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CESTA

SVĚDKOVÉ PRO DNEŠNÍ SVĚT
Při našem letošním pobytu v komunitě 

Jeunesse-Lumiére jsem si znovu uvědomil, 
že si Pán i dnes povolává své svědky – a to 
z velmi různých prostředí a s velmi různými 
životními osudy. 

Otec Daniel Ange, zakladatel JL, se ve 
svých knihách, promluvách a článcích vel-
mi věnuje těmto novodobým svědkům víry. 
Jistě i z toho důvodu, aby lidé nenabyli doj-
mu, že být Kristovým učedníkem je určeno 
pouze pro pár vyvolených… Zmiňme si tři 
i u nás už docela známá jména a krátce 
i osudy s těmito jmény spojené.

Dvacátého dubna 1999, v den výročí 
Hitlerova narození, zaútočili dva ozbroje-
ní studenti na střední školu v Columbine 
v americkém Coloradu, kde brutálně zabili 
třináct lidí. Mezi obětmi byla i sedmnáctiletá 
Cassie Bernallová. Jeden z mladíků jí 
přiložil zbraň ke spánku a zeptal se: "Věříš 
v Boha?" "Ano," odpověděla. Vrah se zasmál 
a stiskl spoušť… Cassie dlouho nežila jako 
nějaká světice – právě naopak. Měla za 
sebou zkušenosti s okultismem, drogami 
a oddávala se násilnickým představám – 
plánovala dokonce to, že fyzicky ublíží svým 
rodičům. Pod vlivem své věřící spolužačky 
na jednom křesťanském letním pobytu se 
stala křesťankou a díky Kristu byla od svých 

pout postupně osvobozena. A potom nastal 
výše zmíněný okamžik rozhodující zkoušky, 
ve kterém dokázala obstát. Cassie neváhala 
ani v tom nejtěžším okamžiku přihlásit se ke 
svému Pánu... (Česky o ní vyšla kniha: Řekla 
ano – mučednice v džínách.)

Nedobrý start do života měl Jacques 
Fesh. Pocházel z bohaté pařížské rodiny 
a byl zvyklý mít vše, co ho napadlo. V mládí 
se stal šéfem party, jejímž hlavním cílem bylo 
shánění peněz na večírky. Navázal vztah dív-
kou jménem Pieretta. Za čas se jim narodila 
dcera Veronika. Krátce poté – v roce 1951 
– byli Jacques a Pieretta civilně oddáni. Ja-
cquesa rodinný život brzy omrzel. Stále toužil 
po penězích – věřil, že v nich najde životní 
štěstí. Chtěl si s kamarády koupit jachtu, na 
kterou mu jeho bohatý otec odmítl dát pení-
ze. Tak vznikl plán na přepadení banky. Vše 
se ale zvrtne, Jacques utíká ulicemi, a když 
je zahnán na jakýsi dvorek, třemi výstřely 
zabíjí policistu, který ho pronásleduje. Jako 
poslední Francouz je odsouzen k trestu smrti. 
Ve vězení hledá smysl pro zbytek svého živo-
ta. Pod vlivem vězeňského kaplana nachází 
vztah ke Kristu. Hořce lituje svého zločinu. 
Nejde o žádnou přetvářku – konec konců 
k ní nemá vůbec žádný důvod. Jacques 
si píše deník (vyšel i česky: Za pět hodin 
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PROŽILI JSME
uvidím Ježíše). Prvního října 1957 nadešel 
den Jacquesovy popravy. Toto jsou poslední 
věty z jeho deníku: „Už jen pět hodin 
života. Za pět hodin uvidím Ježí-
še! Jak je náš Pán dobrý! On 
nečeká věčnost, aby odměnil 
své vyvolené. Přitahuje mě 
k sobě tak jemně… Dává 
mi při tom pokoj, který není 
z tohoto světa… Uslyšel 
jsem v duši tatáž slova, 
která Pán řekl k lotrovi na 
kříži: J́eště dnes budeš se 
mnou v ráji!́ “ Jeho příběh 
svědčí o tom, že i člověka 
zdánlivě zcela zkaženého může 
zasáhnout Boží milost… 

Gianna Beretta Molla se narodila 
v roce 1922 v Itálii. Vystudovala medicínu – 
stala se dětskou lékařkou. V roce 1955 se 
vdala – jejím manželem se stal Pietro Molla. 
Měli spolu tři děti. Když čekali čtvrté dítě, 
lékaři jí diagnostikovali rakovinu dělohy. Jako 
lékařce jí bylo jasné, že není nač čekat – jen 
brzká operace jí mohla dát šanci na vyléčení. 
Operace by ovšem znamenala ukončení 

života počatého dítěte. Gianna věděla, že 
z hlediska křesťanské morálky by nešlo 

o potrat, měla plné právo se takto roz-
hodnout. Po domluvě s manželem 

byl ovšem její postoj jasný. Dává 
lékařům pokyn: „Budete-li 
se muset rozhodovat mezi 
mnou a dítětem, žádné 
váhání: volte – a to vyža-
duji – dítě. Zachraňte je!“ 
Dcera Gianna Emmanuella 
se narodila v dubnu roku 
1962. Týden na to matka Gi-

anna umírá. Papež Jan Pavel 
II. ji roku 2004 svatořečil. Na 

svatořečení byly přítomny všech-
ny čtyři její děti… Gianna Beretta je 

příkladem ženy, která dobře ví, že člověk 
je člověkem od okamžiku početí. Za tímto 
přesvědčením si dokázala stát, i když ji to 
stálo nejvyšší cenu… 

Tyto pohnuté osudy nám připomínají, že 
Boží milost v lidských srdcích stále působí. 
Že i dnes si Pán povolává své učedníky 
a svědky. Také nás zve, abychom se stávali 
stále více jeho přáteli. Abychom na toto 
přátelství nezapomněli ani v čase prázdnin 
a dovolených… 

o. Petr 
(Na fotografii Gianna Bertta Molla)ANDĚL

J. 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. 

Pro čas dovolených a prázdnin 
si nezapomínejme vyprošovat 

pomoc a ochranu svého anděla 
strážného, aby nás chránil a vedl 

na všech našich cestách. 

redakční rada

V letošním roce se konala CHO v Hodoníně. Protože se přihlásilo asi 70 účastníků, 
pomáhali při organizaci, ve skupinkách i při přímluvné modlitbě i bojanovští dobrovolníci. 
Na konci semináře byli účastníci vyzváni, aby napsali krátké svědectví o právě skončené 
duchovní obnově. Většina příspěvků se týkala hlavně poděkování, ať už konkrétním lidem 
nebo i všem, kteří se za tento seminář při mších, adoracích a ve společenstvích modlili. 
Myslím, že svědectví z Hodonína jsou povzbuzením ve víře pro nás všechny. Proto zde 
několik z nich uvádíme:

Kurz charizmatické obnovy v Hodoníně

Bratři a sestry, zúčastnili 
jsme se s manželkou semi-
náře charizmatické obnovy 
a rádi využíváme této příle-
žitosti, abychom se s vámi 
podělili o naše prožitky a vje-
my. Předesílám, že jsme se 
minulý rok zúčastnili kurzu 
Alfa, já jako hledající a man-
želka dlouhodobě praktikují-
cí křesťanskou víru.  

Sama skutečnost, že kurz 

Alfa předcházel tomuto se-
mináři, byl výborný počin. 
S mnoha přednášejícími 
i účastníky jsme se v krátké 
době opět potkali, a to nás 
podpořilo. Ve skupince jsme 
opět přivítali otce Jaroslava 
z farnosti Hodonín a jeho 
účast byla pro nás velmi 
přínosná. Taktéž jsme měli 
tu možnost se na akci několi-
krát setkat s otcem děkanem 

naší farnosti. Jeho vlídný po-
stoj a velká duchovní autorita 
jeho osoby nám také výrazně 
zpříjemnila průběh semináře.

Můžeme vám s čistým 
svědomím sdělit, že semi-
nář předčil naše očekávání 
a duchovně i rozumově v nás 
zanechal hluboký otisk, který 
se budeme snažit rozvíjet 
i ve spolču s dalšími bratry 
a sestrami.

Ze závěrečné bohoslužby rozeslání
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Velká iniciativa a chuť před-
nášejících a organizátorů na 
všech postech, byly velkým 
zážitkem pro nás oba.

Rád bych ocenil i aktivní, 
upřímnou a duchovně vy-
spělou modlitební pomoc 
při přímluvných modlitbách, 
my osobně děkujeme hlavně 
bratřím a sestrám z farnosti 
v Dolních Bojanovicích. Sa-
mozřejmě náš obdiv a dík 
patří otci Petru Karasovi, bez 
jeho podpory by se patrně 
tento seminář nekonal.

A pravým vyvrcholením 
celé podařené akce byla 
závěrečná mše v kostele 
sv. Vavřince. Takovou sílu 
a emocionálnost jsme v tom-
to prostředí ještě nezažili. 
Dokladem toho byly i naše 
slzy pokory a radosti. Těch 
prožitků, o kterých by bylo 
možno napsat jen v super-
lativech, je mnoho (odeslá-
ní dopisu Ježíši, svědectví 
jednotlivých bratří a sester 
apod.). 

Děkujeme Pánu Bohu, že 
jsme měli možnost účasti na 
tomto semináři a přejeme 
všem účast na Božím milo-
srdenství.

Františka a Milan 
Kuchyňkovi, 

farnost Hodonín

***

Říká se, že opravdová lás-
ka je dát svůj čas tomu, koho 
milujeme... Už na Alfě jsem to 
hodně vnímala a na dalších 

akcích ještě víc -  bez lásky 
k Bohu a k lidem by to nikdo 
z vás nemohl dělat, dali jste 
nám jí tolik a tolik svého času 
jste položili na oltář a pořád 
v tom pokračujete...

Díky Bohu i vám všem ze 
srdce.

***
Moc a moc děkuju za Alfu 

a za Obnovu i za všechny 
modlitby. Změnilo mi to ži-
vot. Moje cesta byla dlouhá, 
plná klopýtání, ale dovedla 
mě po šedesáti letech ke 
svátosti smíření, k poznání 
Pána Boha jako laskavého 
otce - milujícího tatínka, který 
se o nás stará - a taky jsem 
poprvé v životě prožila Veliko-
noce duchovně a pochopila 
oběť Ježíše jako nejvyšší 
dar lásky k nám a vítězství 
nad smrtí.

***
Na duchovní obnovu jsem 

toužila jít. Cítila jsem, že po-
třebuji obnovit své nitro, svou 
víru, svůj vztah s Bohem. 

na kříž, který visel na zdi. Ne, 
že by mi bylo příjemné mluvit 
před lidmi, ale člověk dosta-
ne sílu a odvahu to udělat. 
Jsem vděčná za generální 
zpověď. Naplnilo mě to po-
kojem. Taky u hříchu, který 
mě trápil, jsem od té doby 
nebyla vystavena většímu 
pokoušení. 

U modlitby za seslání Du-
cha svatého jsem byla plná 
očekávání. Nestalo se nic 
na první pohled zjevného. 
Dokonce týden po modlitbě 
byl úplně strašný. Všichni 
mě rozčilovali, přišlo mi, že 
se nic nedaří. Pak jsem po-
chopila, že pravděpodobně 
se vše tohle děje kvůli tomu, 
abych se naučila tomu, za co 
jsem prosila Ducha svatého. 
Že je to dar a příležitost, jak 
se stát nástrojem v Božích 
rukách a nechat se vést Du-
chem svatým.

A to chci vlastně ve svém 
životě. I když přijdou pády, 
chci vytrvat ve vztahu s Bo-
hem a nechat se jím vést. 

Každému, kdo touží po 
obnovení nebo posílení své-
ho vztahu s Bohem, obnovu 
doporučuji. Bůh si nás v ži-
votě povede, když mu to my 
dovolíme.

***
Co si odnáším z Duchovní 
obnovy? 

Přece mnoho darů Ducha 
svatého. Ty, které mi už dal; 
t y, o nichž jsem neměla 

tušení, že je už dávno mám 
a ještě ty další dary, které mi 
teprve Duch svatý chce dát. 
Ale hlavní věc, kterou mě du-
chovní obnova naučila je, že 
KAŽDÝ z nás může předávat 
Boží lásku ostatním. 

Nevěřícím, ukázat ces-
tu hledajícím, nést ovoce. 
I když my sami nejsme vzo-
rem cnosti, lidé nás odsuzují 
a nechápou, přesto nás Bůh 
používá pro svůj plán, tako-
vé, jací jsme,  stejně jako 
biblické postavy: Zachea, 
Samařanku u studny, hříšnici 
v domě farizeově... „neboť 
komu se málo odpouští, ten 
málo miluje". Na hříšnících se 
nejlépe ukazuje Boží láska, 
milosrdenství a odpuštění. 
Proto my, obyčejní hříšníci, 
my nehodní, můžeme svědčit 
svým životem o Boží lásce. 
Také na našich bolestech, 
slabostech a strachu je vidět, 
že všechno se dá zvládnout 
s Boží pomocí.

Velice děkuji... Katce za 

Přijde mi, že obnova přišla 
v pravý čas a v pravou chvíli. 

Neměla jsem konkrétní 
očekávání. Po prvních se-
tkání jsem ani nebyla nijak 
nadšená. Vadilo mi mluvit 
jak před lidmi ve skupince, 
tak i něco vyslovit nahlas při 
chválách a dících. Ale toužila 
jsem po tom otevřít se Pánu. 

Po prvním skupinkovém 
setkání mi bylo hned jasné, 
že krok musím udělat já, 
udělat to rozhodnutí. Pán mě 
obdaruje, ale musím sama 
chtít a přičinit se. Z toho jsem 
vycházela. Nic se nedělo na-
jednou, ale když má člověk 
touhu, tak ho to postupně 
prostupuje, je obdarováván. 
Pak už jsem časem měla ra-
dost ze sdílení se ve skupin-
ce, měla jsem radost z jiného 
pohledu druhých lidí na to 
stejné čtení z Písma, navzá-
jem jsme se obdarovávali. 

Později jsem našla i od-
vahu při chválách a dících. 
Pomohlo mi, že jsem viděla 

pozvání, otci Petrovi za ve-
dení, holkám vedoucím za 
upřímnost, přímluvcům za 
modlitby a všem apoštolům 
z Bojanovic za jejich příklad 
a svědectví.

***
Stále Bohu pějme chválu,
nestačí spokojit se v málu.
Nikdo ať z nás nemá 
svoje srdce němá,
ať se stane cokoli, 
jsme spojeni v tom soukolí.

Za deset setkání, 
jak to má být, 
z malých v dospělé 
se proměnit,
najít svou cestu a pak jít,
nedat se více zastavit.

Na cestě k Bohu
já i ty  upadnout mohu.
Díky těm, co šli, aniž známi
s modlitbou spojíc se s námi.
Díky za ně patří Bohu,
i já na ně modlitbou 
myslet mohu.

Monika
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CHRIST EST RESSUSCITÉ 

Čekal tam na nás na 
všechny. Ten samý Ježíš, 
k terého potkávám tady 
u nás, v našem kostele. 
Nevadilo mu, že nikdo z naší 
výpravy kromě otce Petra 
neumí francouzsky, ani to, 
že někteří jsou na cestě 
za Ním teprve na začátku. 
I tak se nechal proměnit 
před našima očima. Teprve 
několik dní po Velikonocích 
jsem měla opravdovou ra-
dost z Ježíšova vzkříšení. 
Že zvítězil právě kvůli mně. 
Byla jsem naplněna natolik 
Duchem svatým, že jsem 
chtěla podat ruku celé naší 
devítičlenné posádce, otci 
Danielovi a také všem těm 
mladým lidem, kteří trávili 
svůj rok v komunitě Jeu-
nesse Lumiére a říct: „Christ 
est ressuscité! Ježíš žije! 
A je tady teď s námi!“ Měla 
jsem pocit, že toho starého 
poustevníka, otce Danie-
la, který slouží mši, dávno 
znám. Ale znala jsem světlo, 
které mu zářilo z tváře. To 
světlo, kterému se zalíbilo 
na odlehlém místě v krásné 
a tiché přírodě. 

Na naší cestě po Francii 
jsme toho spoustu zažili. 
Navštívili jsme krásné město 
Strassburg, Orange, nej-
krásnější městečko Saint 

Guilhem le Désert a kaňon, 
kde nad námi stál zástup 
andělů strážných. V Lurdech 
jsme slavili mši svatou za 
naši farnost, biřmovance, 
všechny z komunity JL a za 
naše vlastní úmysly. Šli jsme 

křížovou cestu, pomodlili se 
růženec u Panny Marie a my-
sleli na všechny nemocné. 

Pod heslem zážitek ne-
musí bý t pozitivní, stačí, 
když je intenzivní, nám otec 
Petr odhaloval krásy přírody 
jižní Francie. Poznali jsme 
nejen nové kamarády z JL 
a otce Daniela Ange, ale také 
záhadnou sestru Kláru a ře-
holnice a řeholníky z žebravé 
odnože dominikánského 
řádu s jejich zajímavými 
osobními příběhy. 

Jsem moc ráda, že si otec 
Petr nenechává toto krásné 
místo pro sebe a snaží se ho 
ukázat každý rok více a více 
mladým lidem. A proto lesu 
zdar a Libavé zvlášť!

Markéta Krkošková

Dne 2. dubna proběhla 
v naší farnosti přednáška 
o. Marka. Sešlo se hodně 
posluchačů. Jak již mnozí 
o. Marka znáte, je to člověk 
plný vědomostí, o které by 
se s námi chtěl podělit, což 
v omezeném čase, který 
jsme měli, nebylo možné 
stihnout. Kdo by ale měl 
zájem, podobnou přednášku 
je možné si objednat jako 
jednu z přednášek loňské 
Charizmatické konference 
konané v Brně.

Pro ty žíznivé jsem zachy-
tila několik myšlenek, které 
mě oslovily nejvíce. 

Nejprve jsme nahlédli do 
Starého zákona: Bůh, když 
něco tvoří, tak tomu předává 
část svého tvořitelského du-
cha. Příkladem je například 
stvoření země, aby se zaze-
lenala a vydala plody. Bůh 
chce sdílet svoji tvořitelskou 
aktivitu, zároveň ale ví, že 
to úplně bez jeho pomoci 
nepůjde, tak pomáhá sám.

V Novém zákoně čteme, 
že dostáváme od Boha hřiv-
ny. Chce, abychom s nimi 
hospodařili a tak jako otec 
s úzkostí vyhlíží svého mar-

Setkání s Markem „Orko“ Váchou na téma:

„TVŮRCE TVOŘÍ TVŮRCE“

notratného syna, tak i zde 
Bůh sleduje, jak s nimi na-
ložíme. A je stále připraven 
podpořit nás, stejně jako 
otec je připraven svého syna 
přivítat a zahrnout jej vším, 
co potřebuje.

I každý z nás je takto ob-
darován. Náš duchovní život 
je podobný práci umělce. 
Pokud nevyužijeme náš čas, 
náš talent, naše obdarování 
a neuděláme věc, kterou 
jsme mohli vykonat – nikdo ji 
už nikdy nevytvoří. Pro srov-
nání si postavme proti sobě 
vědce a umělce. Vědec, 
pokud něco neobjeví, najde 
to v určitém čase někdo jiný. 
Když ale skladatel nenapíše 

sonátu, nenamaluje obraz, 
nikdo jiný ho již v budoucnu 
nevytvoří.

Každý člověk plně zod-
povídá za svůj život. Nevy-
hledávejme ale duchovní 
vedení nějakého guru, ale 
volme duchovní doprovázení 
Duchem svatým. Člověk má 
ruku v ruce s Bohem dokon-
čovat stvoření světa.

A na závěr doporučení: 
Dělej všechno, co tě přivádí 
k Bohu. Rozhodni se, jak 
nejlépe dovedeš, a věř, že 
Bůh tě bude na tvé cestě 
doprovázet. 

H. Maděryčová
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Letošní zájezd byl po před-
chozí úspěšné spolupráci 
s p. Miklasem naplánován 
jako putování po poutních 
místech severní Itálie a Fran-
cie. A tak se tedy v neděli 24. 
dubna 2016 v 17 hodin  sešla 
velká spousta nadšených 
poutníků ze širokého okolí, 
aby po požehnání na cestu 
od zkušeného nejen fran-
couzského poutníka o. Petra 
vyrazila bílým Mercedesem 
na to velké putování směrem 
k rakouským hranicím.

Průvodcem nám byl pan 
Miklas a duchovní náplň zá-
jezdu zajišťoval o. Jiří Čekal 

Velký poutní zájezd cestovní kanceláře Irenatours - Miklas
z Ratiškovic a o. Miloslav 
Čamek z Čejkovic. Měli jsme 
před sebou dlouhou noční 
cestu přes Rakousko do Itá-
lie. Ráno při rozednění jsme 
dorazili do Padovy. Po ranní 
procházce a protahování 
ztuhlých kostí jsme zamířili 
do baziliky sv. Antonína, kde 
jsme v boční kapli sv. Max-
miliána Kolbeho měli mši sv. 
Pak nás čekala cesta přes 
Miláno do Turína, působiště 
sv. Dona Boska. Samozřej-
mě jsme tu také navštívili 
kostel sv. Jana Křtitele, kde 
je uloženo Turínské plátno, 
které je vystaveno v boční 

kapli za skleněnou stěnou. 
Po prohlídce města jsme vy-
užili služeb místní velmi hro-
madné autobusové dopravy, 
abychom po dobrodružném 
bloudění ulicemi Turína za-
kotvili ve vytouženém hotelu 
„Plaza“.

Ve středu ráno 26. dubna 
jsme opět cestovali, tento-
krát do 30 km vzdáleného 
rodiště sv. Dona Boska, do 
vesnice Castelnuovo, kde se 
nachází jeho rodný dům, mu-
zeum a na kopci velký kostel 
se vzdělávacím centrem.

Po celou cestu z Turína 
nás v dálce doprovázela 

hradba zasněžených vrchol-
ků hor. Nyní jsme vyrazili 
přímo k nim, abychom je 
překročili na francouzskou 
stranu. Cestou jsme často 
projížděli kolem pomníků 
a zapadlých hřbitovů, svědků 
velkých bitev, které se tady 
odehrávaly před sto lety, 
v průběhu 1. světové války.  

Na starém hřbitově v blíz-
kosti Matterhornu odpočívá 
i můj pradědeček a spousta 
dalších Čechů.

Cesta nás vedla kolem 
vysokohorských masivů, 
průsmyků a nádherných 
scenérií přes lyžařské stře-
disko Montenever, až jsme 
konečně navečer dorazili do 
La Sallete, známého místa 
zjevení Panny Marie, které 
se nachází v nadmořské 
výšce 1800 m. Po ubytování 
a duchovním programu jsme 
se s ostatními poutníky zú-
častnili večerního světelného 
průvodu prokládaného také 
českými zpěvy. 

Ráno 27. dubna jsme se 
probudili do mrazivého dne 
s poletujícím sněhem. Ale 
pak se probudilo slunce 
a před námi se rozevřelo 
nádherné horské panoráma, 
zalité slunečními paprsky 
a celé toto poutní místo dý-
chalo klidem a mírem, ve 
kterém byla cítit Boží přítom-
nost. Ale čekalo nás opět 
velké cestování!

Sjíždíme dolů z hor do Pro-
vence, dále míjí Marseille, 

přejíždíme řeku Rhonu, za-
hlédneme města Montpellier 
a Carcassonne. Sledovali 
jsme krásy místní krajiny, 
až jsme konečně navečer 
dorazili do Lurd a ubytovali 
se v hotelu s příznačným 
jménem - Angeles. Ihned 
po příjezdu nás překvapilo 
velké množství  mladých lidí, 
kteří o sobě dávali náležitě 
znát, zkrátka mládí. Jednalo 
se o celostátní setkání fran-
couzské křesťanské mláde-
že. Večer jsme ještě stihli 
sledovat světelný průvod 
a navštívili jsme jeskyni kde 
se Panna Maria zjevila sv. 
Bernadetě Soubirousové.

Ve čtvrtek jsme měli ranní 
mši v jeskyni zjevení spolu 
s dalšími českými poutníky, 
kteří přijeli ze Santiaga de 
Compostela. Během dne 

jsme putovali po stopách sv. 
Bernadety, navštívili jsme její 
rodný dům a dům, kde poz-
ději bydlela, prošli jsme brá-
nou Božího milosrdenství, 
rozjímali jsme u zastavení 
křížové cesty a večer jsme 
se opět zúčastnili světelného 
průvodu, při kterém jsme ak-
tivně reprezentovali Českou 
republiku růžencem i zpěvem 
v češtině.  

V pátek ráno jsme opět na-
sedli do autobusu, abychom 
se dostali do Nevers, kde sv. 
Bernadeta žila v klášteře se-
ster Milosrdné Matky a kde 
je také pohřbena. V Nevers 
jsme také nocovali v pověst-
ných ubytovnách F1.

Po skromné snídani jsme 
v sobotu cestovali kolem 
řeky Loiry a občas jsme také 
zahlédli některý z proslu-
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lých zámků, až jsme přijeli 
do dalšího poutního místa 
Paray-le-Monial. Až dosud 
jsme měli pěkné počasí, ale 
tady už nám začalo pršet 
a pršelo, i když jsme přijeli  
do Taizé. Prošli jsme si tuto 
malou vesničku a navštívili 
zdejší komunitu, která byla 
plná mladých lidí. Společně 
jsme se tu pomodlili a zazpí-
vali několik známých písní 
z Taizé. Také jsme navštívili 
město Ars, kde působil sv. 
Jan Maria Vianney a kde 
je také pohřben. Poslední 
nocleh nás čekal ve městě 
Cluny, opět ubytovna F1.

A to už tu byla neděle - 
první máj - a všechno kvetlo 

V sobotu 14. května ve 14 hodin přijalo 34 mladých lidí Ducha Svatého. Požádali 
jsme biřmovance, aby se s námi podělili o své prožitky.

a vonělo a někteří se hned 
chtěli líbat pod rozkvetlým  
stromem.  Jenom v autobu-
se to moc nevonělo! Všichni 
chtěli přivézt domů nějaký 
dárek a pro Francii jsou ty-
pické sýry, zvláště ty zrající. 
A protože někteří si své sýry 
neprozřetelně uložili přímo 
do autobusu, uzrály ty to 
do nedýchatelné atmosféry 
a byly vykázány do nižších 
partií v kufru! 

Odjížděli jsme směrem 
do Švýcarska a zaparkovali 
jsme v Ženevě, kvůli po-
vinné přestávce pro řidiče. 
Udělali jsme si prohlídku 
místního muzea a pomalu 
jsme procházeli městem, 

například kolem pověstných 
švýcarských bank (peněz 
v kapse nemaje), a mířili jsme 
do místní katedrály, kde byla 
ve 12 hodin mše sv. Před 
katedrálou jsme potkali prvo-
májový průvod, a tak jsme po 
mnoha letech opět uslyšeli 
Internacionálu! Po prohlídce 
města jsme kvečeru koneč-
ně vyrazili k domovu. Noční 
cestování po švýcarských 
a německých dálnicích se 
dalo celkem přežít oproti 
dennímu drkotání po čes-
kých dálnicích. Když jsme 
pak kolem poledne zakončili 
naše putování v Bojanovicích 
u fary, vítali nás naši přáte-
lé květy májového šeříku, 
chlebem a solí a dokonce 
i vínem.  

Je krásné cestovat po 
světě, poznávat nová místa, 
zvláště ta, která jsou duchov-
ně naplněna a obohacují 
náš život. Ale je také krásné 
vracet se domů, kde nás 
čekají naši drazí a kde mů-
žeme získaným poznáním 
a naplněním obohatit lidi, 
kteří nemohli jet s námi.

Vlaďka Lekavá

BIŘMOVÁNÍ
aneb den D pro mládež naší farnosti

Jak probíhala příprava, 
shrnuje Martin Rebenda: 
K biřmování jsem se roz-
hodl jít zcela dobrovolně 
a tohoto rozhodnutí určitě 
nelituji. Naše příprava trvala 
jeden rok. Náplní společ-
ných příprav byla nejprve 
přednáška o tématu vybra-
ném otcem Petrem (např. 
Duch svatý, různá nábožen-
ská vyznání…) a následně 
rozmluva o přednášce ve 
skupinkách, kde nás bylo 
6 až 8. Přednášky neměl jen 
otec Petr, přijel nás navštívit 
také otec Pavel Pacner, Ra-
dek Voříšek a jiní. Příprava 
a také samotná svátost 
biřmování má pomoci k pro-
hloubení a detailnějšímu 
poznání Boha a víry. Z mé 
zkušenosti můžu říct, že 
se to povedlo. Jsem rád, 
že jsem měl možnost touto 
přípravou projít a získal tak 
možnost sblížení s Bohem. 
Velké díky patří o. Petrovi, 
který pro nás toho mnoho 
udělal a umožnil nám se 
stát biřmovanými křesťany.

Jaké pocity si odnesl Jo-
sef Salajka:

Když jsem se dozvěděl, 
že u nás proběhne další 
příprava na biřmování, zpr-
vu jsem jít nechtěl, ale po 
naléhání jsem změnil ná-
zor. Spíše abych měl klid, 
než že bych chtěl jít sám. 
Nyní jsem velmi rád, že 
jsem nakonec šel a nelituju 

času ani úsilí, které mě celá 
příprava stála.

Samotným biřmováním 
nás provedl biskup Vojtěch 
Cikrle. Jeho přítomnost ješ-
tě mnohonásobně zesílila 
zážitek z obřadu. A slova, 
které pronesl ke každému 
biřmovanci během udělo-
vání svátosti budou jistě 
pro všechny z nás posilou.

Ale nejde jen o to, co 
se stalo přímo v kostele. 
Nejde jen o ten jeden den. 
O nazdobený kostel. O se-
tkání po obřadě. Jde o to, 
co si každý odnesl v sobě 
a jakým způsobem to chce 
a bude dál rozvíjet.

Své dojmy popisuje Ivana 
Mráková:

Ke svátosti biřmování 
jsem šla zcela dobrovolně, 
nemusel mě do toho nikdo 
nutit a ani to nebylo tak, že 
bych to dělala kvůli dárku, 
nebo tak něco. Skoro rok 

probíhala naše příprava 
v podobě setkání téměř 
každou druhou sobotu. 
Sešli jsme se na faře, měli 
krátkou (občas trošku delší 
) přednášku a poté jsme 
se rozešli do skupinek, kde 
jsme spolu na dané téma 
diskutovali. Tak to probí-
halo, až do našeho dne D. 
Sama za sebe musím říct, 
že jsem si biřmůvku moc 
užila a jsem moc ráda, že 
jsem se odhodlala a šla do 
toho. Tento den byl myslím 
pro nás všechny dost dů-
ležitý, neboť jsme dosáhli 
„vyššího levelu“ a stali se 
křesťansky dospělými. My-
slím, že se všechno vyda-
řilo tak, jak mělo a všichni 
jsme to prožili v pokoji 
a radosti a hlavně prosbách 
o dary Ducha Svatého.

Biřmovancům za zpro-
středkování zážitků děku-
jeme.
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Terezie Hedvika Bačová, Lukáš Bohůn, 
Adriana Hromková, Natalie Janečková, Klára 
Kopečková, Štěpán Košutek, Lukáš Kučera, 
Matouš Sládek, Veronika Strážnická, Kryštof 
Svoboda, Karolína Šimeková, Denisa Šimko-
vá, Veronika Zigáčková, Romana Kapounová

Lucie Bartálová, Tomáš Bohůn, Richard 
Čech, Viktorie Damborská, Patrik Fatěna, 
Simona Grégrová, Simona Mančíková, 
Jindřich Kaňa, Veronika Konečná, Adam 
Košutek, Martina Košutková, Filip Kučera, 
Štěpán Macháček, Anežka Möseová, Elena 
Navarová, Nikola Pospíšilová, Dominika 
Prčíková, Dorota Šebestová

Pr vn í  svaté př i j ímání   2016

K přijetí těchto svátostí se děti připravovaly 
už od začátku roku. Společná setkávání ve 
farní učebně byla pro rodiče i děti vždy velmi 
veselá, poučná, ale i časově náročná. Děti 
poslouchaly příběhy, povídaly si, opakovaly 
Desatero nebo soutěžily. Mluvily o tom, co 
je dobré a špatné, jak se chovat… Pro nás 
rodiče to bylo také velmi poučné a zajímavé. 
Můžeme se od dětí ledaco přiučit, protože 
jsou velmi bezprostřední a mají ve všem 
jasno. Je zajímavé sledovat jejich pohled na 
svět, Boha, víru, dobro a zlo. Všem rodičům 
budoucích třeťáků velmi doporučuji se těch-
to příprav zúčastnit. Poznáte lépe svoje dítě, 
ale upevní se i váš vzájemný vztah.  

Matouš 18,3: „Amen, pravím vám, jestliže 
se neobrátíte a nebudete jako děti, neve-
jdete do království nebeského.“

Za všechny rodiče děkuji Hance Sládkové 
za složení básničky, Marii Dvořákové a otci 
Petrovi za čas a trpělivost při přípravách. 
Také všem, kteří jste se při mších, adoracích 
i v jednotlivých společenstvích za třeťáky 
a jejich rodiny modlili. 

Náš milý otče Petře,
když naše svíčka poprvé zářila,
byly jsme ještě malá mimina.
držel ji v ruce náš tatínek,
Pán Ježíš zapálil v srdci plamínek.
Dnes už své svíce neseme sami
Tělo Kristovo přijímáme rádi.
Děkujeme za pomoc, přípravy veselé.
Ať Vám Bůh požehná, chmury vždy zažene. 

připravila KK

Na Národní pouť v roce Milosrdenství jsme 
vyrazili v pátek 27. května v jednu hodinu 
v noci. První zastávkou byly Wadowice, ro-
diště sv. Jana Pavla II. Tady nám průvodce 
Václav Salajka poprvé vysvětlil, jak se modlit 
před projitím svatou Bránou milosrdenství. 
Přiznám se, že jsem o tom moc ponětí 
neměla.

Navštívili jsme baziliku blahoslavené Panny 
Marie, kde byl pokřtěn Karol Wojtyła a kde 
přijal první svaté přijímání. V roce 1999 zde 
byl korunován obraz Panny Marie Ustavičné 
pomoci. Působí zde řád Bosých karmelitek. 
Hned vedle baziliky stojí rodný dům sv. Jana 
Pavla II., ve kterém se nachází muzeum. Před 
bazilikou stojí jeho bronzová socha v nadži-
votní velikosti. Jan Pavel II. spolu s Faustynou 

LETOS PŘISTOUPILO POPRVÉ KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A KE STOLU PÁNĚ 32 DĚTÍ:

Putování k Božímu milosrdenství – KRAKOV 2016

Kowalskou jsou v Polsku velmi populární. 
Další zastávkou na naší pouti bylo staro-

bylé královské město Krakov s historickou 
rezidencí polských králů Wawel a gotickou 
katedrálou sv. Stanislava a sv. Václava. Do 
roku 1609 byl hlavním městem Polska. Ná-
městí Krakova, tzv. krakovský rynek, obklo-
puje mnoho historických budov. Pozoruhod-
né je Sukienice – středověká krytá tržnice, 
vystavěná z kamene, kde se obchodovalo 
se suknem. Stojí zde dva kostely: kostel 
sv. Vojtěcha a Mariánský kostel, kde hraje 
z věže trubač, tzv. hejnal každou hodinu do 
všech světových stran melodii. Je to jeden 
ze symbolů Krakova. Pouze dvakrát v celé 
historii zazněla z věže jiná melodie, poprvé 
v poledne 3. dubna 2005, kdy strážní zahráli 
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smuteční píseň Matčiny slzy na památku 
zemřelého papeže Jana Pavla II. Podruhé ji 
hráli v poledne v den jeho pohřbu.

Následovala prohlídka Wawelu. Katedrála 
sv. Stanislava a sv. Václava nás ohromila 
monumentálností, s ní se snad nedá srov-
nat žádná podobná stavba u nás. Má cca 
18 vnitřních kaplí zasvěcených andělům 
a svatým, z nichž někteří jsou tu pohřbeni – 
sv. Hedvika, sv. Stanislav a další významné 
polské osobnosti. Na jižní straně je kaple 
krále Zikmunda s pozlacenou kopulí. Na 
barokním zařízení se podíleli významní italští 
umělci: Trevano, Placidi, Bazanka.

U parkoviště stojí další pozoruhodná zají-
mavost Krakova – krakovský drak. Každých 
patnáct minut chrlí oheň. Pořádá se zde také 
slavnost Dragon Den.

Ani se nám nechtělo odjíždět, vždyť jsme 
nasbírali tolik dojmů. Čekala nás ovšem další 
zastávka a ubytování v klášteře kongregace 
sester Matky Božího Milosrdenství v Čensto-
chové – dalším pozoruhodném a starobylém 
městě. Do povědomí se nám dostalo díky 
Světovému setkání mládeže v roce 1991, kdy 
zde Jan Pavel II. sloužil závěrečnou mši. Byla 

jsem tehdy na doprovodném programu ke 
světovému setkání mládeže v Praze. Ohro-
mila nás velikost Čenstochové. Je to 12. nej-
větší město v Polsku rozlohou a 13. počtem 
obyvatel a také jedno z nejvýznamnějších 
poutních míst Evropy s ikonou černé Panny 
Marie Čenstochovské. Polské sestřičky byly 
velmi pohostinné, připravily nám bohatou 
večeři a ještě bohatší snídani. Výborně jsme 
si odpočinuli. Pro nás zde také sloužili v kláš-
terní kapli mši svatou otcové Josef Večeřa 
a tišnovský pan děkan Josef Rybecký, kteří 
nás celou poutí duchovně provázeli. Večer 
v Čenstochové jsme prožili v bazilice Matky 
Boží Jasnohorské. Na zakončení slavnostní 
bohoslužby zde byl obrovský eucharistický 
průvod se sochami, prapory a zástavami, 
družičkami, řádovými bratry a sestrami, něco 
na způsob naší slavnosti Božího Těla.

Ráno druhého dne nás čekal odjezd na 
vytouženou Národní pouť ve Svatém roce 
Milosrdenství do baziliky Božího Milosrden-
ství v Krakově – Lagiewnikách. Dveře do 
kostela jsou z bronzu a znázorňují svatého 
Jana Pavla II. v doprovodu svatých a blahosla-
vených, které kanonizoval a blahořečil právě 

on. V interiéru převládá kámen a pohledový 
beton. Na hlavním oltáři a bočních stěnách 
jsou mozaikové dekorace od jezuity Marka 
Ivana Rupnika SJ, proslulého umělce ze 
Slovinska, autora například mozaiky v kryptě 
nového kostela v San Giovanni Rotondo v Itá-
lii. V dolní části kostela, ve svatyni sv. Jana 
Pavla II., je relikviář s jeho krví. Ctitelé světce 
se také mohou modlit u náhrobního kamene 
světce, který pochází z jeho hrobu. V kapli 
svatyně jsou vystaveny různé věci, které 
polský papež používal, například papežský 
kříž, ornát a mitra, kříž ze soukromé kaple 
papeže, u kterého se modlil při jeho poslední 
křížové cestě z Kolosea v roce 2005. Je zde 
vystavena také zakrvavená klerika s dírou 
od kulky, kterou měl oblečenou Jan Pavel 
II. během atentátu 13. května 1981. Vše na 
mě působilo monumentálně a bombasticky. 

Na předprogramu vystoupila Schola br-
něnské mládeže a také provázela hudebně 
slavnostní mši svatou. Pro tak obrovský 
počet poutníků nebylo ani v bazilice místo, 
proto i na uvítanou zmínil rektor baziliky Bo-
žího milosrdenství v Lagiewnikách, že příští 
pouť bude venku. Dýchala na nás atmosféra 
velké pospolitosti i díky účasti arcibiskupů, 
biskupů, kněží, řádů a kongregací. 

Po skončení slavnostní mše a polední 
přestávce následoval odpolední program. 
Já jsem si šla prohlédnout rozhlednu, při-
lehlou ke katedrále a Centrum Jana Pavla 
II. „Nebojte se“. 

V 15 hodin začala modlitba Korunky 
k Božímu milosrdenství. Při ní v polštině 
pozdravil kardinál Dominik Duka krakowské-
ho arcibiskupa Stanisława Dziwisze. Ten 
pozdravil poutníky slovy: „Zaskočili jste 
nás. Tím velkým počtem poutníků. Dnešní 
den zapíše do historie této baziliky krásnou 
novou stránku. Čekali jsme, že přijde pouť: 
ale tak velká pouť? Děkuji Vám za toto svě-

dectví víry. Musíme změnit názor, pokud jde 
o katolíky v Česku.“

Po skončení požehnání a rozloučení 
jsme vyrazili na cestu domů se zastávkou 
na dalším ze svatých míst Kalwarii Zebrzy-
dowské s bazilikou Panny Marie a klášterem 
Bernardine.

Cesta nám příjemně ubíhala i díky ochot-
nému průvodci Václavu Salajkovi, který mezi 
modlitbami hýřil svým osobitým humorem. 

Polsko mě doslova okouzlilo: široké, nově 
zbudované autostrády, opravené veřejné 
a sakrální stavby, i svou silnou, tradiční vírou, 
prorůstající širokou vrstvu veřejnosti včetně 
vládních představitelů. Téměř na každém 
kroku potkáte řádové sestry a kněze v su-
tanách jako běžnou součást společnosti. 
V každém městě je alespoň jeden obchod 
se sutanami a devocionálními předměty. 
Polsko své dědictví otců bezezbytku zacho-
valo a nese ho do budoucnosti dál, a v tom 
je jeho naděje.

Mirka Bohunská
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V neděli 29. května jsme 
společným odpolednem 
oslavili 15 let od založení 
farního Klubu maminek. Ten 
poskytuje zázemí zejména 
maminkám s dětmi, aby 
se mohly setkávat a dobře 
naplňovat čas. Během od-
poledne se na farním hřišti 
sešlo asi 20 rodin, většinou 
s dětmi malými, ale nechy-
běli ani ti, kteří jsou už teď 
vyšší než rodiče, ale kdysi 
se scházeli jako malí špunti 
právě v KM.

Počasí přálo, a tak to bylo 
moc pěkné odpoledne, kdy 
si děti si užívaly trampolínu, 
lezeckou stěnu a připravené 
hry, maminky ve chvílích, 
kdy se o děti starali tatínko-
vé (kteří u toho stíhali držet 
i kelímek s pivem), si stačily 
povykládat a u nástěnky 
s fotkami si připomenout, 

V Ý R O Č Í  K L U B U  M A M I N E K

jak jsme byly kdysi mladé 
a krásné  a jak ty děti vy-
rostly… Nechyběl ani výbor-
ný dort, táborák a písničky 
s kytarou.

Když jsem se před něko-
lika lety před návratem do 
práce loučila už definitivně 
s Klubem maminek, netušila 
jsem, že se tam zase ještě 

vrátím . Jsem moc ráda, že 
jsem se měla kam vrátit, že 
jsou stále činné maminky, 
které se scházejí a zpestřují 
tak svým dětem čas a učí je 
tu užitečným věcem – napří-
klad jak vycházet s druhými, 
pomáhat si, tvořit, společně 
se modlit apod.

A tak přejeme Klubu ma-
minek, ať je i nadále místem 
radostného scházení a záro-
veň zveme maminky, které 
se cítí osamoceně, aby se 
nebály a přišly mezi nás.

A. Tlachová

Klub maminek se letos 
také podílel na oslavách 
820. výročí obce Dolní Bo-
janovice.

V sobotu jsme společně 
s RC Sluníčko připravily „Pod 

Zeleným“ 8 stanovišť na téma 
pohádky o Zlatovlásce. Velký 
zájem a nadšení dětí byl naší 
největší odměnou.

Během nedělního odpo-
ledního programu u Slovác-
ké chalupy jsme připravily 
dětskou dílnu, kde si děti 
mohly vyrobit ubrousky po-
mocí razítek se slováckými 
motivy a textilní barvy. Jsme 
rády, že je u nás tolik šikov-
ných dětí, které mají zájem 
o tvoření.

Kristína Polášková

III. SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE DOLNÍ BOJANOVICE

Ve dnech 3. - 5. června 
v naší obci proběhl III. Sjezd 
rodáků a přátel obce při 
příležitosti oslav 820. výročí 
první písemné zprávy o Dol-
ních Bojanovicích. První 
zmínka o kostelu sv. Václa-
va v naší farnosti pochází 
z doby zhruba o 200 let 
později a to z roku 1398, 
i když je pravděpodobné, 
že kostel zde mohl stát již ve 
12. století. 

Pro všechny tři dny byl 
připraven bohatý program, 
v němž svou činnost před-
stavily organizace, hudební 
soubory a na rozsáhlé výsta-
vě i občané a rodáci. Sou-
částí tohoto programu bylo 
i slavení dvou mší svatých. 

Páteční mše byla oběto-

vána za všechny rodáky, 
občany i přátele Dolních 
Bojanovic. Sloužil ji o. Václav 
Novák spolu s o. biskupem 
Petrem Esterkou, o. Ladisla-
vem Hubáčkem a o. Petrem 
Karasem. 

Na tento den také připadla 
slavnost Nejsvětějšího Srd-
ce Ježíšova, charakterizu-
jící Kristovu lásku ke všem 
lidem, kterou ustanovil r. 
1856 Pius IX.  Tato slavnost 
patří mezi pohyblivé svátky 
a datum se odvíjí od veliko-
nočních svátků. V církevním 
kalendáři připadá vždy na 
pátek. Po tomto pátku v ne-
děli pak v naší farnosti probí-
há nevšední způsob oslavy, 
který do Dolních Bojanovic 
přenesli ze slovenské Ska-

lice „starší bratři“ Antonín 
Mikulica, (č.p. 145) a Pavel 
Sládek, (č.p. 347). 

Slavnost začíná průvo-
dem od kostela po hlavní 
silnici, kde se pak zatočí 
kolem sousoší sv. Cyrila 
a Metoděje zpět ke kos-
telu a u Pomníku padlých 
je pak slavena mše svatá. 
Děvčata v krojích v průvodu 
nesou nástroje umučení 
Páně – kříž, kladivo, hřeby, 
trnovou korunu, kopí, kalich, 
Veroničinu roušku, kohouta, 
kostky, důtky, … Krojovaní 
mládenci pak nesou sochu 
Ježíše Krista. Mnohé domy 
jsou ozdobeny prapory se 
Srdcem Páně. V minulosti 
o této slavnosti byla v prů-
vodu nesena monstrance 
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s Eucharistií, a všude kudy 
se průvod ubíral, se rozsvě-
covaly svíce za okny. Dnes 
již průvod eucharistický ráz 
nemá. Účast věřících na této 
slavnosti bývá vždy veliká 
a každoročně přichází i prů-

vod z Josefova. Poprvé byla 
tato slavnost v naší farnosti 
takto slavena 29. června 
1930.

Slavnostní mše byla slou-
žena o. Petrem Karasem 
spolu s o. biskupem Petrem 

Esterkou a o. Josefem Cy-
rilem Komosným, který měl 
také promluvu. V ní zdůraznil, 
že je nejen důležité se zasta-
vovat v našich kostelích, ale 
je důležité, abychom se také 
nezapomněli dívat do „chrá-
mu svého srdce“. Zajíma-
vostí bylo, že o. biskup Petr 
Esterka je nejstarším žijícím 
knězem a o. Josef Cyril Ko-
mosný nejmladším knězem 
pocházejícím z naší farnosti. 
Tato slavná mše svatá byla 
přenášena televizí Noe.

Při těchto dnech jsme si 
mohli uvědomit, kolik darů 
nám přenechali naši před-
kové, hlavně i dar víry, kte-
ré máme rozvíjet a za něž 
máme být vděčni.

B. Bílíková

Nedávno jsme se rozlou-
čili s naším dlouholetým 
kostelníkem panem Sta-
nislavem Ištvánkem. Jeho 
pozemská cesta skončila 
29. května ve věku 78 let. 

Více než 15 let konal v naší 
farnosti zmíněnou kostel-
nickou službu. Jak mnoho 
práce a starostí je s ní spo-
jeno, vědí jen ti, kteří stojí 
nejblíž. Stanislav Ištvánek 
vždycky plnil své povinnosti 
věrně a pečlivě. Se stejnou 
věrností vypomáhal dlouhé 
roky i ve farním sklepě. 

Jakmile měl v sakristii 
volnou chvíli, zastihl jsem ho 
s breviářem nebo s růžen-
cem v ruce.

VZPOMÍNKA A PODĚKOVÁNÍ

Sám za sebe i za celé naše 
farní společenství mu za 
jeho práce i modlitby děkuji. 
Děkuji také za jeho přátel-
ství i za dobrou atmosféru, 
kterou pomáhal v sakristii 
vytvářet. 

Velkou část z toho, co ne-
jen během své kostelnické 
služby, ale i v celém svém 
životě vykonal, zná jen dobrý 
Bůh. Ať mu za jeho víru i za 
jeho práce a námahy odplatí 
dobry věčnými. 

o. Petr 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
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Přestávka při brigádě na faře (přijďte také ) Májová na farní zahradě

Májový koncert Vox Vini

Noc kostelů - Vystoupení souboru Danielis z Rousínova

Noc kostelů – z programu pro děti

Představení přípravy biřmovanců na vigílii Noc kostelů – adorační místo

Udílení svátosti biřmování Sjezd rodáků - Divadlo pro děti Ze společného odpoledne rodin třeťáků

FOTOREPORTÁŽ K PROŽILI JSME
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SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Mottem letošní noci kostelů, 

která se uskutečnila 10. červ-
na, byl citát z knihy Zjevení 
21,25:

„JEHO BRÁNY ZŮSTANOU 
VE DNE OTEVŘENÉ, NOC 
TAM UŽ NEBUDE.“

Tato akce nabízí možnost 
ve večerní a noční atmosféře 
navštívit nejen kostely a modli-
tebny, ale také prostory klášte-
rů, krypty, věže, kůry, sakristie 
a další běžně lidem nepřístup-
ná místa. Má umožnit široké 
veřejnosti nezávazné přiblížení 
se a setkání s křesťanstvím. 

V letošním roce se opět po 
dvou letech zapojila do této 
akce i naše farnost. Bohatý 
program začal večerní mší 
svatou. Při ní jsme si mohli 
uvědomit, že si máme vážit 
toho, že máme kostel, že 
v něm můžeme být společně 
a že se v něm cítíme dobře. Ale 
také se máme snažit o to, aby 
se v něm cítili dobře i ti, kteří 
do něj běžně nechodí, jak řekl 
o. Petr Karas při promluvě.

Po mši svaté byl program 
pro děti. Mohly si vyzkoušet 
lezeckou stěnu, ve farní učeb-
ně pak pro ně byly nachystány 
hry. Zde si také mohly vyrobit 
z dřevěných hranolků křížek.

Pro dospělé pak bylo při-
praveno u kostela farní víno, 
při kterém si mohli spolu po-
besedovat.

NOC KOSTELŮNOC KOSTELŮ

Dále byla možnost pood-
halit „tajemství sakristie“, kde 
byly vystaveny předměty pou-
žívané při mši – kalichy, obětní 
misky, konvičky, kadidlo, … 
a také mešní roucha a ornáty. 
Pro mnohé byl jistě zajíma-
vým výstup na věž a pohled 
z ní, nebo také možnost vidět 
z blízka zvony našeho kostela. 
Při výstupu na ni jsme mohli 
nahlédnout i na kostelní půdu, 
kde byli k vidění netopýři, a jak 
řeklo jedno z dětí, „viseli tam 
jako hrušky“.

V kostele jsme si mohli po-
slechnout komorní pěvecký 
sbor DANIELIS z Rousínova, 
jejich koncert začali spiritu-
álem „JDI A ZVĚSTUJ“. Po 
něm následoval muzikál TAR-
SAN, v podání mladých lidí 
ze Spojených farností z Brna 
a okolí. Tato nám přiblížila 
netradičním způsobem život 
sv. Pavla z Tarsu. 

Ti, kdo chtěli prožít chví-
li ticha, se jistě zastavili na 
oratoři, kde byl obraz Gerrita 
van Honthorsta „Ježíš před 
veleknězem“. Na obraze svět-
lo svíce ozařuje dvě hlavní 
postavy: Krista a velekněze. 
Veleknězův obličej působí přís-
ně a sebevědomě a jeho výraz 
je ještě zdůrazněn gestem 
jeho ruky. Naproti tomu z Je-
žíšovy tváře vyzařuje pokoj, 
smířenost s tím, co má přijít. 
Jeho svázané ruce zdůrazňují 
paradox střetu mezi zdánlivou 
mocí velekněze a dobrovolně 
přijatou bezmocí Krista, kterou 
přijal i kvůli mně. Za pomoci 
textu jsme mohli rozjímat, jestli 
i my nesoudíme Boha a jak?

Tento pěkně připravený 
večer byl zakončen krátkou  
modlitbou. Všem organizá-
torům za jejich práci i všem 
účastníkům patří poděkování.

B. Bílíková

Muzikál Tarsan
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SVĚDECTVÍ

DUCHOVNÍ OBNOVA

SLOVO PRO DUŠI

Jsem (nebo vlastně doufám, že dnes můžu 
napsat: byla jsem) stejný typ věřící, jako 
spousta jiných: zvyklá od dětství chodit do 
kostela se vším, co s tím souvisí, a snažící 
se o duchovní život a vztah s Pánem Bohem 
se střídavými úspěchy a neúspěchy. Chtěla 
jsem udržovat s Bohem osobní vztah. K tomu 
mi pomáhaly duchovní knížky, přednášky 
a podobně. Nebyla jsem tedy úplné „duchovní 
mimino“. Nevím, jestli po absolvování duchov-
ní obnovy jsem alespoň na střední škole, toto 
prověří další životní situace, vztahy či role. Do-
volím si ale doufat a věřit, že duchovní obnova, 
kterou jsme absolvovali v Hodoníně na konci 
letošní zimy, pro mě znamená úplně nové 
nastavení duchovního života (usmívám se, jak 
děsivě formálně to zní) a vztahu s Ježíšem.

Na první setkání jsem přišla s tím, že bych 
chtěla něco se se svým duchovním životem 
„udělat“. Nicméně poté, co jsem se dozvě-
děla, že víkendových meetingů bude deset, 
jsem si řekla, že to teda ani omylem. „Ani 
omylem“ jsem dochodila celý kurz, kilometry 
nekilometry (dojezdová vzdálenost 50 km), 
lyže nelyže (zimní sezóna :-)). Bez výjimky 
všechna setkání byla něčím výjimečná, na 
každém z nich jsem se dozvěděla to, co 
opravdu potřebuji. 

Jak se píše v hodnocení diplomových prací, 
„jednotlivá témata byla vhodně zvolena a logic-
ky na sebe navazovala“. Začali jsme tématem 
představy o Pánu Ježíši a tím, jak jsou naše 
osobní interpretace o něm často mylné. Rušili 
jsme představy o tom, že je to někdo vzdálený, 
koho naše osobní problémy až tak nezajímají 
- „oslovit Pána Ježíše má smysl, to není jak 
napsat Obamovi“. Do živých a promyšlených 
přednášek vstupovali naši vedoucí se svými 

osobními zkušenostmi. Zkušenostmi veselými 
(hned na úvod velmi zaujalo vyprávění jedné 
vedoucí, jak zbožné byly její úmysly, se kterými 
začala před lety svou duchovní obnovu – mít 
hodinu klid od malého synka, který pořád „řval 
a řval“:-)). Zkušenostmi s prožíváním smutku 
či velkého trápení s nemocí svou nebo člena 
nejbližší rodiny… Když posloucháte, jak se 
s něčím takovým s pomocí víry tito lidé potýkali, 
jak to s vírou prožívali, jaké dostávali od Pána 
Ježíše odpovědi, jak tyto odpovědi vnímali, 
otvírá se vám úplně jiný prostor než ten, který 
máte zajetý a který nám nabízí klasický „mimo-
duchovní“ svět.

Po přednášce jsme témata a úryvky z Bible, 
na které jsme byli nasměrováni, diskutovali 
v menších skupinkách. Velké díky našim 
vedoucím. Mně osobně ukázali, jak skvělým 
textem Bible je. Dosud jsem ji vnímala v kon-
textu archaicky znějících mrtvých slov jako 
jsou „hle, říza, povstal a pravil“. Dnes je to pro 
mě nápomocné každodenní čtivo.

Naučit se vnímat Ježíše jako toho, kdo 
vás chce uzdravit z vašich vnitřních zranění, 
často letitých. Přesvědčit sebe samu, že 
chci přenechat vedení svého života Pánu..., 
toto chtělo hodně příkladů, vnitřních dialogů, 
modlitby a jiné denní práce na sobě. Protože 
prakticky vzato to znamená přenechat velení 
nad oblastmi, kde je člověku vlastní mít je pod 
kontrolou, chtít je dělat po svém a Krista jen 
prosit, aby mu s nimi pomohl. Krásný příklad: 
Ježíše bereme s sebou do auta maximálně 
jako spolujezdce, případně jako stopaře na 
zadní sedadlo (nebo přímo do kufru, kde ho 
vytáhnu, jen když havaruju - trefně pozname-
nala vnímavá kolegyně). 

Přes další témata postupujeme k hlavní 

náplni kurzu – přijmout dary Ducha svatého. 
Duch svatý… svatokrádežně (pro dobro věci 
) prohlašuji, že to pro mě dříve byla něja-
ká bezobsažná holubice, která apoštolům 
maximálně tak rozvázala jazyky a šmytec. 
Až tady mi ukázali ohromné možnosti Ducha 
svatého, dávané nápadně i nenápadně, ně-
kdy i s humorem a rafinovaně! Jsou to nově 
projevované vlastnosti, odvaha, naděje, 
vnitřní pokoj, bezstarostnost, osvobození od 
mnoha závislostí na světských materiálních 
i nemateriálních objektech i subjektech. 
Co víc bychom mohli chtít? Mám každý den 
velkou radost, když je můžu objevovat. Život 
je s nimi mnohem lehčí (pozor, samozřejmě 

i těžší – duchovní cesta není jednoduchá), 
ale hlavně plnější a lepší.

O tom, co všechno mi duchovní obnova 
dala, by se dalo sepsat dílo v délce Ottova 
slovníku naučného, v rozsahu všech 27 svaz-
ků. Všem ji více než doporučuji. Určitě se nás 
ale o zážitky bude chtít podělit víc. Končím 
tedy se slovy vděčnosti a velkých díků otci 
Petrovi, všem vedoucím i dalším, kteří ji obě-
tavě připravovali (a opovažte se to vyškrtnout 
:-)). Děkuji vám za hluboký zásah do života 
a krásnou pobídku obnovit svůj vztah s Pá-
nem Ježíšem!

Radana Janáčová

Jmenoval se Fleming a byl to chudý skotský 
rolník. Jednou, když se snažil vydělat pro 
rodinu na živobytí, uslyšel volání o pomoc 
z nedaleké bažiny. Zahodil nářadí a běžel 
k močálu. Tam našel vyděšeného kluka po 
pás v černém bahně, jak křičí a snaží se do-
stat ven. Rolník osvobodil mladíka a zachránil 
ho tak před pomalou a úděsnou smrtí.

Další den se u Skotovy zahrádky zastavil 
luxusní vůz. Vystoupil z něho elegantně 
oblečený šlechtic a představil se jako otec 
chlapce, kterého rolník Fleming zachránil. 
„Chci se s vámi vyrovnat," řekl šlechtic. „Za-
chránil jste život mému synovi."

 „Ne, nemohu přijmout peníze za to, co 
jsem udělal," odvětil skotský rolník a odmítl 
nabídku.  V tu chvíli se ve dveřích objevil 
rolníkův syn. 

„Tohle je váš syn?" zeptal šlechtic.
„Ano," odvětil rolník hrdě. 
„Udělám vám nabídku. Dovolte, abych mu 

poskytl stejnou úroveň vzdělání, jaké se do-

stane mému synovi. Pokud je mladík aspoň 
trochu po otci, určitě z něho vyroste muž, na 
kterého budeme oba pyšní." A tak se stalo.

Syn rolníka Fleminga chodil do nejlepších 
škol a po čase promoval na Lékařské fakultě 
St. Mary's Hospital Medical School v Londý-
ně a posléze dosáhl světového věhlasu jako 
vynálezce penicilinu Sir Alexander Fleming. 

Po letech, syn téhož šlechtice, který byl 
zachráněn z močálu, dostal zápal plic.Co mu 
zachránilo život tentokrát? Penicilin.

Ten šlechtic se jmenoval Lord Randolph 
Churchill. A jeho syn? Sir Winston Churchill.

Říká se:
Co chodí dokola, to se nakonec vrátí.
Pracuj, jako když nepotřebuješ peníze.
Miluj, jako bys nebyl nikdy zklamán.
Tancuj, jako by se nikdo nedíval.
Zpívej, jako by nikdo neposlouchal.
Žij, jako by byl ráj na Zemi.

Připravila Mirka Červenková

FLEMING A PENICILIN
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NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

SPORT VE STÁŘÍ

VZDĚLÁVÁME SE

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE
LETNIČNÍ HNUTÍ

Starý člověk, byť by na něj šly jakkoliv 
lenivé choutky, se má pohybovat; je to 
prospěšné jeho zdraví, zabraňuje strnutí 
jeho údů. Jenže který normální starý člověk 
bude dobrovolně cvičit?! Tak to příroda 
zařídila jinak.

Cokoliv vezme starší člověk do ruky, to 
nejdříve spadne. Ať je to sklenice či toaletní 
papír. Je tudíž nutno se pro věc sehnout a ve 
většině případů ne jednou, neboť obvykle 
napoprvé nedokážeme věc uchopit a sklá-
níme se víckrát. Je to něco jiného, než pro-
myšlené předklony, jejichž počet dosáhne za 
den úctyhodného čísla, tolik jich ani aktivní 
sportovci nedělají! Když při tom něco rozbi-
jeme, je předklon spojen s rozmachováním 
paží při zametání. Jde o předpažení, připa-
žení, rozpažení a stoupneme-li na střepy, je 
to spojeno i s poskoky. 

Nebo jak příroda pečuje o to, aby starší 

člověk hodně chodil! Spočítali jste si někdy 
své kroky do komory, kam jste přišli a vůbec 
nevíte pro co? Tedy zpět, znovu si uvědomit, 
co potřebujete a při vstupu do komory opět 
zapomenout, tudíž opakovaně kráčíte tam 
a zpět a vůbec není třeba běhat někde v tre-
nýrkách v parku.

Totéž se děje, jdete-li nakoupit. Seznam 
věcí, doma v klidu promyšlený a napsaný, 
vám není nic platný, neboť lísteček buď 
zapomenete doma, nebo ztratíte, a tak jdete 
ráno třeba jen pro kvasnice, odpoledne pro 
housky a k večeru pro salám.  

Zbytečně se rozčilujete a naříkáte na 
zapomnětlivost: to vše je dílo přírody, která 
nutí své děti pohybovat se až do stáří. Měli 
bychom jí zato být vděčni, i když na druhé 
straně toho nádobí hodně ubývá a ani jeden 
skleněný servis už není kompletní. 

Věra Lejsková

Milí přátelé,
dnes si probereme několik malých církví, 
které spadají do okruhu „letničního hnutí“ 
– patří sem Novoapoštolská církev, Apo-
štolská církev a Křesťanské společenství 
a další.

Pět známek pravověrnosti
Nejprve se však podívejme se na toto hnutí 

optikou našich pěti známek, podle kterých 

určujeme, do jaké míry jde o pravověrný směr 
v rámci tohoto hnutí, tedy zda:
- vyznává víru v Trojjediného Boha
-  vyznává Ježíše jako pravého Boha a pravé-

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

smrt a zmrtvýchvstání stal naším Spasite-
lem

-  čerpá ze svátostí jako řádných prostředků 
k dosažení spásy 

-  je vedena biskupy (nástupci apoštolů), kteří 
udržují jednotu s papežem.
Jelikož toto letniční hnutí vzešlo z křesťan-

ského protestantského prostředí, můžete říci, 
že u prvních tří známek není v těchto spole-
čenstvích pochybnosti. Nicméně ze svátostí 
zůstal jen křest, jak jej chápeme v rámci kato-
lické církve. Všechny ostatní svátosti v těchto 
církvích v podstatě neexistují. Dále pak tyto 
církve neuznávají autoritu papeže, a tedy není 
zde zachována apoštolská posloupnost, jak 
to ostatně plyne z protestantských duchov-
ních kořenů.

Označení a historie
Z názvu „letniční“ můžeme snadno odvo-

dit, že jádrem těchto církví je událost Letnic 
(seslání Ducha Svatého) – je zde tedy kladen 
zvláštní důraz na působení Ducha Svatého. 
V dějinách církve můžeme nalézt náznaky, 
kdy se kladl větší důraz na charismatické 
dary a na působení Ducha Svatého, skutečné 
letniční hnutí se ovšem začíná vytvářet v me-
todistických kruzích ve Spojených státech až 
v poslední třetině 19. století. Za rozhodující 
se považuje silvestrovská noc přelomu století, 
kdy ve škole v Nebrasce se modlili příslušníci 
různých vyznání a došli k závěru, že je třeba 
zopakovat gesto vkládání rukou.

Tehdy se objevily nejrůznější charismatické 
dary včetně tzv. modlitby v jazycích, která 
je pro toto hnutí dodnes charakteristická. 
V dubnu 1906 došlo k další významné udá-
losti: ve shromáždění, vedeném černošským 
kazatelem Williamem Seymourem, byl „vylit“ 
Duch Svatý.

Stoupenci tohoto hnutí nemínili zakládat 
své církve a chtěli působit ve svých vlastních 
církvích. Nicméně některá církevní společen-
ství pro tento směr nebyla nakloněná a tak 
vznikla řada letničních církví.

Tento letniční proud ovlivnil mnoho církví 
nebo stál přímo u jejich vzniku. U nás jsou 

nejznámější Novoapoštolská církev, 
Apoštolská církev a Křesťanské spole-
čenství. Některé z těchto církví vznikly ještě 
před začátkem samotného letničního hnutí, 
ale postupně byly tímto duchovním proudem 
významně ovlivněny.

Letniční církve dnes apelují na skutečné 
obrácení a „křest v Duchu“, který je provázen 
mimořádnými úkazy, zejména už zmiňovanou 
modlitbou jazyků (glosolálie). Námitka, že 
tato zvláštní charismata v Církvi po dlouho 
dobu chyběla, je vyvracena poukazem na to, 
že stejně jako na počátku, když křesťanství 
dobývalo svět, tak i nyní, při všeobecné misii 
na konci konvenčního křesťanství, je třeba 
provázet hlásání slova mimořádně mocnými, 
zázračnými znameními shůry, kterými je toto 
hlásání potvrzováno. 

Letniční hnutí je nadkonfesijní í a prostupuje 
všemi církvemi, včetně katolické. V té pracuje 
pod názvem hnutí charismatické obnovy. 
Je to jeden ze směrů spirituality (prožívání 
víry), který svědčí o tom, že naše katolická cír-
kev není uniformní, jak nás někteří lidé vnímají 
– je zde mnoho směrů a důrazů ve spiritualitě 
a každý si tak můžeme najít prostor, který mu 
vyhovuje – napadá mě příměr z praxe: někdo 
prožívá mši na lavičkách vepředu, někdo 
v lavicích, jiný na kůru, ale přesto všichni 
tvoříme společenství kolem jednoho oltáře, 
kde se setkáváme spolu navzájem, ale hlavně 
s Kristem ve svátostech.

Novoapoštolská církev
Vznikla z hnutí, které se objevilo počátkem 

19. století tím, že se lidé ve Skotsku, Anglii 
a v Německu modlili za nové vylití svatého 
Ducha a nové vyslání „apoštolů“. Na základě 
proroctví byli od roku 1832 povoláváni první 
„apoštolové“ a další církevní nositelé úřadu. 
První obce této církve vznikly v Anglii, a to 
v Albury a v Londýně.

V čele hnutí stál původně presbyteriánský 
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Naši varhaníci (část druhá)

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

V minulém čísle Cesty jsme zahájili náš seriál o varhanní službě v kostele. Postupně vám 
v krátkých rozhovorech představujeme naše mladé talenty. V minulém čísle jste se mohli 
seznámit s Terezou Jordánovou a Vítem Škrhákem. Jak své povinnosti zvládají Markéta 
Netopilíková a Marek Vymyslický, se dozvíte v tomto čísle.

Markéta Netopilíková
20 let, 
studuje Vysoké učení technické Brno
- Stavební inženýrství.

Jak dlouho hraješ na varhany?
Od druhé třídy základní školy jsem hrála 

na klavír. Když jsem v osmé třídě dokončila 
druhý klavírní stupeň, chtěla jsem vyzkou-
šet i hru na varhany, tak jsem na ZUŠ 
pokračovala. Takže teď na varhany hraju 
necelých 5 let.

Je pro tebe hra na varhany náročnější 
než na klavír?

Rozhodně ano, je těžší díky používání 
pedálů, takže chvíli trvá, než se ruky s no-
hama sehrají, ale dá se to zvládnout. 

 
Jak ses dostala k hraní v kostele?

Po ukončení devítky mě moje paní učitel-
ka Lucie Škrháková oslovila, ať si zkusím 
zahrát i v kostele. Upřímně, moc se mi do 
toho nechtělo, ale vzhledem k tomu, že 
v tu dobu bylo málo varhaníků, tak jsem 
to zkusila.

Měla jsi ze začátku trému?
Měla, a velkou. 

Jak sis s trémou poradila?
První mši u mě stála paní učitelka Lucie 

a radila mi, kdy co zahrát. Na další dvě mše 

jsme se domluvili s Markem Vymyslickým 
a navzájem jsme si radili a pomáhali. Teď, 
když mám službu, jsem už u varhan raději 
sama.

Zažila jsi někdy nějaký trapas?
(směje se) Trapasů bylo spousta… Ze 

začátku jsem velmi chybovala, zasekla 
se třeba v půlce mše a nevěděla, jak dál. 
Postupně jsem si zvykla, ale i teď se mi 
někdy stane, že udělám chybu.

Baví tě hra v kostele?
Mám z toho dobrý pocit, ale pravdou je, Obnova kříže u kostela - pan Karel Chládek

londýnský duchovní E. Irving, který učil 
o možnosti rozšíření charismat v současné 
církvi. Věřil i v obnovu pěti služebností, mezi 
které podle něj patří apoštol, prorok, evange-
lista, pastýř a učitel, jejichž povolání má obno-
vit církev poslední doby. V roce 1831 vypuklo 
v Irvingově farnosti charismatické probuzení, 
které vedlo ke vzniku Novoapoštolské církvev, 
zakládající své učení na autoritě současných 
„apoštolů“. Irving byl pro své učení exkomuni-
kován ze své presbyteriánské církve a zemřel 
v roce 1834.

V České republice má tato církev cca 
5000 členů (podle sčítání v roce 2011).

Apoštolská církev 
Tato církev taktéž odvozuje svůj vznik od 

E. Irwinga. 
Základní správní jednotkou Apoštolské 

církve jsou sbory, které jsou seskupeny do 
správních oblastí. Sbor vzniká tam, kde je 
společenství věřících po duchovní a mravní 
stránce autonomní. Je po hospodářské 
stránce soběstačný, má právní subjektivitu 
a je zastupován a spravován pastorem sboru 
a druhým pastorem. Odpovědnost za sbor 
nese také Rada starších.

Při sčítání lidu v roce 2001 se k Apoštolské 
církvi přihlásilo 4 565 osob, roku 2011 k Apo-
štolské církvi pak 4 934 osob. Je zde tedy 
patrný malý nárůst.

Křesťanské společenství
Vzniklo ze sboru Českobratrské evangelic-

ké církve v Praze na Maninách. Tamní farář 
Dan Drápal (známý český publicista, nedávno 
se angažoval v nadačním fondu Generace 21, 
který zajišťoval pobyt křesťanských iráckých 
uprchlíků u nás) se však se svoji letniční 
koncepcí už nevešel do rámce své mateřské 
církve a proto založil vlastní církev, jejíž sbory 
už dávno přesáhly pražské Maniny. 

V rámci letničního hnutí můžeme ještě zmí-
nit neméně zajímavé tzv. Nezávislé letniční 
sbory, které jsou tvořeny naprosto samostat-
nými společenstvími bez jakéhokoliv ústředí, 
přičemž jednotlivé sbory jsou považovány za 
samostatné církve – jde o podobný princip, 
jako jsme viděli u východních církví.

V Praze je to např. Voda života, v Plzni 
Maranatha či v Brně Pán přijde. Jedná se 
však o silně individualistická společenství se 
sektářskými a neekumenickými rysy.

Rád bych povzbudil čtenáře k dalšímu 
prohloubení informací například ze zdrojů, 
které uvádím pod článkem. 

Petr Martínek
Prameny: 
Křesťanstvo, Pavel Filipi
Úvod to teologie, Vladimír Slámečka
internet
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že třeba na sobotní mše se mi velmi těžce 
ráno vstává. To je trochu nepříjemné.

Kolikrát týdně hraješ?
Asi dvakrát, protože během týdne jsem 

v Brně. 

Podle čeho si vybíráš písničky, které 
budeš hrát?

Vybírám vždy podle liturgického období, 
které právě je. A pak vždy vyberu písničku, 
kterou umím. Nikdy nezařazuji písně, které 
jsem ještě nehrála nebo je neumím.

Co když se stane, že všechny „tvoje“ 
písně se hrály během týdne?

(směje se) Nevadí, zahraju některou 
z nich znovu.

Máš svou oblíbenou písničku?
Z kostelních mám ráda K nebesům dnes 

zaleť písni a na klavír ráda hraju skladby 
Ludovica Einaudiho nebo známé písně 
z filmů. 

Nutili tě vaši, abys chodila do ZUŠ?
Ano, nutili. Na základce jsem chtěla 

několikrát skončit, ale jsem za to zpětně 
ráda, že mi to nedovolili. 

Podporují tě v hudbě tvoji rodiče?
Ano, například taťka se mnou cvičíval 

na klavír.
Jinak mě podporují například i tak, že se 

mnou chodí ráno do kostela, ať nemusím 
sama vstávat a aby se nestalo, že zaspím 
(po pátečních náročných večerech by se 
to mohlo přihodit).

Máš jiné koníčky?
Docela ráda maluju a chodím ven s přá-

teli. Na další koníčky už mně moc času 
nezbývá kvůli škole.

Marek Vymyslický
21 let, 
studuje Církevní střední zdravotnickou školu 
v Brně, obor zdravotnický asistent

Jak jsi s hudbou začínal?
Hrál jsem na violoncello a na klavír. Na 

klavír jsem hrál šest let v základní umělec-
ké škole a pak i sám.

Proč jsi přešel na varhany?
Na třídních přehrávkách v ZUŠce jsem 

viděl hrát na varhany kluka a zaujalo mě, 
jak používá pedály. Zašel jsem tehdy ještě 
za Jarkou Hunčovou, která hrávala v koste-
le, a ona mě do techniky používání varhan 
zasvětila. Ale na varhany jsem v hudebce 
hned přejít nemohl, musel jsem nejdřív 
dokončit klavírní cyklus. Nechtělo se mi 
čekat, tak jsem se mimo klavír učil i na 
varhany jako samouk. 

Jsou pro tebe varhany náročnější než 
hra na klavír?

Vůbec ne. Byl jsem zapálený a bavilo mě 
to, takže mi to ani nedošlo nijak složité, ale 
spíš zajímavé. 

Když jsi začínal hrát mše, měl jsi trému?
To teda měl (směje se). Poprvé, když 

jsem si zahrál na mši, tak jsem hrál jen 
Beránku Boží. Jarka mě tehdy donutila, 
ať si to vyzkouším. Je to sice krátká část, 
ale byl jsem velmi nervózní. Odehrál jsem 
první část, ale pak jsem se do toho nějak 
zamotal a než abych to dál kazil, raději 
jsem přestal hrát. Jarka hned skočila 
za varhany a dohrála zbytek za mě. Od 
té doby jsem však už hrát nechtěl. Měl 
jsem dvouměsíční pauzu a pak mě Jarka 
zavolala znovu. Připravila mi i varhanní 
skladby do kostela, ať se je naučím. Ně-

jakou dobu jsem pak hrál v kostele v Brně 
a v Mutěnicích. Teprve po čase se ozvala 
Lucie Škrháková a začal jsem hrát i u nás.

Kolikrát během měsíce hráváš?
Dřív jsem hrával každou neděli a přes 

prázdniny i v týdnu, ale když jsem přes 
týden ve škole, tak hraji jen v neděli, a když 
mi vyjde služba, i v sobotu.

Nedělá ti problém ranní vstávání?
Dřív se mi stalo, že jsem i občas zaspal 

na ranní… 

Máš oblíbené písničky v kostele?
Ani ne. Snažím se hrát ty písničky, které 

se dlouho nehrály. Oblíbenou mám Ježíši 
Králi.

Stává se ti i teď po letech nějaký trapas?
Ano, pořád je něco... Například, když 

byl první postní týden před Velikonocemi, 
nachystal jsem si mariánskou píseň. Asi 
sekundu před začátkem mše doběhl kos-

telník, že musím změnit výběr za postní. 
Byl to takový fofr. Musel jsem se rychle 
připravit, ale nevěděl jsem, kterou píseň 
rychle vybrat, a když jsem konečně něco 
našel, nepamatoval jsem si ji. Než jsem se 
přeorientoval, co mám vlastně hrát, tak se 
z varhan linuly hrozné tóny už při přede-
hře. Lidé se snažili zpívat, ale byl to velký 
trapas. Při druhé sloce už jsem to trochu 
natrénoval, ale z kostela jsem po mši radši 
rychle vyletěl, abych potkal co nejmíň lidí 
(směje se). 

 
Na varhany hraješ jen u nás v kostele?

Teď už jen v Bojanovicích. Občas se 
mi stane, že mě osloví v Brně, kde jsem 
dříve zpíval ve sboru, ale to je opravdu jen 
párkrát do roka. 

Kdo tě z rodiny podporuje?
Od malička se mi líbil klavír, na který 

hrála sestřenka, ale doma jsme ho neměli. 
Až děda mi společně s rodiči klavír koupil, 
abych mohl hrát. Měl z toho radost a pod-
poroval mě. Chodil se s rodiči dívat i na 
třídní přehrávky v hudebce a byl nadšený, 
že hraji i v kostele.

Vedeš v Brně smyčcový soubor. Co to 
obnáší?

Jde o soubor střediska volného času při 
zdravotnické škole v Brně. Hrajeme spíše 
pro radost, občas vystoupíme na veřejnos-
ti. V lednu jsme hráli na mši část Rybovy 
mše vánoční. 

Jaké máš další koníčky?
Kromě běžných aktivit už toho moc ne-

stíhám, jen ještě jezdím na motorce.

Andrea Červenková
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OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY

PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

ČINY MLUVÍ

Jakou moc má slovo, mi bylo dáno poznat 
při nedávném setkání. Na jednom táboře 
mládeže jsem měl před léty sérii přednášek 
o vztazích mezi lidmi a zvláště o vztazích 
mezi chlapci a děvčaty v době dospívání. 
Zájem byl mimořádný, potlesk neobvyklý 
a spokojenost na obou stranách veliká. Byl 
jsem tam s manželkou. Bylo léto, příroda 
kouzelná, a tak jsme ve volných chvílích 
chodili na procházky. 

Zhruba po deseti letech jsem se setkal 
s mládencem, který se onoho tábora také 
zúčastnil – tehdy jako dospívající mladík. 
Hlásil se ke mně a s velkým nadšením mi 
sděloval, že se tam seznámil s děvčetem, 
které si potom vzal. Mají už dvě děti a krásné 
manželství. Říkal, že se mu na táboře velice 
líbilo, že mu ten pobyt pomohl v životní orien-
taci a že na to s manželkou rádi vzpomínají. 
Už jsem se začal dmout pýchou, jak jsem 
to všechno dobře v přednáškách nastínil, 
probral a vyložil, když mne napadlo, abych 
se ho zeptal, co je nejvíc ovlivnilo.

Očekával jsem, že mi bude recitovat moud-
ra, která jsem v přednáškách pronesl, že si 
vzpomene na příklady ,které jsem uváděl i na 
argumenty, kterých jsem používal. Ale ouha! 
Má pýcha dostala co proto. Odpověděl: ,,Já 
si nepamatuji, co jste tam říkal, ale my jsme 
se na vás dívali, jak chodíte s manželkou na 
procházky, pořád spolu rozmlouváte a držíte 
se za ruce přesto, že tehdy uteklo už víc než 
čtvrt století od vaší svatby. Řekli jsme si, že 
až se vezmeme, rádi bychom se nejméně 
těch 25 let k sobě taky tak chovali.“

Naše činy mluví tak hlasitě, že naši řeč není slyšet

Nebyla to tedy učená slova; nebyly to 
argumenty, vědecké i všelijak umné; nebyla 
to rétorika, co je ovlivnilo. Byla to taková 
„drobnost“ jako držení se za ruce.

Je pravda, že od chvíle, kdy jsme spolu 
začali chodit (a je to již 53 let), se dodnes ne-
ustále vodíme za ruce, ať jdeme kam jdeme. 
Někteří lidé se nám smějí. My si ale říkáme: 
„Proč ne, když se máme rádi?“

PÁR RAD PRO MANŽELE

Úkoly na každý den.:
- snažit se změnit sebe – ne partnera
- na partnera se dívat pozitvně pohledem 

lásky; vrátit se do doby, kdy jsme spolu 
chodili

- mít pro druhého pozornosti, drobnosti pro 
radost, dávat je z lásky ( nezaslouženě)

- odpustit sám sobě, prosit o odpuštění 
druhého

- otevřít se Boží lásce. Bůh je společen-
stvím lásky. Jsme povoláni abychom (muž 
a žena) svou růzností žili v jednotě.

Podmínky komunikace:
- snažit se zbavit falešných iluzí o partnerovi, 

o lásce, o manželství. 
- uznat druhého jako ode mě odlišného. 

Odlišnosti nejsou důvodem ke konfliktu, 
ale mají sloužit k obohacení a doplnění 
celé jednoty manželského společenství.

- přijmout druhého takového, jaký je a při-
jmout i sám sebe.

Sheri Rose Shepherd: Milované Prin-
cezně
Nakladatelství Rosa, 192 stran

Která žena by nechtěla dostat dopisy od 
svého Krále? Tato krásná barevná knížečka 
přinásí svazek milostných dopisů od Krále 
celého stvoření. Na každé dvoustraně 
naleznete vždy krásnou fotografii s citátem 
a k němu dopis povzbuzení, potěšení, po-
učení. Když se vaše duše ponoří do těchto 
dopisů, najdete v nich utvrzení v tom, proč 
tu jste a jak velmi vás Král miluje...

Marek Orko Vácha: Příběhy z jiného 
vesmíru
Nakladatelství Cesta, 107 stran

I když je každá z povídek z jiného prostře-
dí, jsou spojeny myšlenkami, které jsou pro 
autora charakteristické. Je to obdiv k Hos-
podinovu dílu a starost o ně. Je to pokora, 
s jakou má člověk v tomto díle pokračovat. 
Je to čistý otevřený postoj a láska k lidem. 
To vše okořeněno troškou humoru.

Ulrich Hub, Jörg Mühle: Na arše šest
Nakladatelství Petrinum, 62 stran

Světový bestseller nyní v češtině. Příběh 
vzdáleně inspirovaný Noemovou archou 
pro děti i dospělé o všelijakých předsta-
vách o Bohu, a to vše ve chvíli, kdy se blíží 
potopa světa.

ÚRYVEK Z KNIHY:
Byla jednou na světě krajina plná ledu 

a sněhu, a ať jste otáčeli hlavu na jednu 
stranu nebo na druhou, viděli jste jen sníh 
a led a led a sníh a sníh a led. Když jste 
se se ale pořádně rozhlédli, mohli jste na 
jednom ledu rozpoznat tři malé postavy. 
Kdybyste se k postavám přiblížili, rozeznali 
byste tři tučňáky. Dva velké a jednoho ma-
lého. Byli úplně stejní, ale to je normální. 
Všichni tučňáci vypadají stejně. Když člo-
věk uvidí jednoho, zná vlastně všechny. Ale 
pozor! K tučňákům by se nemělo chodit tak 
blízko. Jsou sice neškodní, ale poněkud 
páchnou po rybách.

„Smrdíš,“ řekl jeden tučňák. „Ty taky,“ 
odpověděl druhý. „Přestaňte se hádat,“ 
řekl ten malý a do těch druhých šťouchl. 
Když ale do nějakého tučňáka šťouchnete, 
vrátí vám to hned zpátky třeba i větší silou. 
A pak to jde ráz na ráz a během chvilky je 
z jednoho šťouchance pořádná mela. Na 
konci sebou všichni tři plácli do sněhu 
a bezradně se na sebe podívali: „Proč se 
vlastně musíme pořád hádat?“

Tak plynul den za dnem. „Kéž by se 
konečně něco stalo,“ povzdechl si malý 
tučňák. A ten den se opravdu něco stalo. 
Něco neobvyklého. Bylo to malé a žluté. 
Na sníh usedl  motýl.

„Já ho zlikviduju,“ řekl malý tučňák. 

Nepřátelství manželství: 
rutina, mlčení. 
- Muž, když přemýšlí, mlčí. Žena, když pře-

mýšlí, mluví. Aneb Když muž mlčí, přemýšlí. 
Když žena mlčí, je naštvaná.

Duchovní komunikace - společná modlitba 
manželů doplňuje osobní modlitbu. 

Manželská láska je Božím darem, darem 
jednoho partnera druhému. Manželská 
láska je jedinečnou účastí na Boží lásce.

-www.vira.cz-
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MODLITBA A TABLET? – 2.  část
„Nechej ho na pokoji,“ okřikli ho druzí dva. 
„Ale já ho chci zabít. Teď!“ vztekal se ten 
malý. „Nemůžeš ho zabít!“ „Kdo to řekl?“ 
„Bůh,“ odpověděli druzí dva tučňáci, „Bůh 
řekl, že zabíjet se nesmí.“

„Ach tak,“ řekl ten malý, pak chvíli 
přemýšlel a nakonec se zeptal: „A kdo je 
vlastně ten Bůh?“ „No, Bůh,“ koktal jeden 
tučňák, „to je těžká otázka. Bůh je veliký 
a velice mocný. Vymyslel si spoustu pravi-
del a umí se pořádně naštvat, když se ne-
dodržují. Ale jinak je docela přátelský. „Má 
jen jednu vadu“, doplnil ho druhý tučňák, 
„není vidět.“ „To je ale ohromná nevýhoda,“ 
udělal malý zklamaný obličej. „Když ho 
nemůžu vidět, nemůžu s jistotou vědět, 
jestli vůbec existuje.“ Oba tučňáci se na 
sebe bezradně podívali. Pak toho malého 
pobídli: „Rozhlédni se kolem a popiš, co 
vidíš.“ „Sníh,“ odpověděl tučňák, aniž se 
rozhlédl. „Dál!“ „Led!“ „Dál!“ „Sníh, led, 
sníh, led...“

 „A kdo to všechno udělal?“ „Bůh?“ ze-
ptal se malý nejistě. „Přesně tak,“ zakývali 
tučňáci hlavou. „A co řekneš teď?“ „No 
abych řekl pravdu, moc se nepředvedl.“

Oba tučňáci sebou škubli a nervózně 
vzhlédli k nebi: „Tiše, nebo tě uslyší. 
Bůh má příšerně dobré uši a kromě toho 
stvořil i tučňáky.“ „Tak se na nás taky moc 
nepředvedl,“ zaprotestoval malý tučňák, 
„jsme ptáci, ale smrdíme po rybách, máme 
křídla a neumíme létat,“ zašklebil se malý 
a zvedl nohu, aby zašlápl motýla. Byl by 
to motýlův konec, kdyby na hlavě malého 
tučňáka něco nepřistálo. Byly to dva po-
hlavky. Tučňák začal hlasitě kvílet. „Klidně 
si řvi,“ řekli mu druzí dva. „Jsi nevychovaný, 
všechno se ti musí říkat třikrát a vůbec- jsi 
úplně špatný tučňák.“

Malý sebou plácl umíněně do sněhu 
a řekl: „No a? Jsou dobří tučňáci a jsou 

špatní tučňáci, a já jsem zkrátka špatný 
tučňák. Takový jsem byl vždycky. To se 
nedá nic dělat. A kromě toho to vůbec není 
moje vina. Takového mě stvořil Bůh.“ Oba 
tučňáci se vyděšeně chytli za hlavu: „Vždyť 
sis právě na toho motýla sedl!“ 

Malý tučňák rychle vyskočil a otočil se.. 
Tam, kde před chvílí seděl, ležel ve sněhu 
motýl. Už nepoletoval. Levé křídlo měl úpl-
ně pomačkané. Všichni tři se skláněli nad 
motýlem. „Chudinka, umřel. Teď přijde do 
nebe.“ „To jde každý, kdo umře, do nebe?“ 
ozval se ten malý. „Ne, všichni ne, jenom ti 
dobří půjdou do nebe.“ 

„Já nejsem dobrý?“ zeptal se malý. „Ne, 
právě jsi zabil motýla.“ „Ale ne schválně!“ 
„Řekl jsi, že ho chceš zabít, a teď je mrtvý. 
Z toho Bůh nebude nějak nadšený.“ „Třeba 
se zrovna nedíval,“ zamumlal malý tučňák.

Jaká dobrodružství zažijí tučňáci cestou 
na Noemovu archu a co všechno během 
plavby prožijí, se můžete dočíst v dalších 
kapitolách této knížky.

Tyto knihy si můžete zakoupit ve farní 
knihovně.

Dále jsou v prodeji kancionály a kniha 
F. Krši Mizející svět.

Mirka Červenková

Zda používat při modlitbě a čtení Bible tablet či chytrý telefon není až moc velká „troufa-
lost“, tak toto zamyšlení zde nenajdete. Tento článek je určen především těm, kteří chtějí 
vědět, jaké možnosti mají, když se chtějí modlit, číst Písmo sv. na počítači, tabletu či ve 
svém chytrém telefonu – dnes zaměřeno na „jablíčkáře“…

Přehled aplikací pro iOS

Bible do mobilu
1) PocketSword - https://itunes.apple.

com/app/Pocketsword/id341046078
Jedná se o speciální projekt 

pro iOS (iPhone, iPad). Mezi 
dostupnými překlady Bible 
je v tomto programu i český 
ekumenický překlad, český 
studijní překlad (KMS) i Bible 21. 

Po spuštění je třeba kliknout na "More" 
a následně pomocí funkce "Downloads" 
stáhnout požadované biblické překlady. Je 
užitečné před vybíráním konkrétních textů 
Písma obnovit dostupné verze (ikonka vpravo 
nahoře).

2) Accordance - https://itunes.apple.
com/us/app/bible-study-with-accordance/
id411970514?mt=8

Tato appka je pro náročnější, 
umožňuje zvláště perfektní prá-
ci s originálními jazyky (řečtina, 
hebrejština, latina) - včetně 
analýzy jednotlivých slov textu, použití překla-
dových slovníků apod. Je dostupná i pro PC.

3) Bible (Youversion) - ht tps://itu -
nes.apple.com/WebObjects/MZStore.
woa/wa/v iew Sof t ware? i -
d=282935706&mt=8

Appka je zajímavá tím, že 
má připravené plány na čtení 
Bible (něco jako Vezmi a čti), 

které jsou rozděleny podle různých témat – 
odpuštění, radost apod. Pokud chcete tyto 
plány využívat, je nutná registrace.

Další praktické appky v češtině

Liturgie.cz - https://itunes.
apple.com/cz/app/liturgiecz/
id793979123?mt=8

Appka obsahuje liturgické 
texty pro různé příležitosti.

Breviář - ht tps://itunes.
apple.com/cz/app/breviar/
id818790371?ls=1&mt=8

Evangelizo – Daily Gospel – https://
i tunes.apple.com/us/app/
evange l i zo - da i l y - gospe l/
id379577026?mt=8

V této appce najdete liturgic-
ká čtení s komentářem a krátké 
představení světce na daný den (bohužel není 
v češtině). Je také pro systém Android.

Ancient Faith Radio App - ht tps://
itunes.apple.com/us/app/
anc ient - fa i th - rad io - app/
id542980935?mt=8&ign-
-mpt=uo%3D4

Internetové rádio s východní 
duchovní hudbou pro chvíle pohody. Je také 
pro systém Android.

Jiří Janeček a Petr Martínek
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Toho roku bylo léto obzvlášť horké. Zem 
byla již vyprahlostí celá rozpukaná, rostliny 
a květiny klopily žízní hlavičky, ale také poku-
kovaly po obloze, jestli se náhodou neobjeví 
nějaký mráček, který by uhasil jejich žízeň. 
A světe věř mi, nebo ne, pozdě odpoledne 
se od lesa přibližoval mráček. Postupně rostl 
a sílil, až se z něj stal docela pěkný mrak. Byl 
plný krásných kapek. 

„Sestřičky, co myslíte, jaké je to tam dole, na 
zemi?“ ozvala se první kapka. „Jakpak to mů-
žeme vědět,“ uchechtla se druhá, „když jsme 
tam ještě nebyly.“ „Náhodou,“ ozvala se velká 
stará kapka jménem Staruška „já jsem tam už 
byla. Nejdříve v potůčku, pak v řece a nakonec 
v rybníku, odkud mě sluníčko vypilo do tohoto 
mraku.“ „Fakt jsi byla na zemi?“ zeptala se opět 
první kapka. „Prosím, pověz nám, jaké to tam 
bylo?“ prosily ostatní. 

A tak stará kapka začala: „Je to tam krásné. 
Když jsem byla v potůčku, bylo tam ticho, jen 
několik žabiček skřehotalo. Zato v rybníce, to 
bylo něco docela jiného. Kolem mě se prohá-
něly ryby, a když bylo moc horko, koupali se 
ve mně i lidé. „Ale kdo to tady pláče?“ zeptala 
se Staruška. Malinká kapička docela na kraji 
mraku vzlykla: „Já se moc, moc bojím spad-
nout na zem. Bojím se, že spadnu na kámen 
a uhodím se, nebo...,  nebo...“ 

„Tak děvčata, jsme na místě,“ zaburácel 
mrak. Konečná, vystupovat!“ Šup, hup, jupí, 
hupsala dolů kapka za kapkou. Už skočily 
všechny, jen na samém okraji se ještě třásla 
naše malá chudinka: „Raději zavřu oči, abych 
nic neviděla.“ „Hup...!“ 

Najednou ucítila, že se pod ní něco zhouplo. 

„Jééé“ vykřikla leknutím.
„Děkuji ti.“ „K..., k..., kdo jsi? A zz... za co 

mi děkuješ?“ vykoktala kapka. 
„Neboj se maličká. Říkají mi růže a děkuji ti, 

že jsi spadla právě ke mně a smím se tě napít. 
„Proč mne chceš pít?“ ptala se nechápavě 
kapka. „Víš, až se tě napiji, vstoupí mi do 
květu síla a budu krásně vonět“. „A k čemu 
je dobré to vonění?“ „Nu přece lidem pro 
radost.“ „Pro radost? To jako budou šťastní?“ 
„Ano“ přikývla růže. „Jů, tak to ano, růžičko. 
Jsem ráda, že je spolu potěšíme.“ A zlehka, 
aby své nové přítelkyni neublížila, vklouzla 
mezi okvětní lístky. Od Starušky totiž věděla, 
že kdo na zemi udělá radost druhému, ten 
nežil zbytečně.

Milé děti, už jsou tady prázdniny. To 
je spousta volného času. Věřím, že už se 
těšíte, jaká nová dobrodružství prožijete, 
a co všechno budete podnikat. A to je 
dobře, protože k tomutu volnému času 
odpočinek a zábava právem patří. Ale po-
zor! Máte za něj také odpovědnost! A tak 
vám tady k dobrému využití času dáváme 
malou nápovědu:
1. Každý den doma něco pomoz, například 

umyj nádobí, pozametej, …
2. Každý den se pokus udělat někomu 

radost.
3. Tvé zuby a tvé nohy nemají prázdniny 

od vody, pasty a mýdla. 
4. Ani tvá duše nemá prázdniny od mod-

litby
5. Raduj se se svými rodiči, sourozenci, 

kamarády, ale i s Bohem.

Ahoj děti!
Přejeme vám, abyste volný čas, který budete mít, prožily se svými rodiči, sourozenci 

a kamarády co nejlépe, a to ať už budete někde na prázdninách nebo strávíte čas v Boja-
novicích. A věřte, že i v tomto čase volna vás ……………………………….

Co ve větě chybí, zjistíte tak, že najdete správnou cestu labyrintem ke kolečkovým bruslím 
a přečtete písmenka, které jsou na ní položené.

Přejeme vám krásné prožití prázdnin !

CestičkaCestička
PŘÍBĚH HORKÉHO LÉTA
aneb i o prázdninách každý den udělej někomu radost
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DĚKANÁTNÍ POUŤ DĚTÍ A ŠKOLNÍ MLÁDEŽE K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ V ŽAROŠICÍCH

Tato pouť se konala 11. červ-
na 2016 a zúčastnilo se jí 
25 dětí z naší farnosti a čtyři 
dospělí, kterým touto cestou 
děkuji za pomoc. Sraz všech 
poutníků byl v 15 hodin ve 
Zdravé Vodě, asi 4 km od 
Žarošic, kde byl náš cíl. Po 
přivítání panem děkanem Jo-
sefem Zouharem a úvodním 
slově pana faráře Josefa Po-
hanky se vydalo asi 150 dětí 
s doprovodem na cestu. 
Putování bylo přerušeno 
několika zastávkami a to 
na modlitbu Korunky k Bo-
žímu milosrdenství a také 
na hřbitově, kde děti po 
modlitbě roznesly svíčky na 
hroby. Po vstupu do kostela 
bránou Božího milosrdenství 

byla sloužena za malé i velké 
poutníky mše svatá. Násle-
dující program se odehrával 
v areálu farní zahrady, kde 
bylo připraveno několik sta-
novišť se zajímavými úkoly. 
Počasí nám přálo, a tak  jsme 

tento pěkný den zakončili 
opékáním u táboráku. Od-
měnou pro organizátory byla 
radost a spokojenost malých 
poutníků, ale přesto jim patří 
velký dík.

Marie Dvořáková

Letos 11.července uplyne 90 let od primice 
patera Jaromíra Pořízka, rodáka z Bukovinky 
u Brna. Narodil se v r. 1902, byl prvním dítě-
tem manželů Františky a Aloise Pořízkových. 
Obecnou školu navštěvoval v Bukovince 
jen asi do třetí třídy, pak se přestěhoval ke 
svému strýci P. Františkovi Pořízkovi, který 
byl duchovním správcem v Dolních Bojano-
vicích už 23 let. 
Po maturitě odchází do Brna a studuje dva 
semestry na právnické fakultě, ale pak pře-
chází na teologii. Na kněze byl vysvěcen 
5. července 1926 biskupem Mons.ThDr 
Josefem Kupkou. Na primici bylo přítomno 
15 kněží a bohoslovců a velké množství 
věřících jak z Bojanovic, tak z okolních obcí. 

Duchovní službu pak konal v Mutěnicích, 
Šternberku, Boskovicích a opět v Mutěni-
cích, všude ale jen krátkou dobu. Pak dělá 
kooperátora v Čejkovicích, Běhařovicích 
a opět v Čejkovicích. V r. 1931 jede se 
Spolkem poutníků moravských do Říma 
a od 1.září 1932 nastupuje v Dolních Bo-
janovicích jako kooperátor u svého strýce 
faráře Františka Pořízka. Po jeho smrti 
v r. 1939 se zde stává farářem až do svého 
zatčení v březnu 1950. Komunistickými 
soudci byl odsouzen na 15 let, propuštěn 
byl na amnestii v květnu 1960. Po návratu 
už  ale  nesměl vykonávat kněžskou službu.

Vít Blaha

VÝROČÍ PRIMICE

Fotografie z primice před kostelem
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PRO ZASMÁNÍ

Janička našla na silnici před domem 
padesátikorunu a říká: „No ta bude asi od 
maminky, táta vždycky říká, že peníze vyha-
zuje oknem…“

***

Maminka povídá synkovi: „Pepíku, jez ten 
špenát, ať si silný, chytrý a hezký!“

Syn na to: „Nechci být silný, ani chytrý a už 
vůbec ne hezký. Chci být jako táta.“ 
 

***

Svolá pan Veverka rodinu: „Rodinko, těšte 
se. Letos o dovolené poletíme k moři!“ 

„Proč brečíš, Pepíčku?“ 
„Já s váma nemůžu.! Já ještě neumím 

létat!“
 

*** 

Pepíček se ptá maminky:
„Maminko, chodí Bůh na záchod?“
„Ne, miláčku,“ odpoví mu maminka. „Proč 

se ptáš?“
„Protože každé ráno slyším, jak tatínek 

bouchá na dveře od záchodu a křičí: Pane 
Bože, to jsi tam ještě?“

*** 

Jedna paní dostane papouška, který je ale 
velmi nevychovaný, mluví sprostě, nadává 

a uráží. Té dámě pořád opakuje: „Zmlkni, 
ty stará ochechule!!“ „Zmlkni, ty stará 
ochechule!!“ Paní se ho snaží všemožně 
převychovat, ale bezvýsledně. Svěří se s tím 
svému zpovědníkovi. Otec jí poradí: „Paní, 
já bych měl řešení vašeho problému. Mám 
ve svém pokoji velmi zbožného papouška, 
který recituje ranní chvály, večerní chvály 
a někdy i přímluvné modlitby. Půjčím vám 
ho, posaďte ho vedle toho svého, třeba na 
něj bude mít blahodárný vliv...“

Jak řekli, tak udělali. Za několik dní přijde 
paní zase do zpovědnice. „Tak jak se mají 
naši opeřenci?“ ptá se farář. Paní na to: 
„Katastrofa, otče...“ „Jak to, co se děje?“ 
„Právě, že nic. Můj papoušek dál neochvěj-
ně opakuje: „Zmlkni, ty stará ochechule!!“ 
„Cože? A co říká ten můj?“ „Odpovídá mu: 
„Prosíme tě, vyslyš nás!“

***

„Franto, už čtvrt hodiny na tebe volám, 
ať před obědem nachystáš talířky, příbory 
a skleničky a ty furt nic! Co jen z tebe bude, 
hochu…“
„Asi číšník, mami…“

*** 

Paní jde do kostela na mši a potká na ulici 
špinavého kluka. Ptá se ho: „Pepíku, vy se 
u vás doma nemyjete?“ „Proč, tetičko, my se 
doma poznáme po hlase.“


