ježíše se 
ženou s krvotokem. Po 
přečtení jsem pochopila, že 
to Slovo bylo nejen pro ni, 
ale také pro mne. Ježíšova 
slova: „Dcero, tvá víra tě 
zachránila,“ mne přivedly 
před otázku – jaká je moje 
víra? Věřím, že i ona bude 
uzdravena. Věřím. 

připravila L. Fatěnová
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Několik týdnů před začátkem Velikonoc 
vyzýval otec Petr farníky, aby se přihlásili 
ke službě roznášení velikonočního vydání 
Cesty a velikonočních přáníček. Smyslem 
této akce měl být určitý druh evangelizace 
a pozvání na akce farnosti pro všechny naše 
spoluobčany, kteří běžně do kostela nechodí 
nebo se do akcí farnosti nezapojují. 

Kolikrát otec vyzýval? To by bylo asi těžké 
spočítat. V každém případě otec přizval na 
pomoc také Ducha Svatého a dobrovolníci 
se našli. 

Vytvořilo se celkem dvacet jedna sku-
pinek, (a k tomu dvě skupinky v Josefově) 
které se roznášení „Velikonočního poselství“ 
ujaly.  Ze statistických zajímavostí lze uvést, 
že se ke službě rozhodlo celkem sedm 
manželských párů, další tři dvojice roznášely 
ve složení rodič a dítě, dvě skupinky tvořily 
prarodiče a vnouče, zbývajících devět zú-
častněných byly kamarádské dvojice.

protože otec Petr dělá spoustu věcí pro nás 
a naše děti, tak jsme mu chtěli pomoci…“

Druhým nejčastěji zmiňovaným důvodem 
bylo dle zúčastněných působení Ducha 
svatého. Za všechny komentáře uvádíme 
jeden z nich: „Naprosto překvapivě jsme 
se přihlásili pod vlivem Ducha svatého. 
Po večeru chval, který O. Petr svolal ze 
"zištného důvodu" jako je naverbování do-
statečného počtu roznašečů, se moje žena 
zcela překvapivě zapsala do připravených 
seznamů. Opravdu nemám jiné vysvětlení 
než působení Ducha svatého.“

Z ostatních důvodů, které účastníci zmí-
nili, to byla například: snaha ukázat, že se 
nestydíme za víru nebo ocenění, že se jedná 
o dobrý nápad a příležitost setkat se s našimi 
spoluobčany. 

A jak reagovali navštívení lidé? 
Všichni roznašeči (a to bez výjimky) se 

shodují na tom, že se nesetkali s žádnou 
negativní reakcí. Navštívení byli pozitivní, 
vděční i dojatí. Za všechny zúčastněné 
na tuto otázku nejvýstižněji odpovídá tato: 
„Reakce byly různé. Obecně by se to dalo 
shrnout: Nevěřící byli překvapení, většinou 
mile potěšení: Starší lidé byli dojati a vděčni 
a tam, kde jsme očekávali nevlídnost, jsme 
se s ní ani jednou nesetkali.“

Často také roznášející vzpomínali pohos-
tinnost, se kterou se setkali. Nejvtipnější 
komentář: „Většinou nám nabízeli štamprlu, 
protože bylo nevlídné počasí. To mělo za 
následek uvolnění atmosféry při setkání 
a následně i větší odvahu a chuť v evan-
gelizaci pokračovat…“

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY 
aneb Jak se evangelizovalo v naší farnosti

Malá anketa mezi roznášejícími přinesla 
několik zajímavostí:

Nejčastějším motivem k roznášení, na 
kterém se shodla více než polovina rozná-
šejících, byla snaha o pomoc otci Petrovi. 
Příklad jedné z odpovědí: „Přihlásili jsme se, 

 
0 2 4 6 8 10

Manželské páry

Rodinní p íslušníci

P átelé

7

Zjišťovali jsme také, jaký 
nejzajímavější zážitek si 
dobrovolníci z této služby 
odnášeli. Všichni zúčastnění 
bez rozdílu věku se shodli na 
tom, že je tato evangelizační 
služba velmi duchovně obo-
hatila. Přinesla řadu neče-
kaných setkání a seznámení 
a také nové účastníky na 
velikonočních obřadech... 
Mnoho nemocných a opuš-
těných bylo díky této činnosti 
navštíveno a jejich dojetí při-
neslo radost těm, co službu 
vykonávali. Jedna zúčastně-
ná to shrnula následovně: 
„Největším zážitkem pro 
mě bylo právě to, jak lidé 
reagovali. Dalo se zavnímat, 
jak lidé stojí o to, aby o ně 
někdo stál.“

Často když jsme vyzváni 
k nějaké službě, můžeme cí-
tit nepříjemné osobní pocity. 
Jak se budou ostatní tvářit, 
když zazvoním u jejich dveří? 
A kdo bude zvědavý na to, 
co mu chci vykládat? Tyto 
otázky jsou ale zbytečné, 
protože dle výstižných slov 
zúčastněné: Lidé stojí o to, 
aby o ně někdo stál! A na to 
bychom ani v průběhu roku 
a během akcí ve farnosti 
neměli zapomínat.

připravila
 Andrea Červenková

Při příjezdu do Jeunesse-Lumiere (JL) vidíte krásnou kra-
jinu a starší budovy, kde bydlí studenti a lidé, co se starají 
o provoz školy. Nejedná se o žádný luxus, ale tyto zdánlivé 
nedostatky nahrazovala povzbudivá směs prožitků, které 
nás na tomto místě čekaly. Už jenom samotné přivítání 
bylo víc než srdečné a láska v očích místních mladých lidí 
nám přinášela světlo, které nám dodalo pocit domova. Po 
rychlém ubytování jsme se sešli v kapli, kde kromě Božího 
slova bylo cítit pižmo a odér z našich nohou.  Tomu všemu 
odpovídala i rychlost mše svaté, kterou jsme slavili pouze 
my, poutníci. Potom, po vyčerpávající cestě, při které jsme 
navštívili mnohá města a krajiny, nám bylo umožněno smýt 
ze sebe tíhu cesty. Plni entuziasmu se chystáme ke spánku 
vstříc dalším zítřkům... 

"BING, BAM, BOM" – ráno nás budí zvonění. Jsou to rány 
jak z děla. Nevyspaní, stále unavení, ale přece jen vzbuzení 
se jdeme nachystat za brzký začátek nového dne, který 
začíná ranními chválami v kapli. Zmoženi únavou klekáme 
před obrazem Ježíše, který drží nápis „Já jsem světlo světa“ 
a posloucháme chvály ve francouzštině. Část výpravy složí 
hlavu do klína, a buď se vroucně modlí, anebo dospává, co 

JEUNESSE-LUMIERE
krátká reportáž o cestě devíti poutníků do JL 

v dubnu letošního roku

Kaple v domě školy Jeunesse-Lumiere
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to jde. Druhá půlka sleduje 
breviář a snaží se odhadnout 
tempo francouzského zpěvu 
a přizpůsobit mu rychlost 
čtení českého textu. Po 
skončení chval následuje 
krátká tichá adorace. 

Upřímně řečeno: po prv-
ních chvílích strávených v JL 
jsme plni rozpaků a dojmů, 
jež by se daly vyjádřit otáz-
kami: Kam jsme to vlastně 
dojeli? Co to je za místo? 
Jdeme se nasnídat. Místní 
JL-áci se nemohli dočkat, až 
s nimi usedneme k jednomu 
stolu, kde jsme mohli ověřit 
své jazykové dovednosti 
a komunikační schopnosti. 
Leckdy komunikace selhala 
kvůli špatnému výběru stolu, 
protože francouzsky z nás 
neuměl nikdo (u některých 
stolů bylo možno se domluvit 
německy či anglicky). Jeli-
kož byla neděle, tak snídaně 
připomínala spíš „brunch“ 
(anglické označení pro jídlo 
v čase mezi snídaní a obě-
dem). Po dlouhém stolování 
a seznamování jsme uklidili 
nádobí a šli se připravit na 
mši svatou. Nic netušíce, 
čekáme příchod kněze a mi-
nistrantů v domnění, že pro-
běhne něco stereotypního 
jako každou neděli. Už to 
začalo. Za zpěvu přicházejí 
kněží se svěcenou vodou 
a obnovujeme své křestní 
sliby pod palbou tekoucí 
vody. Nadšení a snad i tro-

chu vyděšení zažíváme mši, 
která očividně už od samého 
začátku není žádným pro nás 
známým stereotypem, a ne-
věřícně se na sebe díváme. 
Mokří a šťastní jsme unášeni 
místní atmosférou, která je 
tak plná Boží přítomnosti. 
Zapojujeme se do zpěvu. 
To, že mše trvala dvě hodiny, 
nedošlo asi nikomu z nás. 

Na odpoledne byl naplá-
novaný sport nebo indivi-
duální program. Duchovní 
odpolední program byl také 
na denním pořádku, jakož 
i modlitby před a po každé 
činnosti.

Odpolední adorace by 
se dala pojmenovat „Pařba 
v K-áčku“. V tichosti stojíme 
před oltářem a posloucháme 
hudbu s prosbami a chvála-
mi. Po chvíli ztišení při po-
slechu klidné muziky začnou 
hrát kytary dynamické a ta-

neční písně. A jelikož bylo 
po Velikonocích a všichni 
jsme byli šťastni, že Kristus 
vstal z mrtvých, tak se na-
plnila slova z Písma „Bylo 
za vás zaplaceno výkupné. 
Proto svým tělem oslavujte 
Boha.“ (1 Kor 6,20) Tančili 
jsme před oltářem i za ním 
a zpívali, i když jsme si slova 
možná vymýšleli.  Po skon-
čení jsme se šli navečeřet 
a unaveni z tak akčního dne 
šli spát. 

To tedy byl souhrn prvního 
dne v JL. Následoval týden 
v podobném duchu včet-
ně pouti do Lurd. Závěrem 
bychom chtěli poděkovat 
o. Petrovi. Bez jeho ochoty 
a štědrosti bychom se o JL 
nedozvěděli a ani se tam 
nepodívali.

jeden z účastníků

Společná fotografie se členy komunity
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Již se stalo tradicí, že kaž-
dý rok bojanovská cestovní 
kancelář „Irenatour“ uspo-
řádá nějaký zajímavý poutní 
zájezd. Letos padla volba 
na naše severní sousedy 
v Polsku a to na tři dny, od 
7. do 9. května. 

Takže jsme tedy vyrazili ve 
čtvrtek 7. května v brzkých 
ranních hodinách směrem 
k severu. Za volantem trůnil 
osvědčený král silnic Vlastik 
Straka, u mikrofonu Irena 
a duchovní útěchu i potěchu 
zajišťovali osvědčený poutní 
bard, otec Jiří Čekal a velmi 
zkušený cestovatel, náš otec 
Petr Karas.

Naše první zastávka byly 
Wadowice, rodiště papeže 
sv. Jana Pavla II., kde jsme 
se krátce pomodlili v místní 
bazilice a prohlédli jsme 
si město. A pak jsme zase 
stoupali na Kalvárii Zebřido-
vickou, velké poutní místo, 
které často navštěvoval sv. 
Jan Pavel II. Zde jsme měli 
v místní kapli první mši sv.

Po radostných poutích ná-
sledovala pouť neradostná, 
protože jsme navštívili ne-
chvalně proslulý koncentrač-
ní tábor Osvětim a Březinka. 
Jsou to místa neskutečného 
lidského utrpení, ponížení, 
bolesti a smrti. Přestože to 
není pro každého jedno-

NAŠE PUTOVÁNÍ PO POLSKU

duché prohlédnout si celý 
areál, mělo by se o těchto 
událostech mluvit, aby se 
nikdy nemohly opakovat.

Protože se blížil večer, 
zamířili jsme ke Krakovu, 
kde bylo naše první ubyto-
vání v penzionu Lagiewniky, 
v blízkosti kostela a kláštera 
sv. sestry Faustýny Kowal-
ské. Po bohaté večeři jsme 
si udělali noční prohlídku po 

okolí. Po ranním probuzení 
a snídani jsme teprve za den-
ního světla zjišťovali, jak velký 
je celý poutní areál. Navštívili 
jsme klášter sestry Faustýny 
a klášterní kostel. Nepře-
hlédnutelná je monumentální 
stavba nové baziliky Božího 
Milosrdenství s krásnou mo-
derní výzdobou a vysokou 
vyhlídkovou věží, ze které 
jsme se kochali pohledem 

Bazilika Božího Milosrdenství v Krakově

Obraz Panny Marie ČenstochovskéObraz Panny Marie Čenstochovské
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na celý areál i na město, kam 
jsme posléze přejeli na bližší 
prohlídku.

Hlavní dominantou Krako-
va je královský hrad Wawel, 
který jsme si prošli, a pak 
jsme zamířili na náměstí, 
kde je obrovská historická 
tržnice. A zrovna se nám 
poštěstilo vidět, jak polští 
studenti slaví svůj Majáles. 
Na hradě je také vystavený 
originál velmi vzácného ob-
razu velkého italského malíře 
Leonarda Da Vinci „Dáma 
s hranostajem", takže mnozí 
uměnímilovní poutníci využili 
této možnosti, aby si v čele 
s Petrem Herkou prohlédli 
toto krásné dílo.

Ve večerních hodinách 
jsme pak dorazili do Čen-
stochové, kde nás vítala 
vysoká štíhlá věž mariánské-
ho poutního kostela Jasná 
Hora. V těsné blízkosti je 
obrovské parkoviště, uby-
tovací a stravovací zázemí 

pro tisíce poutníků, k nimž 
jsme se na jednu noc připo-
jili. Po večeři jsme si udělali 
noční prohlídku poutního 
místa a zúčastnili jsme se 
růžencové pobožnosti v kapli 
u milostného obrazu Panny 
Marie Čenstochovské.

Ráno jsme pak prožívali 
mši sv. přímo pod obrazem 
„Černé Madony“, kterou 
sloužili o. Petr a o. Jiří a od-
cházeli za zpěvu písně „Ma-
dona“, zpívajice česky i pol-
sky. Pak ještě následovala 
prohlídka poutního areálu, 
který je obrovský, proto-
že dříve sloužil také jako 
obranná pevnost, takže je 
obehnán pevnými hradbami 
a vybaven historickými děly.

Jako poslední část na-
šeho putování nás čekala 
cesta přes polské Tatry na 
Slovensko do Lubice u Kež-
maroku, abychom navštívili 

sestru Janu a popřáli jí k jejím 
úžasným devadesátým naro-
zeninám. Ač malá vzrůstem, 
velká ve své lásce. Každé 
setkání se sestrou Janou nás 
vždycky ohromně obohatilo. 
Po vzájemném požehnání 
jsme se vypravili na cestu 
k domovu.

Ale protože cesta vedla 
kolem vysokohorských veli-
kánů a následně Roháčů, ke 
slovu se dostal o. Petr. A tak 
jsme společně procházeli 
po horách i dolách, zdolávali 
horské průsmyky, umývali se 
ve studeném potoku, sloužili 
mši sv. pod širým nebem 
a odháněli vlky a medvědy.

Domů jsme dorazili až  
v pozdních nočních hodi-
nách.

„To sme rádi, že sme 
doma! A tož, Ireno, kam 
pojedem příště???“

V. LekaváJubilantka sestra Jana

Společná fotka v ČenstochovéSpolečná fotka v Čenstochové
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VEČER CHVAL

V neděli 24. května na 
slavnost Ducha svatého 
jsme mohli společně s přáteli 
z Uherského Brodu, Hodoní-
na, Lužic, Moravského Žižko-
va a Čejkovic prožít „Večer 
chval“. Pozvání přijalo asi dvě 
stě farníků. Nejprve se konala 
krátká katecheze o. Josefa 
Pelce z Uh. Brodu, poté 
následovalo vzdávání chvály 
za vše dobré, co nám Bůh 
v životě dává. Setkání trvalo 
asi dvě hodiny a pomohlo 
nám intenzivněji si uvědomit 
působení Božího Ducha a ve-
likost našeho Pána, která nás 
takto vede.

Krátce z přednášky o. Pelce: 
„Seslání Ducha sv. je vy-

vrcholením 50 dnů čekání 
a oslav zmrtvýchvstání. Den 
D je oběť na kříži, která je 
platná navěky a den V (ví-
tězství) bude jednou setkání 

v Božím království. Mezi těmi-
to dvěma dny prožijeme ještě 
mnoho bojů, které nás formu-
jí k tomu, abychom se stali 
pravými Božími učedníky.“ 

„Ve mši svaté se zpříto-
mňuje oběť na kříži. My do 
ní neustále vstupujeme, 
abychom si ji připomně-
li – to je minulost platná 
dnes a denně. Duch svatý 

je budoucnost, která přináší 
nové věci, nové cíle. Je to 
nová smlouva – vznik církve. 
Každý může zažít nové věci, 
Duch sv. působí skrytě, ale 
jeho působením vznikají 
viditelné skutky. Duch svatý 
je energií mého života, duše 
mé duše.“

„Jak se přiblížit Bohu? 
Vyznej, že Ježíš je tvůj Pán. 
Odřekni se zla. Odpusť sobě 
i druhým. Tehdy se otevřeš 
působení Ducha svatého. 
Modlitba chval nám pomáhá 
otevírat se vnímání Boží pří-
tomnosti v našem životě. Zde 
je důležitá naše vytrvalost. 
Máme se modlit, důvěřovat 
v Boží milosrdenství. Správná 
chvíle totiž nastane, jen mu-
síme vytrvat a být připraveni. 
K tomu nám pomáhá čtení 
Písma svatého, duchovní 
vedení a svátost smíření.“

H. Maděryčová

1. SVATÉ PŘÍJÍMÁNÍ1. SVATÉ PŘÍJÍMÁNÍ

Letos, jako obvykle na slavnost Nejsvětější Trojice, přistoupilo dne 31. května 29 dětí 
poprvé ke stolu Páně. Jsou to: 

Adámek Ondřej, Baláš Vojtěch, Bílková Viktorie, Bimková Kristýna, Blažek David, Blažek 
Jan, Dvoracký Filip, Hebronová Tereza, Herková Veronika, Holzer Alex, Jansová Karolína, 
Kašík Tomáš, Koperová Alžběta, Kopišová Kateřina, Kos Daniel, Košuličová Gabriela, 
Martínková Alžběta, Maršálková Klára, Mrkva Matěj, Petráš Josef, Seďová Magdaléna, 
Sklenská Klára, Stancová Adéla, Šottl Prokop, Tomčalová Karolína, Tomšej Michael, Trávník 
Petr, Zelinka Filip a Zelinková Terezie.

P. Josef Pelc
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Poděkování 
našich dětí:

Je tady chvíle, 
očekávaná velice, 
kdy Pán poprvé 
k nám přišel do srdce.
Děkujeme, otče, 
za přípravy vážné i veselé,
že jste nám ukázal Ježíše 
jako přítele.
Děkujeme za čas, 
který jste nám věnoval,
a za obrázky, 
co jste na tabuli maloval. 
Díky i Vám, paní katechetko, 
že jste nás učila pravdy víry
a připravila nás 
pro tuto slavnou chvíli.
Chceme, aby tak 
jako v dnešní den,
Ježíš byl stále 
naším přítelem.
Modlitba děkovná
teď za vás k Bohu letí
od našich rodičů, kmotrů, 
i od nás dětí.

P. George Biju VC (VC je 
zkratka řádu) je indický misio-
nář z Kongregace vincentinů. 
Od roku 2002 působí ve 
východní Africe – Tanzanii. 
Posláním vincentinů je hlá-
sání evangelia a vřelý vztah 
k chudým. Pomáhají jim po 

všech stránkách a jsou jim 
k dispozici radou a pomocí 
v záležitostech těla i duše. 
Učí je obdělávat jejich po-
líčka a žít zodpovědně, po-
máhají řešit jejich rodinné 
problémy a hlavně jim pře-
dávají víru. Ta je v nuzných 

afrických poměrech větši-
nou jedinou nadějí místních 
obyvatel. Nyní P. George 
pokračuje v díle celosvěto-
vé evangelizace, jež založil 
P. Bill a svou evangelizač-
ní misi začíná právě u nás 
v České republice. 

P. GEORGE BIJU

13

K životu naší farnosti pa-
tří už víc než deset let Klub 
maminek. S maminkami 
na mateřské dovolené se 
s dětmi pravidelně scházíme 
na faře, kde máme ideální 
zázemí. Když nám to počasí 
dovolí, jsme na farní zahra-
dě, jinak s dětmi tvoříme, 
zpíváme a hrajeme si v herně 
na faře. 

Každý rok pořádáme se-
tkání rodin s dětmi u táborá-
ku. Nejinak tomu bylo i letos, 
kdy jsme se setkali v neděli 
24. 5. Pro děti jsme připra-
vili zajímavý program plný 

her a zábavy. Děti si mohly 
vyzkoušet své schopnosti 
při neobvyklých činnostech 

jako je zatloukání hřebíků, 
skládání hlavolamů, střelba 
na branku florbalovou hokej-

KLUB MAMINEK... je tu taky pro vás

Jedno z míst, kam při-
jal pozvání, byly nedaleké 
Prušánky. V tamním farním 
kostele 21. dubna 2015 kon-
celebroval mši svatou, která 
byla zaměřena na uzdravení. 
Příjemný, usměvavý kněz 
pronesl kázání na podo-
benství „O deseti malomoc-
ných“. Je důležité za zdraví 
prosit, ale také za něj děko-
vat. Po svatém přijímání pak 
vedl krátkou, ale výstižnou 
modlitbu za uzdravení. 

Po mši svaté pak měl zhru-
ba hodinové povídání o mi-
siích v Africe, o tom, jak tam 
žijí lidé v chudých oblastech, 
kde působil. Také o tom, jak 
je pro ně důležité vzdělání, 

protože pak je šance na 
zlepšení jejich životních pod-
mínek. Celá přednáška byla 
doprovázena fotografiemi. 

Toto setkání zorganizoval 
a pro ostatní farnosti zpro-

středkoval o. Vít Hába v Pru-
šánkách. Z počtu účastníků 
bylo vidět, že o setkání byl 
velký zájem. 

B. Bílíková
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kou, nošení míčku na lžičce 
atd. Všechny děti byly za své 
výkony odměněny medailí 
a malou sladkostí. My rodiče 
jsme si příjemně popovídali, 
opekli špekáčky a ocenili 
kulinářské dovednosti ostat-
ních hospodyněk. Také při 
letošním Farním dnu jsme 
pro děti připravily dílnu, kde 
si mohly vyzkoušet zdobení 
kamínků ubrouskovou tech-
nikou. Výrobky si s radostí 
odnášely domů. 

Chcete taky prožít pěkné 
dopoledne s dětmi a dalšími 
maminkami? Přijďte mezi 
nás! S radostí uvítáme nové 
maminky, které si chtějí na 

chvíli odpočinout od každo-
denních starostí a umožnit 
svým dětem hrát si s novými 

kamarády. Scházíme se 
každé úterý od 9:30.

M. Janečková

Milý ot e Josefe Cyrile,

máme spolu s Tebou radost, 
že ses stal kn zem Kristovým.

P ejeme Ti na další cestu životem sílu, 
zdraví a p edevším to, 
aby se v Tob  a skrze Tebe stále mocn ji 
projevoval Duch lásky a pravdy, 
který Ti byl darován.
Za to prosíme v modlitbách

o. Petr a farníci z Dolních Bojanovic
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FOTOREPORTÁŽ Z FARNÍHO DNE KONANÉHO 21. 6.

Stavební a zemědělská technika

Ukázka dravých ptáků Nechybělo bohaté pohoštění

Stanoviště myslivců: střelba vzduchovkou

Ze soutěží pro děti Foto: Jaroslav Skočík
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SVĚDECTVÍ

Ráda bych se s vámi, čtenáři Cesty, po-
dělila o svou nedávnou zkušenost. O to, jak 
jsme doprovázeli moji mamku v posledních 
dnech jejího života. 

Měla těžký život. Ovdověla už ve 37 letech 
a zůstalo jí na starost pět dětí. Vyrůstali jsme 
ve velmi skromných poměrech. Nevzpomí-
nám si, že by si stěžovala. Byla jednoduše 
optimistka. Jedna z věcí, která jí dodávala 
radost, byla láska k folkloru a k tradicím. 
Milovala kroje. Byla zručná. Mnoho věcí 
nám ušila, přešila… Šila i krojové panenky. 
Pokud jí to zdraví dovolilo, účastnila se všech 
akcí konaných ve farnosti, jako je Boží Tělo, 
Božské Srdce, pouť do Žarošic… Chodila na 
koncerty dechovek a ráda šla i na „čuminu“ 
na krojový ples. S tetičkama sedávala na 
hody Pod zeleným. Celé hody obdivovala 
krásu krojů, poslouchala dechovku. Měla 
radost, když bylo hodně párů a přespol-
ních… Těšilo ji, když mohla nastrojit do kroje 
někoho ze svých vnuků a v pozdější době 
i pravnuků.

Životním krédem mamky bylo: když za-
zvoní, jdu do kostela, a když zahraje, jdu 
k muzice. 

Byla velmi aktivní a snažila se pomáhat, jak 
jen mohla. Jednou třeba přišla na návštěvu 
její vnučka a ukazovala nám nové rifle. Byly 
to takové ty moderní s „dírama“. Naše gene-
race kroutila hlavou, že už té dnešní módě 
nerozumí. Než jsme se nadáli, babička zatím 
díry na riflích zašila. Vnučka z toho velkou 
radost neměla.

Těžká nemoc způsobila mamce ochrnutí 
na půl těla. Protože už jsem v důchodu 
a mám zkušenosti s péčí o staré a nemocné, 

rozhodla jsem se, že budu o mamku pečovat 
doma. Nebylo to vždy jednoduché, potře-
bovala často 24 hodinovou péči. Ale moji 
sourozenci, děti i vnuci mi velmi pomáhali. 
Taky jsem byla vděčná za každou návštěvu 
a pomoc širšího příbuzenstva a přátel. Ne-
moc neubrala nic na optimismu mojí mamky. 
Každé ráno děkovala za sluníčko, rozkvetlé 
kytky, ale i za déšť a mračna. Říkala, že Pán 
Bůh ví, co dělá. Někdy je hezky a jindy ne. 
Nemoc ještě posílila její víru. Ani v tak těžké 
zkoušce, jakou byla ztráta nejmladšího syna, 
Bohu nic nevyčítala. Víru opravdu žila.

Na poslední rok života si vyprosila Boží 
slovo: „Maria řekla: Hle, jsem služebnice 
Páně; staň se mi podle tvého slova.“ (Lk 
1,38) Často se k tomu slovu vracela a v těž-
kých chvílích jí bylo posilou.

Krátce před jejím odchodem se její zdra-
votní stav hodně zhoršil. Moc se těšila na 
návštěvu kněze, ale byla o týden odložena. 
Zastupoval zde otec Ventura, který moji umí-
rající mamku ochotně navštívil. Přijala svátost 
nemocných a já s rodinou jsme stáli kolem 
postele, drželi jsme se za ruce a modlili 
se. Bylo nás kolem ní třináct. I ta nejmenší 
vnoučata chtěla zůstat. Mamka pak do týdne 
zemřela. Odešla v pokoji a s úsměvem, který 
ji provázel celý život.

Chtěla bych povzbudit všechny, kdo pe-
čují o staré a nemocné. Vím, že tato práce 
je náročná fyzicky i psychicky. Moji rodinu 
však stmelila. Také bych chtěla povzbudit 
všechny, kteří třeba odkládají návštěvu u ne-
mocného nebo starého člověka: najděme si 
čas a potěšme ty, kteří to potřebují.

podle vyprávění připravila KK

ODCHÁZENÍ
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Spojení s Bohem

SLOVO PRO DUŠI

Abychom se mohli spojit s Bohem, musíme 
znát sedm základních pravidel pro správnou 
komunikaci:

Nepoužívá se pevná linka, ani radiové či 
satelitní spojení. Používá se spojení mo-
bilní, které můžeme mít všude s sebou: ve 
městě, na horách, u moře, prostě na všech 
místech kdekoli na světě. Spojení je všude 
stoprocentní, zajišťuje ho totiž dokonalý 
zprostředkovatel, kterým je Duch svatý!

1. pravidlo:
Spojení nevol nikdy naslepo, je třeba si 

vybrat spojení s Ježíšem! Jen jeho prostřed-
nictvím se můžeš spojit s Otcem.

2. pravidlo:
Rozhovor s Bohem není monolog. Nemluv 

stále jen sám, ale naslouchej!

3. pravidlo:
Pokud se ti zdá, že je obsazeno nebo že 

se ti nikdo neozývá, je to tím, že jsi nezvolil 
správné spojení. Bůh je totiž na příjmu pořád! 
Tvoje volání mu nikdy není nepříjemné a nikdy 
ho neobtěžuješ.

4. pravidlo:
Pokud je spojení přerušeno, pak je jisté, 

že jsi to způsobil ty. Pro obnovení spojení 
je většinou třeba hledat smíření se sebou 
samým i s druhými lidmi a požádat Boha 
o odpuštění hříchů.

5. pravidlo:
Nespojuj se s Bohem jen tehdy, když jde 

o nejnutnější záležitosti. Je velmi dobré spojit 
se s ním třeba jen proto, abys mu mohl říct, 
že víš o jeho lásce a že ho máš rád.

6. pravidlo:
Mobilní spojení s Bohem je zdarma a bez 

omezení minut. Kredit se nikdy nevyčerpá. 

7. pravidlo:
Spoj se s Bohem ihned, když od něho 

objevíš vzkaz. Ten totiž znamená, že Bůh je 
znepokojen tvým dlouhým mlčením. 

Záruka:
Jestliže se ti i při dodržování uvedených 

pravidel jeví mobilní komunikace s Bohem 
jako obtížná, obrať se s důvěrou na Ducha 
svatého. Tato jeho služba zákazníkům je za-
ručeně funkční a patří do jeho běžné činnosti.

(Z knihy Jezuita a františkán kouří dýmku)

PÍSEŇ O MODLITBĚ
Věra Gajdošíková

Povídej mu o tom, co tě trápí,
povídej mu, z čeho radost máš,
když tvé tváře slzy smutku zkrápí,
nebo když se šťastně usmíváš.
Není doba ani místo není,
kdy by tvoje slova neslyšel,
pak se ty, či okolnosti změní,
a ty vidíš, že tě vyslyšel.
Povídej mu, i když ústa němá
nemohou se nějak otevřít,
povídej mu o tom, co se nemá,
co neumí lidé pochopit.
Povídej mu, když tvé srdce jásá
oslovené Boží milostí,
když v tvých očích odráží se krása,
když se hrdlo svírá vděčností.

připravila Mirka Červenková
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NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

ZÁZNAMNÍK BABIČKY A DĚDEČKAZÁZNAMNÍK BABIČKY A DĚDEČKA

Dobré jitro ... momentálně nejsme doma.
Po zaznění zvukového signálu zanechte prosím vzkaz:

- jestliže jste jedno z našich dětí, zmáčkněte jedničku a dále číslo od jedné do pěti podle 
pořadí, v jakém jste se nám narodili, abychom věděli, koho z vás máme očekávat

- jestliže potřebujete, abychom vám hlídali vaše děti, zmáčkněte dvojku
- potřebujete-li si půjčit naše auto, zmáčkněte trojku
- jestliže potřebujete, abychom vám vyprali a vyžehlili prádlo, zmáčkněte čtyřku
- chcete-li, aby dnes u nás spala vnoučata, zmáčkněte pětku
- jestli chcete, abychom vyzvedli vnoučata ze školy, pak zmáčkněte šestku
- jestliže chcete, abychom uvařili na neděli, nebo vám nedělní oběd doručili k vám domů, 

zmáčkněte sedmičku
- chcete-li se přijít najíst k nám, zmáčkněte osmičku
- potřebujete-li od nás peníze, zmáčkněte devítku
- máte-li v úmyslu pozvat nás na večeři nebo nás vzít na výlet, začněte hovořit, 
 posloucháme!!!

z internetu

VZDĚLÁVÁME SE

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE
PROTESTANTISMUS

Milí přátelé,
od tohoto dílu se budeme již zabývat 
západními církvemi, které mají původ v re-
formaci, tedy protestantskými církvemi. 
Bližší informace o reformaci z dějinného 
pohledu si můžete také přečíst v Cestě 
(5/2003) nebo na farním webu v sekci 
Vzděláváme se.

Pět známek pravověrnosti
Na začátku se ale podívejme obecně na 

protestantismus pohledem pěti známek, 

podle kterých určujeme, do jaké míry jde 
o pravověrnou církev (rozdíly mezi jednotlivý-
mi protestantskými církvemi v tomto ohledu 
nejsou prakticky žádné), tedy zda:
- vyznává víru v Trojjediného Boha
- vyznává Ježíše jako pravého Boha a pra-

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

smrt a zmrtvýchvstání stal naším Spasite-
lem

- čerpá ze svátostí jako řádných prostředků 
k dosažení spásy
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-  je vedena biskupy (nástupci apoštolů), 
kteří udržují jednotu s papežem.
U protestantských církví si můžeme být 

jistí prvními třemi známkami. U svátostí mu-
síme konstatovat, že v této oblasti jsou velmi 
podstatné věroučné rozdíly mezi katolickou 
církví a protestantskými církvemi napříč. 

Co se týče apoštolské posloupnosti, 
je zde „hluboký příkop“, který je vlastně 
typickým znakem protestantských církví – 
neuznávání papeže je vlastně asi nejviditel-
nějších znakem rozdílu mezi katolickou církví 
a protestantskými církvemi.

Označení
Slovem „protestantské“ označujeme 

křesťanské církve, které vznikly v době 
reformace. Toto označení má svůj původ 
v protestním prohlášení, které na říšském 
sněmu ve Špýru (1529) podaly stavy, které 
se hlásily k reformačnímu hnutí. Tento po-
jem se posléze rozšířil a stal se souborným 
označením západních církví, které stojí mimo 
katolickou církev. Někdy se můžeme samo-
zřejmě setkat také s označením „reformační“ 
církve nebo ještě lidověji „evangelické“, 
ale toto označení je již velmi zjednodušené 
a hlavně zavádějící.

Historie
Jak již bylo zmíněno, reformační hnutí 

vzniklo v 16. století, byť se hlavní postavy re-
formace (Luther i Kalvín) nějakým způsobem 
odkazovali na Jana Husa, který žil o století 
dříve. Toto reformační hnutí, podobně jako 
Jan Hus, reagovalo na nectnosti středověké 
západní církve a snažilo se ji očistit, resp. 
reformovat.

Reformace probíhala paralelně s huma-
nismem a oba proudy se navzájem prolínaly. 
Zprvu nemělo jít o rozštěpení církve, bohužel 
jím nakonec skončilo. 

Někdy se můžeme setkat i s termínem 1. 
a 2. reformace. První reformací rozumíme 
různá hnutí doby dřívější (12. až 15. stol.), 
např. české husitské hnutí nebo hnutí valden-
ských ve Francii (lyonský kupec Valdo). Dru-
há reformace je spjata především se jmény 
Martina Luthera a Jana Kalvína. Někdy bývá 
do rodiny světového protestantismu zahrno-
vána i anglikánská církev, jež vznikla roku 
1533 rozchodem Jindřicha VIII. s Římem. 
Důvodem byla králova snaha zneplatnit man-
želství s Kateřinou Aragonskou za účelem 
sňatku s Annou Boleynovou. Zpočátku se 
jednalo pouze o schizmatickou církev (dů-
vody nebyly věroučné, ale spíše právní) ve 
všem plně totožnou s katolicismem; Jindřich 
byl totiž teologicky vzdělán a ve věrouce  
jednal jako konzervativní katolík (napsal 
dokonce spisy proti Lutherovi). Postupem 
doby se však anglikáni snažili napojit na 
evropskou reformaci. Dnes je církev vnitřně 
poněkud nejednotná. Najdeme zde skupiny, 
téměř totožné s katolicismem (tzv. Very High 
Church) a naproti tomu anglikanismus krajně 
civilní (Low Church).

Tradičně jsou uváděny tři základní prin-
cipy reformace, které ale vznikly částečně 
nepochopením katolické nauky. První teze, 
vyjádřená frází sola scriptura (jenom Pís-
mo), vyjadřuje zásadní příklon protestantů 
pouze k autoritě Písma svatého. Co není 
v Písmu, je odstraněno, z čehož plyne po-
měrně drastická redukce věrouky i praxe 
církve – nemají tedy Magisterium (Učitelský 
úřad a Tradici).

Nesmíme zapomenout také na to, že 
Luther poprvé na poli křesťanstva rozvířil 
otázku deuterokanonických knih, které byly 
nakonec z protestantské Bible odstraněny. 

Otázku spásy a skutků řeší teze sola 
gratia (jenom milost) a sola fide (jenom 
víra) – obě teze vyjadřují protestantský 
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princip o spáse, která je nezávislá na na-
šich skutcích, což je ale v podstatě shodné 
s pojetím katolickým. Spása je člověku dána 
zdarma a člověk tuto spásu přijímá pouhou 
vírou nezávisle na našich skutcích. Tato nau-
ka souhlasí s naukou apoštola Pavla (Řím 
3,22.28; Gal 2,16) a stejně tak souhlasí i se 
zdánlivě opačným tvrzením Jakubova listu 
(Jak 2,21-24), který ovšem Luther nazval 
slaměnou epištolou.

Rozdíl je v tom, že podle protestantského 
pojetí dostává sice člověk spásu (což sou-
hlasí spíše s naším ospravedlněním), ale 
tato spása ho nikterak vnitřně neproměňuje 
k lepšímu. Naopak v katolickém pojetí tento 
první krok ke spáse, která není statická, ale 
naopak dynamická, člověka vnitřně promě-
ňuje a disponuje ke konání dobra, proto 
není z katolického pohledu Pavlův a Jakubův 
pohled v protikladu, ale je to jakoby rub a líc 
stejné „mince“.

Láska, kterou člověk od Boha přijímá, se 
projevuje v celkové změně jeho života a tedy 
v konání dobrých skutků. Ty však jsou jen 
důsledkem nového vztahu s Bohem, nikoliv 
jeho předpokladem. Protestantské pojetí 
však tento pohled zásadně odmítá a domní-
vá se, že člověk je stále stejným hříšníkem, 
„špinavcem“, přes kterého je jen přehozen 
závoj milosti, který jeho vnitřní špínu zakrývá. 

Drtivá většina protestantských církví 
nemá apoštolskou posloupnost (kromě 
anglikánské a starokatolické), takže nemají 
platné kněžství, proto ani platné svátosti, 
kromě křtu. Tato svátost je tak praktický 
jediná, která je uznávána napříč všemi křes-
ťanskými církvemi. V rámci protestantských 
církví tedy můžeme hovořit jen o dvou svá-
tostech – křtu a eucharistii, kterou ovšem 
nazývají Večeří Páně.

Velmi zjednodušeně můžeme protestantis-
mus rozdělit na kalvínský a luterský proud. 

Kalvinisté
Kalvinisté jsou ve svém pojetí křesťanství 

mnohem radikálnější; Jan Kalvín (1509-
1564) se netají svým odporem k Římu 
a jeho Veleknězi a hledá záchranu v Bibli 
a v neviditelné, ideální církvi. Bůh je pro 
Kalvína králem strašného majestátu, což ho 
nakonec vede k propracování reformační 
nauky o predestinaci (předurčení). Podle 
tohoto názoru existují lidé, které Bůh před-
určil k věčnému zavržení; nemohou se tedy 
žádným způsobem zachránit.  

Eucharistie, prožívaná v kalvínských 
společenstvích jako tzv. Večeře Páně, je 
pouhým symbolem, nikoliv reálná událost. 
Kristus je ve sboru přítomen jako jeho Hlava, 
přičemž lámání chleba a pití kalicha jsou 
pouze symboly této přítomnosti. 

I v pojetí církve a její organizace je kalvín-
ské pojetí více vzdáleno katolickému, než je 
tomu u luteránů. 

Baštou kalvínského křesťanství je podnes 
Švýcarsko, ze kterého tento reformní proud 
vyšel, a rovněž Skotsko.

Luteráni
Ti vychází z učení původně katolického 

kněze a augustiniánského řeholníka, pro-
fesora biblistiky ve Wittenbergu, Martina 
Luthera (1483-1546), jehož vystoupení 
v říjnu 1517 se považuje za počátek evrop-
ské reformace. Luther si klade otázku, která 
znepokojuje nejednoho z jeho současníků: 
Je možno se spolehnout na jistotu spasení, 
když ji zprostředkovává církev zjevně tak 
porušená? A odpovídá nám už známými 
principy sola gratia, sola fide. Luterští 
křesťané věří v přítomnost Krista v úkonu 
Večeře Páně, nicméně tato přítomnost 
trvá pouze během Večeře Páně – proto 
nemají v kostelech svatostánky. 

Luterské pojetí je celkově blízké katolic-
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LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

V minulých číslech Cesty jsme představovali pomocníky z naší farnosti při Kurzech 
Alfa konaných v Hodoníně. Dnes přinášíme poslední část rozhovorů:

Kamila, 42, vedoucí skupinky v roce 
2012, moderátorka kurzu Alfa v roce 
2013

Proč ses rozhodla do kurzu Alfa zapojit? 
Přihlásila jsem se sama. Dříve jsem vedla 

skupinku při charizmatické obnově, tak 
jsem nabídla pomoc i tentokrát. Byla by 
škoda, kdyby se kurz nekonal pro neochotu 
lidí pomáhat. Podruhé mě oslovila Katka 
Jagošová, která akci připravovala.

 
Je těžké mluvit před ostatními? 

Mluvit pro mě není těžké. Mluvit před 
ostatními už je horší a trému jsem měla 
pokaždé. Když mi Katka nabídla místo mo-
derátorky, byla jsem překvapená a napadlo 
mě spoustu výmluv na nedostatek času 
a schopností. Ale málo času a pochybnosti 
o sobě má každý. Katka mi pomáhala a cí-
tila jsem i Boží pomoc.

Někdy se stává, že člověk dostane otáz-
ku nebo čelí situaci, která je mu nepří-
jemná. Jak reaguješ ty? 

Celý tým Alfy se na každé setkání 
pečlivě připravuje. Ať už při středečním 

setkání nebo každý individuálně. Úkolem 
vedoucího ve skupince je hlavně povzbudit 
účastníky k zamyšlení a diskuzi o tématu. 
Dát každému slovo, ale i naopak zastavit 
účastníky, když mluví dlouho. Pokud přijde 
otázka, na kterou neumím odpovědět, 
přiznám se a do příště odpověď zjistím. 
Stává se však, že si při takové otázce vzpo-
menu na některý úryvek z Písma, dávno 
zapomenutou katechezi, nebo přednášku. 
Vzpomenu si na knihu, kterou jsem dávno 
četla a ani nevím, jak se jmenovala. Bývám 
překvapená…   

S jakým typem lidí ses na kurzu setkávala 
nejčastěji?

Jsou tam lidé mladí i starší, možná víc 
žen než mužů. 

Jaký vidíš smysl v těchto kurzech a proč 
bys ho doporučila?

Alfa se koná ve velmi příjemném prostře-
dí. Přednáška je vždycky zajímavá a večeře 
chutná. Takový večer doporučuji všem. 
Alfa může být zajímavá pro manželské páry. 
Odpočinou si od běžných starostí a mohou 
témata probrat i spolu doma.

kému, svoje duchovní označují jako kněze 
a v některých oblastech jsou jejich bohosluž-
by velmi podobné katolické mši sv. 

Luterské církve jsou rozšířeny především 
v Německu, ve skandinávských zemích 
a také v pobaltských republikách. V České 
republice taktéž najdeme spíše luterské 
církve. Co se týče kalvínského proudu, pak 

ten u nás zastupuje Evangelická církev hel-
vetského vyznání, která se posléze spojila 
s Českobratrskou církví evangelickou.

Petr Martínek
Prameny: 
Křesťanstvo, Pavel Filipi
Úvod to teologie, Vladimír Slámečka
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Co je tvá největší odměna?
Poznám spoustu nových lidí, jak už mezi 

účastníky, tak v organizačním týmu. Je zde 
velmi přátelská atmosféra a silně cítím Boží 
pomoc a přítomnost. To je odměna. 

Alena, 39 let, moderátorka kurzu Alfa 
v roce 2014

Proč ses rozhodla do kurzu Alfa zapojit?
Nabídla jsem pomoc, pokud bude po-

třeba. Přiznám se, že když mně řekli, že 
potřebují moderátorku, a jestli bych byla 
ochotná, tak jsem se polekala. Nevěděla 
jsem, do čeho jdu, protože jsem na Alfě 
nikdy nebyla. Ale když jsem viděla důvěru, 
jakou ke mně mají, kývla jsem.

Je těžké mluvit před ostatními?
Je to těžké. I když jsem na to díky svému 

povolání zvyklá, je velký rozdíl mluvit před 
dětmi nebo dospělými. Těžké to bylo v tom, 
že jsem měla v "popisu práce" říkat i vtipy. 
Naštěstí můj tatínek je bezedná zásobárna 
vtipů, takže to nakonec šlo.

Měla jsi trému?
Poprvé jsem měla velkou trému. Byla 

jsem v kurzu nová a měla jsem strach, že to 
celému sehranému týmu zkazím. Ale zvlád-
la jsem to a kladný ohlas po prvním večeru 
mě veskrze povzbudil… Takže podruhé už 
to bylo snadnější – trochu.

Často se stává, že člověk dostane otázku 
nebo čelí situaci, která je mu nepříjemná. 
Jak reaguješ?

Mám to štěstí, že nepříjemné otázky 
zatím nepřišly. Ale ze zkušeností ve škole 
vím, že je lepší přiznat, že na to nedokážu 
odpovědět.

S jakým typem lidí ses na kurzu setkávala 
nejčastěji?

Je to pestrá paleta lidí, od mládeže, přes 
ženy i muže středního věku až po důchod-
ce. I míra vzdělání je pestrá. Podle mě tam 
nějaký typ lidí nepřevažoval. Tentokrát 
tam byla většina těch lidí, kteří si přišli 
upevnit svoji víru. Při rozhovorech v men-
ších skupinkách jsme se spíš vzájemně 
obohacovali, mnohé životní příběhy mě 
hodně oslovily.

Jaký vidíš smysl v těchto kurzech a proč 
bys ho doporučila?

Mají velký smysl. Myslím, že hodně dluží-
me jako křesťané v této oblasti – v ochotě 
zprostředkovávat víru svému okolí. Vím, že 
jsou i u nás lidé, kteří se nebojí o své víře 
mluvit, a já si jich za to velmi vážím. Vzpo-
mínám si, jak pro mě bylo těžké třeba jen 
v práci kolegyním nabídnout tento kurz, jak 
jsem byla nejistá. Evangelizovat není lehké. 
Hrozí, že budeme odmítnuti a že se nám 
budou smát. Je to těžké možná i proto, že 
nejsme tak zapálení, že nám to netryská ze 
srdce. V tom cítím sama velký dluh.

Co je tvá největší odměna?
Když to, co říkám, někoho osloví, když to 

druhé povzbudí. Opravdu jsem moc ráda, 
že jsem se mohla těchto setkání zúčastnit. 
Poznala jsem tu hodně dobrých lidí, kteří 
mě krásně přijali. Přišla jsem nabídnout 
pomoc a přitom sama získala bohatství. 

připravila Andrea Červenková
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PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

NEBEZPEČÍ INTERNETU – II .  část

Jak jsme slíbili v předešlém vydání Cesty, zůstaneme ještě u tématu, které je v součas-
né době velmi aktuální – je to internet a jeho dopady na život dětí a často i dospělých.

Nebezpečí: 
- Dospívající nerozeznává realitu, což vede 

v budoucnu k problémům s komunikací 
i v běžném životě.

- Zneužívání dětí přes internet, zničení sou-
kromí, pošpinění osobnosti.

- Střet s pornografií, jejíž praktiky si dítě 
osvojuje jako normální do svého budoucího 
života.

Střetu s pornografií, která dospívající při-
tahuje, nezabráníte, ani když nastavíte na 
počítač rodičovský zámek. Setkají se s ní 
třeba u kamaráda, na mobilu, ve škole. Tady 
je nejlépe si s dítětem promluvit o správných 
morálních hodnotách, ale také kontrolovat 
důsledně co sleduje, když je to možné.

Zneužití a ničení soukromí se děje nejčas-
těji přes sociální sítě a chaty, na kterých se 
pohybují úchylové vydávající se za vrstevníky 
se stejnými zájmy nebo problémy a lákají 
z dětí intimní fotografie a osobní data. Opět 
jedinou ochranou je mluvit s dětmi o tomto 
problému, aby nedůvěřovaly neznámému 
kontaktu a nikdy nezveřejňovaly fotky a osob-
ní údaje ani údaje o rodině. V případě, že se 
tak již stalo, může dojít až k vydírání. U dívek 
je tato hrozba vyšší, protože jsou jim za za-
slání fotky například přislíbeny dárky formou 
dobití kreditu na telefon.

Proč je seznamování na internetu tak vy-
hledávané? Je zadarmo, jednoduché, rychlé 
a anonymní. I stydlivý jedinec se dokáže 
otevřít, když tomu druhému nestojí tváří 

v tvář. Poznat, že na druhé straně je pod-
vodník, je těžké, ale ne nemožné. Proto 
učte děti zdravé nedůvěře. Neznámého by se 
měly opakovaně ptát na jeho rodiče, barvu 
auta, sourozence a jejich jména. Kdo se 
jen vydává za dítě, nakonec se do svých 
lží zaplete. Ověřit si neznámého člověka 
například přes schůzku mohou děti např. 
tak, že se domluví na rozhovoru přes skype, 
aby se skutečně s dotyčnou osobou viděly 
nebo si dají opakovaně zaslat mailem foto 
z rodinné události.

A na závěr připojujeme několik statistic-
kých údajů o tom, jak je naše mládež ve věku 
11 – 17 let důvěřivá:
- 63% dětí je ochotno poslat neznámé osobě 

své jméno a příjmení
- 43% zašle svou e-mailovou adresu
- 39% by zaslalo i svoji fotografii obličeje
- 43% dětí bylo požádáno přes internet 

o schůzku neznámou osobou a více jak 
polovina z nich by na ni i šla.

- 11% zlodějů si vytipovává i loupež pomocí 
sociálních sítí, informace získají od dítěte, 
které jim ochotně sdělí, kdy budou na do-
volené nebo na výletě.

Na těchto několika řádcích sami vidíte, 
kolik hrozeb se na internetu a sociálních 
sítí skrývá, jak mohou být zneužity. A znovu 
můžeme jen doporučit, mluvte se svými 
dětmi, abyste špatným zkušenostem do 
budoucna předešli. 

zpracovala Hana Maděryčová
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OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY

P. D. Prieto: Až na vrchol
Karmelitánské nakl., 144 stran

Přepis exercicií, které vedl krátce před 
svou tragickou smrtí v horách otec Pablo, 
známý z filmového dokumentu Poslední 
vrchol. Čtenáři se tají dech, když se dozví-
dá, že exercitátor hovoří o nutnosti ,,udělat 
definitivní krok k nebi“, a den nato už je sám 
Pánem života vyzván, aby tento definitivní 
krok učinil...

Lia Cerrito: Z Boží kanceláře
Karmelitánské nakl., 78 stran

Kniha příběhů a zamyšlení. Autorka této 
knížky nás možná překvapí tím, jak se doká-
že na problémy víry dívat dětsky nevinným 
pohledem. Jsou totiž otázky, na které je náš 
rozum krátký. 

ÚRYVEK Z KNIHY:
Pán Bůh se prochází po ráji právě tak, 

jako se kdysi procházel po rajské zahradě 
za podvečerního vánku. 

Pod jednou lampou si všimne hloučku 
světců, kteří o něčem živě diskutují. Přijde 
blíž a vidí, že je to svatý Josef, svatý Anto-
nín a svatý František. Vidí rozmrzelou tvář 
svatého Josefa, který s trpkostí v hlase 
říká: „Mrzí mě, že nerovnosti pronikly až 
do ráje. Ani nevíš, Františku, jak mě to 
trápí: tobě věnují otčenáš jednou za čas, 
a to ještě když jim ho dá páter Mikuláš za 
pokání, zatímco mně přijde pravidelně 
dvě stě otčenášů denně, a někdy jen i od 
obyčejného člověka.“

„Nic si z toho nedělej, svatý Josefe,“ 

chlácholí ho svatý Antonín. Mně jich pošlou 
třináct pokaždé, když něco ztratí, a protože 
toho ztrácejí hodně, dostanu jich nakonec 
ještě víc než ty.“

Kolem právě jde svatá Rita.
„Nezlobte se, že se do toho pletu,“ 

omlouvá se mírným hlasem, ale já jsem 
z toho ještě zoufalejší než svatý Josef. 
Nebýt už v ráji, bála bych se o svou pokoru. 
Posílají mi tolik modliteb, že je nedovedu 
ani spočítat.“ 

Hospodin je chvíli poslouchá a pak jde 
dál, ale po návratu do kanceláře si sedne 
a něco píše. Nakonec si zavolá andělíčka 
tajemníka: „Poslyš, sestup na zem a řekni 
mým synům a dcerám, aby alespoň jeden 
otčenáš denně posílali také mně. Měl jsem 
takový dojem, že právě z toho důvodu je 
to můj Syn učil.“

PRO DĚTI:
Iva Procházková: Pět minut před 
večeří
Nakl. TRITON, 23 stran

Do večeře zbývá už jen chvilka. Babeta vy-
leze tatínkovi na klín: „Tati, povídej!“ A tatínek  
vypráví. O hezké kadeřnici s velkým břichem, 
radosti nad narozením děťátka i zármutkem 
nad tím, že malá Babeta nevidí.Ale to vůbec 
není pravda. Babeta vidí všechno, jenže 
jinak, než ostatní lidé...

Jak dopadne operace? Uvidí Babeta doo-
pravdy? A co stane potom? Každý příběh se 
dá odvyprávět během pěti minut, když člověk 
ví, co je v životě nejdůležitější.

Mirka Červenková

V TOMTO ČÍSLE CESTY PŘEDSTAVUJEME KNIHY
Z PRODEJNÍ NABÍDKY FARNÍ KNIHOVNY
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V neděli 17. května proběhly v naší farnosti volby do Farní rady. Volit mohl každý farník od 
15 let věku. Vybrat jsme si mohli z 32 kandidátů, kdy bylo možné zakroužkovat maximálně 
12 kandidátů. Celkem bylo odevzdáno 525 platných volebních listů.

Výsledky voleb do nové Farní rady:
 1. Ing. Karel Tomčala (počet hlasů: 301)
 2. Bc. Petr Zámečník (277)
 3. Mgr. Marie Dvořáková (274)
 4. Josef Bohůn (273)
 5. Petr Herka (Hlavní 144) (273)
 6. Ing. Ondřej Kaňa (260)
 7. Ludvík Bílík (258)
 8. Ing. David Frolec (238)
 9. Jan Jordán (233)
 10. Marcela Červenková (229)

Jmenovaní členové: 11. Šimon Bača, 12. Ing. Bohumír Janeček
Náhradníci (v pořadí podle počtu hlasů): Vojtěch Bohůn, Marie Šťastná, Jan Herka, 
Lucie Lekavá

ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY

FARNÍ RADA – VOLBY

Minulý rok v létě u nás byla návštěva z Čech. Podívali se na různé památky v okolí, 
poseděli ve vinném sklepě, moc se jim tady líbilo. Nebyli křesťané, ale protože jsme měli 
v rodině křtiny, chtěli se podívat na ten křest. Ráno přišli na snídani a já jsem jedné z nich 
nabídla šátek na přikrytí holých ramen a výstřihu. Vzala si ho a odešli do kostela. Na nějaké 
zdůvodňování nebyl čas. 

Pochopitelně si pak dotyčná pečlivě všímala oblečení ostatních dívek a žen. Když mi 
pak šátek vracela se slovy, že ho opravdu měla celou dobu na sobě, podotkla, že některé 
z přítomných dívek a žen byly oblečeny podobně nebo i hůř – ramínkové šaty, velké výstřihy, 
kratinké, úzké sukně (ona měla sukni dlouhou až ke kotníkům). Poděkovala jsem jí a řekla, 
že jim tedy byla příkladem. Vysvětlila jsem jí, že v kostele máme být slušně a přiměřeně 
oblečené z úcty k Pánu Ježíši, který, jak věříme, je ve svatostánku přítomný. Náš o. Petr se 
to snaží připomínat. To, že se při mši sv. účastníme uskutečnění vrcholného tajemství víry 
v podobě velikonoční hostiny a nekrvavé oběti Ježíše Krista, jsem ani neříkala. To bych jí 
vysvětlila těžko. My věřící to ale přece víme. Jsem z toho smutná, jaký příklad úcty k Bohu 
si naše návštěva asi odnesla? farnice

I  šaty dělají  člověka



26

DVA MALÍ HASIČI
O tom, že i nebezpečná situaci se dá vyřešit s rozvahou

Slunce pražilo a den byl jako výheň. Kluci 
a holky se cachtali ve vodě, užívali prázdnin. 
Všechno jako by na Mirka a Davida volalo: 
„Pospěšte, honem, honem, voda čeká!“ Před 
chlapci se kupila ještě hora nádobí, ale jakmile 
ji zdolají, poběží za ostatními kamarády k řece. 
„To bude paráda, až skočí do vody,“ těší se.

Umývat nádobí je ale pěkná nuda – zvlášť, 
když je venku tak hezky. Jenže babička si minu-
lý týden pochroumala ruku, a tak ji v tom nemo-
hou nechat. Aby si umývání trochu zpříjemnili, 
cákají po sobě vodou. Chvíli zápasí s nádobím, 
chvíli zas mezi sebou. Cákají, smějí se, vzájem-
ně se pošťuchují. Vtom Mirek vykoukne z okna, 
a co nevidí: kousek od stodoly se z hromady 
napůl uschlého sena valí kouř. „Hoří, hoří!“ křičí 
jako o život. „Babi, venku hoří!“

„Co hoří?“ ptá se babička z vedlejší místnos-
ti, kde po většinu dne lehává.

„Ta kupka sena za stodolou,“ vysvětluje 
zděšeně David. 

Babička se nikdy předtím necítila tak bez-
mocná. Se svou zraněnou rukou mohla proti 
ohni jen těžko zasáhnout. Všechno teď bylo na 
dětech. Ani telefon doma neměla, a tak velela: 
„Kluci, honem, naberte vodu z barelu a utíkejte 
hasit! Já vám pomoct nemůžu!“

Kluci s ohněm chvíli zápasili, ale na rozběs-
něný živel byli krátcí. A tak David přikázal: „Ty 
poběžíš na náves zavolat hasiče a já skočím 
k sousedovi Málkovi pro pomoc! Podívej, pla-
meny se blíží ke stavení! Víš, jaké mají hasiči 
číslo?“

„No jasně – sto padesát!“ zakřičí Mirek 
a běží k telefonní budce vytočit číslo a David 
zase k vedlejšímu domu. Oheň už se šíří po 
zahradě a nezadržitelně se blíží ke stodole. 

Mezitím už si soused všiml, že ze zahrady staré 
paní Slepáčkové stoupá černý dým.

„To přece není možné, že by teď, v tomhle 
horku kluci pekli buřty? Musím se tam podívat!“

Vtom do něj málem vrazil udýchaný David.
„Honem, honem, musíte nám pomoct, Mirek 
běžel telefonovat, ale babička je vevnitř a…“

Soused na nic nečekal. Popadl nářadí a bě-
žel, co mu síly stačily. Vrhl se k ohni, začal na 
něj házet hlínu a lopatou udusávat. David zatím 
taky zápasí s nepřátelským živlem.

„Honem utíkej nabrat další vodu!“ převzal 
velení soused. Sám bere v běhu kbelík a vodu 
vylévá na šlehající plameny. Oheň se na chvíli 
zastaví, ale hned zase plameny poskočí a šíří 
se dál. Obrovský oheň! „Co budeme dělat?“ 
úpí malý David. Kolena se mu třesou, ruce 
necítí a oči ho pálí od kouře. Vody v kádi ubylo 
– sotva na ni dosáhne. 

„Poslední vědro, víc už nezvládnu!“
„Už jsem tadýý! Hasiči jedou, jdu vám na 

pomoc!“ křičí Mirek a vrhá se s elánem pro 
vodu. Síly už klukům ubývají, ale pohled na 
šlehající plameny je nutí do boje.

„Tradááá, tradááá!“ hasičská siréna pře-
hlušila hukot ohně. A už první vydatné proudy 
vody dopadají na kůlnu a pro jistotu také na 
stavení. To, co se nepodařilo klukům, bylo díky 
hasičským mistrům brzy zažehnáno. Velitel 
si kluky zavolal, potřásl jim rukou a pronesl: 
„Kluci, nebýt vás, ze stodoly by nic nezbylo. 
Zachovali jste se opravdu statečně. To by 
všichni nedokázali. Za odměnu vás svezeme 
v našem autě. Chcete?“ Kluci nadšeně sou-
hlasili. Byla to pro ně velká pocta. Cestou se 
hasičů na všechno vyptali. Mirek i David dostali 
na památku malý hasičský odznáček. Připnuli 

CestičkaCestička
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si ho na košili a cítili se jako hrdinové. Všichni 
z vesnice je obdivovali. A babička? Ta slzela 
dojetím nad svými statečnými vnoučky. Oba 
chlapci z toho měli ohromnou radost, ale nejvíc 
je hřálo pomyšlení, že si dokázali poradit v tak 
složité a nebezpečné situaci.

Přepsáno z knihy Povídá se, povídá… 

JAKÝ POKLAD NÁM PŘINESLI?
K našemu národu – k jeho historii, kultruře i víře – neodmyslitelně patří dva bratři: svatí Cyril 
a Metoděj. Přišli k nám z řecké Soluně, aby nám přinesli radostnou zprávu o Ježíši Kristu. Na 
své působení se předem dobře připravili. Cyril sestavil pro slovanský jazyk staroslověnské 
písmo – hlaholici. Díky němu nám přinesli jeden velký poklad. Víš který?
Vyluštíš ho pomocí písmen hlaholice v tabulce.

Ahoj kluci a děvčata!

Jsou tu opět prázdniny, objevujeme 
nová místa, setkáváme se se zajímavými 
lidmi, můžeme zažít nejedno dobrodruž-
ství. A to vám moc přejeme…

TAJENKA: Cyril s Metodějem nám přinesli
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CESTA  vydává Farní úřad - Farní rada Dolní Bojanovice.
Registrováno Okresním úřadem Hodonín pod značkou R 370600593.

Odpovědný pracovník Mgr. Alena Tlachová  Náklad 1300 kusů
Tisk LELKA, Dolní Bojanovice 

Zvonilo na večerní mši svatou v pondělí 
25. května. Bylo Svatodušní pondělí. Přišla 
k nám dcera paní Marie Čížkové a říká: „Už 
nemáš súsedu.“ Naše sousedka Marie byla 
už vyššího věku, ale přece mě tato zpráva 
zaskočila. Už nikdy neuslyším za plotem 
zavolání: „Súsedé, co děláte, jak sa máte?“

Súseda, to je slovo dost chladné, takové 
studené. Ovšem ve spojitosti s naší súsedů 
to pravda nebyla. Paní Marie Čížková se 
narodila na Slovensku, pocházela z početné 
rodiny. Provdala se za Stanislava Čížka do 
Josefova. Měli spolu 5 dětí, tři syny a dvě 
dcery. Súseda dobře vychovávala děti, vedla 
je k lásce k Bohu a lidem. Život neměla jed-
noduchý. Zvláště po smrti manžela. Děti byly 
odrostlé, ale ne zas natolik, aby k výchově 
nebylo potřeba obou. Přesto byla vždy milá, 
usměvavá. Na tom jsme se shodli po cestě 
z jejího pohřbu všichni. Ráda zpívala doma 
i v kostele. Mnohé svým zpěvem doprovodila 
na poslední cestě.

Její zákusky, které pekla na svatby, hody 
a různé oslavy, chutnaly všem. Pekla tzv. 
suché trubičky, které si oblíbili lidé nejen 
místní, ale i z okolí. Byly totiž připravované 
s láskou. Každého ráda pohostila, nikdo 
nesměl odmítnout.

Ráda také vyšívala šaty a jiné slovácké 
doplňky. I když její prsty nebyly moc oheb-
né, přesto dokázala vytvořit krásnou formu. 
Po roce 1990 jsme spolu chystaly oltář 
k Božímu Tělu, vždy se zpěvem.

Vzpomínka na sousedku

Při oslavách jejích narozenin, hodech či 
jiných příležitostech se sešly všechny děti 
s rodinami. Nechyběli ani sourozenci ze 
Slovenska. Takový krásný rodinný vztah 
se často nevidí. Celá kolona aut stála před 
jejím domem.

V pátek 29. května se sešli v Josefově 
naposled. Doprovodili jsme naši súsedu 
na její poslední cestě. Sešlo se hodně lidí. 
Na závěr chci říci jediné. Každý nemá nebo 
neměl takovou dobrou súsedu. My jsme to 
štěstí měli. Děkuji za vše a vzpomínám.

M. Š. z Josefova


