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Ročník XXX 2/2019

CESTA

TŘICÁTÉ VÝROČÍ

Na podzim oslavíme 30. výročí svatoře-
čení Anežky České a na něj navazující pád 
komunistické totality. 

Je to už docela dlouhá doba. Mnozí si na 
komunistický útlak nepamatují; přibývají ale 
bohužel i ti, kteří si – zdá se – pamatovat 
nechtějí. 

V této souvislosti stojí za to připomenout, 
že podle Úřadu dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu bylo za doby vlády 
komunistického režimu v Československu 
popraveno z politických důvodů 248 osob, 
asi 8000 neoprávněně odsouzených 
zemřelo ve vězení a 450 lidí bylo zavraž-
děno při pokusu uprchnout za hranice 
na Západ. Do vězení bylo z politických 
důvodů odsouzeno přes 205 000 lidí, do 
táborů nucených prací bylo bez soudu 
zařazeno asi 20 000 lidí a do Pomocných 
technických praporů z politických důvodů 
asi 22 000 osob. Velké množství lidí bylo 
mučeno a psychicky utlačováno. Popravy, 
věznění a mučení se dotkly i mnoha kněží, 
řeholníků a dalších věřících. Do zahraničí 
uprchlo 171 000 občanů. Navíc ani tato 
čísla nejsou konečná, mnoho materiálů se 
dosud nepodařilo zpracovat nebo prostě 
zmizelo, navíc statistiky nezahrnují některé 

nezákonné internace, utajené vraždy a lidi 
zemřelé na následky věznění po propuštění 
– lze tedy předpokládat, že skutečné počty 
obětí jsou ještě výrazně vyšší. Mnoho lidí 
z politických nebo náboženských důvodů 
nemohlo studovat, bylo vyhozeno ze školy 
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nebo ze zaměstnání (tyto čistky probíhaly 
zejména v období stalinismu v 50. letech 
a poté v období normalizace v 70. letech). 

Jistě, ani současná doba není v mnoha 
ohledech spravedlivá ani mravná. Přesto je 
rozdíl propastný. I současné demonstrace 
v Praze a na jiných místech připomínají, že 
máme svobodu vyjádřit svůj názor. Máme 
svobodu vyznávat svou víru a (doposud) 
také svobodu vychovávat své děti podle 
svého přesvědčení. Žijeme v pokoji a v do-
statku. Můžeme se věnovat tomu, co máme 

PROŽILI JSMEPROŽILI JSME

Pochod pro život 2019

Téma letošního ročníku 
bylo „třetí dítě…“ Třetí dítě 
je v mnoha rodinách počato 
v době, kdy už je rodina za-
jištěná, má kde bydlet apod. 
A přesto se mnohé tyto děti 
ani nenarodí!!!

Každý rok je vypraven 
z Hodonína vlak do Prahy, 
který využívají mnozí, včetně 
rodin s malými dětmi, kteří 
jedou podpořit Pochod pro 
život. Také z naší farnosti 
nás jelo asi 30 lidí různého 

rádi. Je možné cestovat a poznávat jiné 
země, studovat v zahraničí. 

Važme si toho všeho a o svobodu v naší 
zemi pečujme. Nebojme se vhodným způ-
sobem vyjádřit svůj názor – při volbách 
i mimo ně. Nenechme se uplatit ani ukolé-
bat v přesvědčení, že o nic nejde a že se 
už žádná totalita nemůže opakovat. A také 
svěřujme i nadále naši zemi do ochrany 
Boží. Svatá Anežka nám v tom svou mocnou 
přímluvou jistě pomáhá. 

o. Petr 

věku. Pochod je pořádám 
vždy kolem svátku Zvěs-
tování Panně Marii a také 
dne nenarozených dětí – 
25. dubna.

U vlakového nádraží v Pra-
ze byly přistaveny autobusy, 
které nás zavezly na Hrad. 
V katedrále byla slouže-
na mše sv. našimi biskupy 
a kardinálem Dominikem 
Dukou. Příjemným překva-
pením pro nás byly vyhříva-
né lavice a pak skoro jako 

zázrak z nebe odpolední 
slunce nad Prahou.

Z Václavského náměstí, 
kam jsme doputovali po 
Smetanově nábřeží a okolo 
Národního divadla, je to už 
kousek na vlak. Děti měly 
ve vlaku své sourozence 
a kamarády, a tak se dobře 
bavily. No uznejte – to je 
přece jen lepší zážitek než 
cestovat s rodiči autem…

B. Herková
Křížová cesta dětí ze 3. tříd se konala 10. dubna
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Asi po 15 letech jsem po-
cítila pozvání Panny Marie do 
Medžugorje. Na pouť jsem 
se vydala s kamarádkou 
Janou, se zájezdem Václava 
Salajky, kterého se zúčastnili 
poutníci nejen z Bojanovic, 
ale i z okolních farností (Vel-
ké Bílovice, Vacenovice, 
Ratíškovice a další). Naši 
pouť duchovně doprovázel 
o. Libor Salčák. 

Cesta byla náročná, téměř 
20 hodin autobusem. Ale 
když jsme konečně ráno do-
razili do Medjugorje, únava 
z nás rychle opadla, trochu 
jsme se osvěžili a za chvíli 
jsme vyrazili na kopec Pod-
brdo, místo prvního zjevení 
Panny Marie. Při výstupu 
jsme se modlili a rozjímali 
tajemství radostného růžen-
ce. Šli jsme rychle, protože 
byl ohlášený déšť a opravdu 
sotva jsme slezli z Podbrda 
dolů, hned začalo vydatně 
pršet. V 17 hodin začala 
v kostele modlitba růženců, 
po té byla sloužena mše 
svatá, která byla překládána 
v rádiu. Spoustu národů 
okolo nás mluvilo množstvím 
jazyků, takže bylo potřeba 
vyvinout veliké úsilí neztratit 
českou nit. 

Druhý den jsme měli ráno 
českou mši v kapli v Majčině 
Selu, to je místo, které za-
ložil kněz františkán Slavko 

Pouť do Medjugorje

Barbarič za občanské války 
v Jugoslávii pro opuštěné 
děti a sirotky. Dnes toto místo 
slouží spíše jako domov pro 
děti z rozvrácených rodin. 
Následovalo povídání prů-
vodkyně Olgy Merkovičové 
o zjeveních Panny Marie 
v Medjugorii. Odpoledne ve 
žluté dvoraně měl páter Ma-
rinko přednášku o modlitbě 
srdcem. Nejvíce mě oslovilo, 
že při modlitbě není potřeba 
stále se zabývat svými pros-
bami, protože Bůh ví, co 
prožíváme, je však podstatné 
vytvořit Bohu místo v srdci. 
Večer jsme mohli adorovat 

se zpěvy a rozjímáním před 
Kristem ve svátosti pod širou 
oblohou. 

Středa byla nejkrásnější 
slunečný den, proto jsme 
už v šest hodin ráno vyrazili 
statečně na kopec Križevac, 
posetý až k samému vrcholu 
zastaveními křížové cesty, 
nad kterými jsme, cedíce 
pot , rozjímali. Každý z nás 
si nesl v nitru na vrchol své 
úmysly. Cesta zpátky nás 
vedla přes hřbitov, kde jsme 
se zastavili u hrobu Slavka 
Barbariče. A ty nejvytrvalej-
ší seniorky stihly i českou 
mši. Po krátkém zotavení 

následoval výlet k vodopá-
dům Kravica. Večerní mod-
litba a mše probíhaly venku, 
současný kostel už je příliš 
malý pro množství poutníků. 

Ve čtvrtek se k nám vrátil 
déšť, tak jsme se za klapotu 
kapek vydali do Cenacola, 
což je komunita pro narko-
many, alkoholově a jinak zá-
vislé. Tuto komunitu založila 
sestra Elvíra. Vyslechli jsme 
zde dvě svědectví. První svě-
dectví bylo od muže, který 

Postní doba před Velikono-
cemi slouží k tomu, abychom 
se na tyto nejdůležitější křes-
ťanské svátky co nejlépe 
připravili.

V neděli 5. dubna nám 
představila cimbálová muzi-
ka Danaj ze Strážnice pás-
mo „Desatero Božích při-
kázání“ v písních, obrazech 
a úvahách. Lidové skladby 
s obrazovými prezentacemi 
a komentářem velmi citli -
vě skloubenými dohromady 
s jednotlivými přikázáními při-
pomněly zaplněnému kostelu 
význam prastarých, ale stále 
aktuálních pravidel života. 
Slovo, které bylo inspirováno 
úvahami Ladislava Simajchla, 
napsala umělecká vedoucí 

prošel občanskou válkou 
a už od třinácti let prodával 
drogy na ulici. Druhé svě-
dectví bylo velmi milé a velmi 
dobře jsme rozuměli, protože 
k nám mluvil mladý kluk z Mo-
ravy (od Koryčan), který se 
s komunitou setkal ve škole 
a rozhodl se žít komunitním 
životem dva roky, aby roz-
lišil své další povolání. Což 
přineslo své plody, od září 
nastupuje do semináře v Olo-
mouci. Za vlahých večerů 

jsme se pak sdíleli u palači-
nek, bramboráků a tekutých 
ovocných šťáv. 

V pátek ráno jsme měli 
ještě mši svatou, poté jsme 
se rozloučili s Pannou Marií 
a vyrazili povzbuzeni na ces-
tu domů. Velké poděkování 
patří Václavu Salajkovi, který 
tyto poutě obětavě pořádá 
spoustu let a opravdu s lás-
kou se o poutníky stará.

Jana Salajková

Cimbálová muzika Danaj 
a Desatero

CM Danaj Magdalena Můčko-
vá. A i když máme tento druh 
muziky spojený s příjemnou 
pohodou při pohárku vína 
a posezením s přáteli, pře-
svědčili jsme se, že tomu tak 
vždy nemusí být. Prožili jsme 

velmi pěkné odpoledne, které 
obohatilo po duchovní strán-
ce letošní postní dobu.

Velký potlesk na závěr 
ukázal, že cimbálová muzika 
Danaj opravdu vsadila na 
dobrou notu.
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„DESATERO tvoří už ti-
síce let základní pravidla 
člověčenství. Dvě kamenné 
desky, které Bůh na hoře 
Sinaj předal Mojžíšovi. První 
deska obsahuje přikázání 
o vztahu člověka k Bohu, 
druhá deska mluví o vztahu 
k lidem. Už Mojžíš ty desky 
ve hněvu rozbil, Hospodin je 
ale zase obnovil. Pro gene-
raci našich rodičů, nás i na-
šich dětí jsou tato pravidla 
zastaralá, nemoderní, ob-
těžující. I my se zas a znova 
pokoušíme Boží Desatero 
rozbít; Stvořitel nám je zas 
a znova v podobě svědomí 
vrývá do našich srdcí. Může 
oněch čtyřicet sedm slov 
oslovit i dnešního člověka? 
Těchto 47 slov DESATERA 
dává i dnes možnost volby 
každému z nás…“

Magdalena Múčková
převzato z internetu

Jistě je dobré si těchto 
deset pravidel připomenout:

 I. V jednoho Boha věřiti budeš 
 II. Nevezmeš jména Božího nadarmo 
 III. Pomni, abys den sváteční světil 
 IV. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi 
 V. Nezabiješ 
 VI. Nesesmilníš 
 VII. Nepokradeš
 VIII. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému 
 IX. Nepožádáš manželky bližního svého 
 X. Aniž požádáš statku jeho

Z celého srdce bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se jakkoliv podíleli na sbírce 
pro Kubíčka Jančára. Velké poděkování 
patří především Obecnímu úřadu a farnosti 
Dolní Bojanovice a všem účinkujícím be-
nefičního koncertu DESATERO. Vybraná 
částka 50.000 Kč byla vložena na Kubíkův 
Transparentní účet vedený u Fio banky 
č.ú. 2701501333/2010. Tento účet je 
dostupný veřejnosti a zde můžete vidět, že 
finance z tohoto účtu byly a budou použity 
na neurorehabilitace pro Kubíka. Už 2x neu-
rorehabilitace v neurorehabilitačním centru 
ADELI v Piešťanech absolvoval a měly velmi 
pozitivní výsledky. Díky nim se naučil lézt po 
čtyřech. Prognózy lékařů zněly „Nedáváme 
vám velkou naději, že by váš syn někdy seděl, 
plazil se a zřejmě nikdy nebude chodit“.

Díky Bohu Kubíček jejich prognózy zatím 
vyvrací. Už sedí, plazí se a leze po čtyřech. 

Stručně a jasně, jak to my chlapi máme rádi:
Datum: 5. –7. 5. 2019
Místo: klášter Řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly
Lokalita: Vranov u Brna
Počet zúčastněných: 11 + duchovní autorita
Duchovní autorita: o. Petr Karas
Téma: druhý list Filipanům

A teď něco pro ženy:
Během třídenní duchovní obnovy jsme měli příležitost absolvovat kvalitní a pečlivě při-

pravené přednášky otce Petra, rozjímání, mše a adorace v klášterní kapli. Během večerů 
jsme se naopak mohli podělit a navzájem se obohatit o politické, sociální, ekonomické, 
teologické a podobné názory. A nechyběly ani historky ze životů.  

Ty z vás, jimž se z duchovní obnovy vrátili noví muži, už jistě víte, jak kvalitní chvíle měli 
možnost zažít. A vy, jejichž muži se ještě neodhodlali, je příště neváhejte k účasti na du-
chovní obnově povzbudit.

J. Doležal

Velmi mu pomáhají pravidelné rehabilitace, 
lázeňské pobyty a hlavně neurorehabilitace, 
které nám dávají velkou naději, že se jednou 
na nožičky sám postaví. Jen díky vaší finanční 
podpoře se šance, že Kubíček jednou chodit 
bude, zvyšuje. 
MOC VÁM VŠEM DĚKUJEME!

rodina JANČÁROVÁ

Duchovní obnova mužů
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Po delší době jsme u nás 
mohli přivítat o. Petra Krenic-
kého a mladého o. Alexandra 
a také několik mladých, 
kteří je doprovázeli. Je vždy 
velkou posilou vidět, že o. 
Krenický je pořád tak činný 
a zapálený pro Krista, jak ho 
známe. Sám říkal, že se ho 
lidé ptají, čím to je, že už dáv-
no „nevyhořel“. „Je to jenom 
tím, že se snažím být blízko 
Ježíše, on na to má, aby nás 
sytil. On nás učí milovat i ty, 
které bychom z vlastních sil 
milovat neuměli.“

A jaká je situace u nich? 
Válka pořád trvá, i když se 
o tom moc nemluví. Lidé 
už si na to zvykli. Pořád 
jsou noví ranění a potřební. 
Hodně věcí se na Ukrajině 
změnilo k lepšímu, je tam 
dobrá vláda, která udělala 
hodně dobrých věcí.  Mnozí 
místní našli práci v turismu, 
protože po anexi Krymu se 
lidé sjíždějí do přímořské 
oblasti, která je nedale-
ko Melitopoli (město, kde 
o. Petr působí). Ale je tam 
přesto dost chudých a bez-
domovců, pro které se svými 
pomocníky každý den vaří 
polévku – v zimě k nim chodí 
až sto lidí. Snaží se jim po-
máhat i duchovně, aby našli 
cestu k Bohu.

Návštěva z Ukrajiny

Velkou radostí je, že se 
jejich farnosti rozrůstají, jsou 
tam dva kněží a slouží v ne-
děli celkem 7 mší v okruhu 
250 kilometrů. Mají taky 
momentálně tři seminaristy 
na studiích, pomáhají i mladí 
dobrovolníci. Žije tu hodně 
starých lidí, o které se nemá 
kdo postarat. Podařilo se 
díky darům postavit Dům 
naděje, kde staří lidé našli 
nový domov. Mnozí mají 
hodně duševních zranění 
z minulosti, tak se tu snaží 
jim naslouchat a pomoct 
hledat naději a sílu v Kristu.

Velkou bolestí jsou také 
rozbité, neúplné rodiny, čas-
to vinou alkoholismu. Pak je 
hodně agresivity mezi mla-
dými lidmi. Někteří potom 

vlastně ani neví, jak správně 
vychovávat svoje děti, proto-
že to sami nezažili.

„Moji drazí, jsem moc rád, 
že můžeme tu být s vámi. 
Modlitba nám dává řád do 
života, je tak důležité být 
blízko Ježíši. Bez něho pro-
dukujeme spoustu negativ-
ních myšlenek, které nás 
vedou ke smutku a prázd-
notě. Buďme trpěliví se se-
bou i s druhými. Zasévejme 
dobro, však ono se pole 
zazelená…“

Drazí bojanovští, děkuji 
vám za vaše modlitby, cítím 
se silnější, když vím, že se 
za nás modlíte. Děkuji i za 
všechny vaše dary. Jsem 
rád, že tu mohli být i naši 
mladí, kteří mi hodně po-
máhají. Dávám jim různé 
úkoly a oni jdou a dělají to. 
Všem vám vyprošuji Boží 
požehnání.

Každé setkání s o. Kre-
nickým je milé a je to velké 
povzbuzení k životu v Boží 
blízkosti. 

A. Tlachová 

V neděli 16. června přijalo 38 třeťáků poprvé Ježíše v eucharistii.

Jsou to tyto děti:
Helena Blažková, Linda Červenková, Martin Flajžík, Marián Herka, Barbora Herková, 

Pavla Hubačková, Adriana Jordánová, Eliáš Kaňa, Kamila Komosná, Viktorie Komosná, 
Maxmilián Kopera, Marie Košutková, Kateřina Kuběnová, Petra Kučerová, Liliana Nováko-
vá, Sára Nováková, Tobiáš Pavka, Valentýna Rygarová, Strážnická Terezie, Matouš Šimek, 
Tomáš Bartál, Petr Bílík, Eliška Bílíková, Ondřej Blaha, Markéta Blahová, Agáta Fatěnová, 
Adéla Halabrinová, Jiří Hanzalík, Kristián Janeček, Ondřej Klubus, Tereza Půlkrábková, 
Barbora Sůkopová, Hynek Šebesta, Karla Šimková, Jakub Tomčala, Sofie Tomšejová, 
Eva Vraňanová a Matyáš Vrbovský

Moc přejeme našim prvokomunikantům, aby Ježíš zůstal jejich nejlepším přítelem 
a aby i nadále s otevřeným srdcem čerpali posilu ve svátostech.

redakční rada

První svaté přijímání
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Farní den 23. 6. 2019



12 13

Můj příběh o svaté Markétě 
a o Božích zaslíbeních

SVĚDECTVÍSVĚDECTVÍ

Moje maminka je zbožná žena. Ze svého 
dětství si vzpomínám, jak na kazetovém 
magnetofonu při žehlení poslouchala úvahy 
Otce Antona Hlinky ze Slovenska, které se 
nějak zdařilo propašovat z Říma přes hranici 
a pak šířit a kopírovat ve stále horší a horší 
kvalitě. Maminka několikrát za sebou četla 
i strojopisný Dialog Kateřiny Sienské a další 
mystiky. Dialog jsem asi ve svých třinácti za-
čal číst též, ještě v této samizdatové podobě. 
Nakonec jsem to bez újmy na zdraví přežil 
a knihu pročetl celou, ale několikrát jsem 
musel „hodit ručník do ringu“, a rezignovat 
na to, že kdy pochopím, co těmi expresivními 
obrazy chtěla svatá Kateřina říct - most a krev 
a tělo a zase krev. Ale to je jiný příběh. 

Jinou oblíbenou světicí mé maminky byla 
svatá Markéta Marie Alacoque. Za svých 
středoškolských let jsem o ní nic moc nevě-
děl, netušil, že existuje ani Paray le Monial 
a ani v tu dobu daleko za železnou oponou 
vznikající komunita Emmanuel. Co jsem ale 
naopak věděl, byly roztodivné modlitby a po-
božnosti této výstřední světice. Její životopis 
jsem četl mnohem později ve Francii – pro 
některé historky ze života světice je možná 
„výstřední“ slabé slovo. A ještě později 
v klášteře v trapě v Sept-Fons jsem pochopil 
celý kontext její doby. Šestnácté století ve 
Španělsku bylo zváno zlaté. Začal zlatý most 
korábů se zbožím z Ameriky, byla dokončena 
reconquista (dobytí Ameriky), a co se týče 
duchovního života, s reformou vystoupila 
svatá Terezie z Avily a Jan od Kříže. A pokud 

bychom se měli držet příměru o zlatém stole-
tí, pro Francii to bylo století sedmnácté. Do 
kanadských misií přichází Jean de Brebeuf, 
Isaque Jogues a druhové, z kontemplativních 
světic je to svatá Marie de ĺ Incarnation, ve 
Francii působí Louis-Marie Grignon a v Paray 
le Monial právě svatá Markéta Marie. To je 
sice taky jiný příběh, ale je třeba jej zmínit.

Podstatné je to, že v jednom z oněch podi-
vuhodných zaslíbení svaté Markéty Marie byl 
zaveden zvyk mše svaté a svaté zpovědi na 
prvních pátky v měsíci (ano, první pátky za-
vedla ona) a prvních sobot. Ta zaslíbení jsem 
četl: kdo vždy na první sobotu v měsíci půjde 
do kostela na mši svatou a přijme eucharistii 
a v této době půjde ke svaté zpovědi, dočká 
se roztodivných milostí. Jedna z nabízených 
milostí mě zaujala: je možno někomu vyprosit 
dar obrácení. To už jsem byl na gymnáziu 
a měl leccos načteno z biologie a z metodo-
logie vědy. Výzva ležela černá na bílé: stačí 
jít devět prvních sobot za sebou do kostela, 
a vždy v tu dobu přijmout eucharistii, jít ke 
zpovědi a je možno někomu vyprosit obrá-
cení. Znělo to skutečně jak ze 17. století. 
Přišlo mi to jako velké slovo a jak známo, 
rozhodčím ve vědě je experiment. Vybral 
jsem tedy z naší třídy náhodnou spolužačku, 
jako bych prstem píchl do vzduchu, takovou, 
jakou jsem vlastně ani moc neznal, ona měla 
své kamarády a já zase ty své; to jsem ve své 
středoškolské naivitě považoval za důležité, 
aby věc nebyla kontaminována emocemi 
a jakýmikoli osobními vazbami.  

Začal jsem v listopadu, bez odkladu a v ryt-
mu školního roku se vcelku vše dalo stíhat. 
Problém nastal v červnu, neboť jsme tu první 
sobotu v měsíci měli Závody Martina Středy, 
slavné a dnes již legendární ministrantské zá-
vody v lesích a zaběhla se nám jedna hlídka. 
Dilema bylo zřejmé: buď budu po paloucích 
dohledávat naše mládežníky, nebo půjdu do 
kostela na mši svatou. Rozhodl jsem se pro 
pátrání po ztracených závodnících, přišlo 
mi to v tu chvíli jako důležitější. Jistěže tím 
byl řetěz sobot přerušen, ale říkal jsem si, 
že tohle by Pán Bůh mohl pochopit, nebyla 
to moje vina a udělal jsem věc, kterou jsem 
v tu chvíli považoval za správnou, ba dokonce 
omluva a odchod do Brna na mši svatou by 
byl mnohem pohodlnější než v houstnoucím 
šeru se shánět hladový po lesích a hledat 
trojčlennou hlídku – nakonec to s našimi 
mládežníky dopadlo samozřejmě dobře. To 
byl červen. 

V červenci to už byla poslední první so-
bota. Přece jenom s určitým napětím jsem 
čekal, zda se v tu sobotu něco nestane, 
a nestalo se nic. Ani v neděli se nestalo nic.

Pohlednici od oné spolužačky, s tím, že 
je zrovna v Rumunsku na horách, že uvěřila 

v Boha a chce se nechat pokřtít, jsem našel 
v poštovní schránce v pondělí ráno. Netušil 
jsem úplně přesně, proč mi ji poslala, když 
jsme se vlastně ani moc neznali a ve škole 
spolu nemluvili, když už jsem ale ten pohled 
dostal, nějak jsem pak na podzim u její pří-
pravy na svátosti asistoval a i ve škole jsme 
se pak složitě spřátelili. Byla pokřtěna po 
příslušném čase jednou v noci v katedrále 
na Petrově spřáteleným knězem, a zároveň, 
jak to tak u dospělých chodí, byla biřmována 
a přijala první svaté přijímání. Pak jen vím, 
že byla těžce nemocná, zažila si spoustu 
trápení s katolíky i nekatolíky a pak se vdala. 
Pak mi kdosi říkal, že má dítě či snad děti. 
Neviděl jsem ji dobrých dvacet let. Občas 
si ale na celý příběh vzpomenu a vede mě 
k tichým úvahám o lidské svobodě, Bohu, 
determinaci, volbě a slovech. 

Od té doby se už moc neposmívám 
zažloutlým kancionálům, prostinké naivitě 
středoškoláků a podivuhodným pobožnos-
tem výstředních světců a upřímně řečeno, 
spíše s těmi modlitbami zacházím tak, jako 
bych právě našel v zemi nezajištěný granát.

Marek Orko Vácha

V rámci rubriky Lidé naší farnosti bychom chtěli ještě jednou vzpomenout na 
kostelníka Josefa Bohuna, který ve farnosti vykonával tuto službu dvacet let.

LIDÉ NAŠÍ FARNOSTILIDÉ NAŠÍ FARNOSTI

JOSEF BOHUN se narodil 20. března 
1939. S manželkou Marií vychovali čtyři 
děti - Věru, Marii, Josefa a Martina. Od 
roku 1990 vykonával ve farnosti službu 
akolyty. Kostelníkem se stal koncem roku 
1999 a svou službu ukončil letos v zimě.

Pan Bohun neměl v životě na růžích ustlá-
no. Když mu bylo osm let, zranil si jeho otec 

nohu sekyrou při práci v lese. I když úraz mu 
byl ošetřen a zdálo se, že bude v pořádku, 
dostal otravu krve a zemřel. Tehdy osmiletý 
Josef zůstal s matkou a půlročním bratrem 
Vojtěchem sám. Po vyučení pracoval něja-
kou dobu v Tatře v Hodoníně. Po krátkém 
čase byl propuštěn s tím, že musí jít praco-
vat do JZD. Přestože si svou práci plánoval 
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jinak, v zemědělství nakonec zůstal až do 
důchodu. 

Jeho radostí mu byly čtyři děti. Bohužel 
syn Josef, který byl nezapomenutelný pro 
svou milou a přátelskou povahu, zemřel před 
dvaceti lety (v květnu 1999). 

Celý život pomáhal pan Josef v kostele. 
Jako školák ministroval, v dospělosti nejprve 
jako akolyta (pozn. pomocník při podávání 
svatého přijímání) a později i jako kostelník. 
„Za otce Josefa Čermáka jsem začal se 
službou akolyty a od té doby jsem se už 
v sakristii pohyboval. Tehdy byl kostelní-
kem strýček Malina (Jan Esterka ) a Štěpán 
Komosný (z č.p. 342). Když bylo potřeba, 
tak jsem pomohl nebo za některého za-
skočil. Vlastně to byl právě strýček Štěpán, 
který mě k této službě přivedl. Byl velmi 
hodný a moc jsme si rozuměli. Vždycky mi 
říkal, že musím dělat kostelníka, a tak to 
ve mně postupně dozrávalo. Naplno jsem 
se stal kostelníkem až po příchodu otce 
Petra, v listopadu 1999,“ říká pan Bohun, 
který většinu času „kostelníkoval“ s panem 
Stanislavem Ištvánkem a v poslední době 
s panem Ludvíkem Bílíkem.

V našem kostele se pravidelně střídají dva 
kostelníci. Jejich povinností je nejen otevření 
chrámu asi hodinu přede mší svatou, ale i pří-
prava všeho potřebného ke mši. Dále chodí 
kostelník zvonit, když někdo umře, musí být 
přítomen při svatbách a pohřbech. „Jsou 
rozepsané týdenní služby. Pokud se sta-
ne, že ani jeden z nás nemůže, například 
pro nemoc nebo z jiných důvodů, zaskočí 
naši pomocníci, zaučený je třeba Tomáš 
Makudera nebo Jožka Turek. Za mě občas 
zaskočí i manželka. Ta už ví, jak zazvonit 
umíráček nebo pokud je potřeba otevřít či 
zavřít kostel,“ vysvětluje zkušený kostelník. 

Když nepřijdou na mši ministranti, je na 
kostelníkovi, aby zvládl kromě svých povin-

ností i ty jejich. „Mockrát se stane, že je 
potřeba ministrovat. Já jsem jako kluk za-
čínal za Jaromíra Pořízka. Tehdy se sloužilo 
v latině a my jsme se museli učit i latinsky 
odpovídat. Naštěstí to netrvalo dlouho 
a zavedla se čeština,“ směje se pan Bohun. 
„Ale co všechno dělá ministrant, jsem si 

musel po těch letech připomenout. Když 
jsem zpočátku už jako kostelník ministro-
val, občas otec Petr musel dát znamení, co 
je potřeba. Naštěstí jsem se do toho zase 
rychle dostal,“ vzpomíná na své začátky.

Své zkušenosti však pan Bohun zúročuje 
i v jiných farnostech, a to už od mládí. Jako 
mladíka ještě před vojnou (v roce 1957) si ho 
například vyhlédl místní kostelník na Hostýně 
a požádal ho o pomoc při ministrování. Další 
příležitostnou službu tam vykonává doteď: 
„Zhruba před deseti až patnácti lety jsem 
byl na Hostýně s manželkou. Deset minut 
přede mší vyšel místní kostelník, kterého 
jsem tehdy neznal. Oslovil nás v kostele 
s prosbou, jestli mezi námi není někdo, 
kdo by měl zkušenosti se službou kostel-
níka nebo ministrováním. Byl tam tehdy 
nějaký biskup, tak potřebovali pomocníky. 
Manželka mi říká: ,No, tož na co čekáš?‘…
tak jsem šel pomoct. Hned mě zapřáhli do 
spousty činností (směje se). Od té doby 
už se v sakristii pravidelně hlásím, když 
přijedeme, zda je potřeba pomoct,“ usmívá 
se pan Bohun.

S aktivní službou kostelníka pan Bohun 
už v letošním roce skončil, jeho povinnosti 
převzal Ladislav Herka, který se zaučováním 
začal v loňském roce. Na roky služby a zají-

mavé historky však pan Bohun rád vzpomíná: 
„Párkrát se stalo, že mi otec Petr volal 
přede mší, že je na cestě, ale zdržel se na 
dálnici v koloně. Prosil, ať řeknu lidem, aby 
se pomodlili desátek za šťastný návrat… 
a snad to pak nebude dlouho trvat. Nebo 
když tu sloužil Josef Kubeš, říkal, abych 
dohlédl při ranní mši na budíček. Stalo se 
nejednou, že začátek mše se blížil a Josef 
nikde…tak jsem musel jít budit na faru,“ 
směje se pan Bohun. „Jinak ale s otcem 
Petrem jsem spolupracoval rád. Je to na-
daný a výjimečný člověk. Za těch dvacet 
let jsem se setkal s mnoha kněžími a často 
slýchával, že ani nevíme, koho tady máme,“ 
přiznává kostelník. O tom, že v zákulisí kos-
tela panují přátelské vztahy, není pochyb: 
„Když jsme byli na svatém Hostýně, bylo 
to v neděli, kdy právě otec Petr slavil čtyři-
cetiny. Byl tam biskup Hrdlička, a tak jsme 
mu dali na mši svatou za otce Petra. Když 
jsme to otci řekli, povídal: ,mši svatou za 
mě ještě žádný biskup nesloužil‘,“ dodává 
pan Bohun.

A jak svoji službu zpětně hodnotí? „Ze 
začátku jsem měl obavy, když nepřišli lidi 
na čtení či předčtení. Měl jsem nepříjemný 
pocit, když jsem se měl postavit před lidi. 
Tak tak že jsem to zvládl dočíst. Ostatní 
povinnosti jsem dělal s poctivostí a dů-
stojně. Kdyby mě to nebavilo, bylo by to 
špatné. Dělal jsem to vždy rád a ke slávě 
Boží. A i když jsem se snažil všem vyhovět, 
bohužel to nešlo. Stěžovatelé se najdou 
vždycky. Nejde se zavděčit všem,“ přiznává 
pan Josef Bohun.

Děkujeme panu Bohunovi nejen za 
to, že si udělal čas na krátké povídání, 
ale hlavně za to, že se o nás „obyčejné“ 
farníky tolik let staral.

A. Červenková
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Pouť do Žarošic - 2. díl
V minulém čísle Cesty 

jsme slíbili, že se budeme 
věnovat 170. výročí prvního 
záznamu o konání pěší pouti 
do Žarošic. V tomto díle jsme 
pro vás připravili zajímavosti 
týkající se sochy Panny Ma-
rie a lidí, kteří o ni pečují.

Kdy přesně začali boja-
novští poutníci nosit do Ža-
rošic sochu Panny Marie, už 
asi nevypátráme. Víme však, 
kdo podle pamětnice paní 
Marie Chmelařové sochu 
pořídil: „Já už si nepamatuju, 
kdy to přesně bylo, ale tú 
sochu donésl můj staře-
ček Michal Komosný z púti 
z Vambeřic. To je v Polsku. 
Nésl ju v popeluši. Pamatuju 
si, že sa tam chodilo na púť.“

Socha zůstala v rodině 
pana Michala a Apolény 
Komosných. Ta ji zapůj -
čovala a zdobila na poutě.  
Později se o sochu starala 
dcera Komosných, paní 
Anna Fatěnová, která tuto 
službu předala svojí dceři 
Anežce Pospíšilové. Nyní je 
socha v domě Pospíšilových 
a rodina ji zapůjčuje na pouť 
rodin na sv. Hostýn.

Paní Chmelařová dál vzpo-
míná: „Stařeček Komosný 
sochu donésl, a tak zostála 
u nás. Pošťávali sme ju na 
pútě. Bývali sme u hlavní 
silnice, a když šla za války 
fronta, moseli sme sa kvůli 
bezpečnosti v ystěhovat. 
Naštěstí nás přijal místní 

mlynář. Vzali sme si enom 
to nejnutnější. Socha zostála 
zavřítá ve skříni. Vojáci ju ale 
našli. Byla krásná a vojáci si 
mysleli, že je pozlatěná. Po-
škodili ju na obličeji. Když ale 
zistili, že je dřevěná, necháli 
ju ve skříni. Stařeček ju po-
tom dali opravit,“ vzpomíná 
paní Chmelařová.

S dopravou to nebylo 
snadné. Jezdilo se s koňmi. 
Předem muselo bý t pro 
koně v Žarošicích zajištěno 
ustájení. Podle potřeby jez-
dilo několik párů koní. Často 
jezdil pan Štěpán Hanáček, 
také Cyril Topenčík, Josef 
Salajka, Ludvík Topenčík, 
Josef Pospíšil, Pavel Dvořák, 
František Blaha a další. Ne 

všichni koně byli vhodní. Ně-
kteří se plašili, a tak se stalo, 
že poutníci někdy skončili ve 
„škarpě“. Protože byli koně 
podkovaní, jezdilo se spíše 
po polních cestách.

Socha i nosítka byly lehké, 
tak je mohla nosit krojovaná 
děvčata. Pokud některá 
dívka nesla sochu Panny 
Marie, byla to velká čest 
pro celou rodinu. Kluci nesli 
korouhve. Děti po prvním 
svatém přijímání byly všech-
ny v kroji a holky nesly mašle 
a kluci korouhvičky, stejně 
jako dnes. 

Krojovaná děvčata nesla 
sochu Panny Marie z Bo-
janovic až k mutěnskému 
lesu. Přes les jela na voze. 

V Mutěnicích pak nesla děv-
čata sochu přes celou obec 
a převlékala se až na konci 
Mutěnic. Kroje si uložila na 
vůz a šla pěšky. Znovu si 
kroje oblékla až u hřiště 
v Žarošicích.

V Žaroš icích poutníci 
i koně nocovali. Socha byla 
umístěna na místní faře.

V roce 1981 dal duchov-
ní správce a děkan Josef 
Dvořák zhotovit kopii sochy 
Panny Marie žarošické od 
Heřmana Kotrby v Brně. Ta 
byla ve slavnostním průvodu 
nesena do Žarošic, kde byla 
požehnána prelátem Lud-
víkem Horkým. Pozlacená 
korunka sochy byla před 
tím požehnána pražským 

arcibiskupem kardinálem 
Františkem Tomáškem.

Socha byla v minulosti 
ozdobena umělým věncem 
i květinami. Později paní 
Marie Bravencová roz. Le-
kavá, k terá už nemohla 
chodit do Žarošic pěšky, 
začala plést věnec z živých 
květin. Dělala i věnečky 
na korouhvičky a křížek. 
Později se o výzdobu so-
chy starala paní Růžena 
Červenková. V současné 
době se květiny i věnec 
objednávají v místním květi-
nářství. Kytka bývá většinou 
z bílých karafiátů. Věnečky 
připravují děvčata.

První osvětlení sochy zho-
tovil pan Antonín Komosný, 
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 Blahoslavení, kdo se umí smát vlastním 
chybám a nedostatkům

- mají stále o zábavu postaráno.

 Blahoslavení, kdo umí rozeznat horu od 
krtince

- ušetří si zbytečné rozčilování.

 Blahoslavení, kdo dokáží večer klidně 
odpočívat a usínat bez výčitek

- stanou se pokojnými lidmi.

 Blahoslavení, kdo dokáží naslouchat dru-
hým a mlčet

- dozví se mnoho nových věcí.

 Blahoslavení, kteří neberou sami sebe 
příliš vážně

- stoupnou v ceně svých bližních.

 Blahoslavení, kdo umí brát drobnosti lehce 
a věci důležité klidně

- prodlouží si tím život.

 Blahoslavení, kdo umíte obdivovat úsměv 
a zapomenout na úšklebky,

- neboť vaše cesta bude zalitá sluncem.

nyní je zajišťuje pan Vít Po-
spíšil.

Do Žarošic sochu vozí 
auto rodiny Hromkové, které 
často řídí Josef Turek.

Nová socha je těžší, tak ji 
nosí krojovaní kluci. Děvča-
ta nesou mašle od sochy. 
Krojovanou mládež domlou-
vají stárci a stárky. Ty si také 
dělají věnečky. Děti po prv-
ním svatém přijímání nesou 
korouhvičky a holky mašle.

Socha už nezůstává v noci 
na žarošské faře, ale v rodi-
ně paní Elišky Vlachůnové 
ze Žarošic.

V současné době se o so-
chu a organizaci poutě sta-
rají paní Anna Rajchmanová, 
Ludmila Vaculíková a Marie 
Kolibová. Korouhvičky při-
pravuje Mirka Červenková.

Zajišťují výzdobu sochy, 

korouhviček, převoz do Ža-
rošic. Dohlíží na krojovanou 
mládež a děti po prvním sva-
tém přijímání, také na řazení 
průvodu. Při mši svaté pak 
jsou u sochy a dohlíží, aby 
děti nezlobily a vydržely za 
každého počasí až do mše 
svaté a světelného průvodu…

Co o organizaci poutě říká 
paní Anna Rajchmanová: 
„Tuto službu dělám ráda, 
myslím, že pouť je požehná-
ním pro celou obec, ale zažiji 
i spoustu perných chvil. Na 
začátku nevím, zda přijde 
dost krojovaných. Nikdy ne-
vím, kolik mám vzít korouhvi-
ček, protože v neděli ráno se 
dětem do Žarošic nechce. 
Někdy děti v průvodu zlobí, 
tak by bylo dobré, kdyby 
se rodiče domluvili a děti si 
v průvodu hlídali. Také se 

stalo, že rodiče děti odvedli 
z průvodu před koncem 
a mašličky se pak válely po 
zemi. Já jsem nevěděla, jestli 
se ty děti neztratily. Jednou 
se také stalo, že na ranní 
mši kluci zapomněli přinést 
sochu do kostela. Naštěstí 
ochotní muži sochu Panny 
Marie přinesli.“

Socha po pouti zůstává 
ještě týden v kostele.

V tomto článku jsme si při-
pomenuli jenom pár ochot-
ných lidí, díky kterým se 
tradice pouti zachovala až 
dodnes. Všem minulým 
i současným organizáto-
rům patří velké poděko-
vání. 

Děkuj i všem, k teř í se 
podíleli na přípravě tohoto 
článku. 

K. Košutková

Jednou večer si babička s vnukem poví-
dala o současném životě. Najednou se vnuk 
zeptá babičky: „Babi, kolik vlastně ti je let?" 

Babička se zamyslí, pak si přitáhne 
vnoučka k sobě a začne mu odpovídat: „No, 
než bych ti měla jen říct roky, raději se ti to 
pokusím vysvětlit. Tak poslouchej...“

SLOVO PRO DUŠISLOVO PRO DUŠI

 Blahoslavení ti, kteří myslí dřív, než jednají, 
a kteří se modlí dřív, než myslí,

- neboť oni se vyhnou hloupostem.

 Blahoslavení, kdo se snaží chování bliž-
ních vysvětlovat v dobrém 

- budou sice považováni za naivky, ale to je 
přiměřená cena opravdové lásky. 

 Blaze vám, kdo umíte mlčet a usmívat se, 
přestože vám lidé skáčou do řeči, odporují 
vám a hází vám klacky pod nohy,

- neboť evangelium vám začíná pronikat do 
srdce. 

 Blahoslavení, kdo se nejdřív modlí, než 
začnou napomínat, 

- vyhnou se neuváženým slovům a budou 
šiřiteli pokoje.

 Blahoslavení zejména ti, kteří umí rozpo-
znat Pána v každém, s kým se setkají, 

- neboť oni najdou opravdové světlo a pra-
vou moudrost.

(z knihy Malé sestry Ježíšovy)
připravila M. Červenková

NEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉNEJEN PRO STARÉ A NEMOCNÉ

Babička a vnouček
„Narodila jsem se před televizí, kopírkou, 

kontaktními čočkami... Nebyly policejní ra-
dary, kreditní karty, laserové paprsky. Ještě 
nevynalezli klimatizaci ani sušičky, oblečení 
se vypralo a pověsilo na čerstvý vzduch, 
aby uschlo.

Vdala jsem se za tvého dědečka, žili jsme 
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Život Buddhy
Zakladatelem buddhismu je Buddha, 

který se narodil jako princ Siddhártha Gau-
tama kolem roku 564 př. Kr. v městečku 
Kapillavathu (někdy se uvádí i jiné město 
Lumbiní) v severní Indii. Svůj život trávil 
v paláci rodičů, kteří ho přespříliš chránili 
před světem. Když mu ale bylo dvacet devět 
let, jeho život změnila čtyři setkání: se 
starcem, nemocným a mrtvým člově-
kem a žebravým mnichem. Tak poznal 
stáří, bolest, smrt a chudobu a začal se 
ptát po smyslu života. 

Rozhodl se odejít, aby mohl vést život 
žebravého mnicha a meditovat. Čas trávil 
mezi hinduistickými askety, kteří ho naučili 
hladovět a koncentrovat se na meditaci. 
Potom se věnoval studiu posvátných hin-
duistických textů. Nenašel však odpověď 
na všechny své otázky, a proto se rozhodl 
hledat v sobě samém cestu, která vede 
k Pravdě a vlastnímu osvobození. 

Legenda vypráví, že v Bódhgaji, když 
seděl pod fíkovníkem, symbolem poznání 
(bódhí), dosáhl po dlouhé meditaci konečně 
osvícení. Stal se Buddhou, tedy „probuze-
ným", „osvíceným". V Benaresu pronesl 
svou první řeč - sermonum. Potom se vydal 
společně se svými žáky na cestu po severní 
Indii a hlásal nové učení. Umřel velmi starý 
po letech potulného života - některé tradice 
uvádějí, že dosáhl věku asi 80 let.

Věrouka
Ve svém sermonu v Benaresu Buddha 

svým žákům vyložil Čtyři vznešené prav-
dy, které tvoří základ jeho učení. Nejprve 
prohlásil, že všechno je jen utrpení (první 
Pravda). Narození, nemoc, stáří i smrt 
způsobují utrpení. Lidské utrpení vyplývá 
z připoutanosti k životu a z neuspoko-
jitelné touhy po štěstí (druhá Pravda). 

Aby utrpení skončilo a člověk dosáhl smíru, 
je třeba odstranit žádost a ovládnout ji 
(třetí Pravda) příkladným životem (čtvrtá 
Pravda). 

Ve své čtvrté pravdě Buddha odhaluje 
cestu, kterou musí člověk projít, aby zrušil 
utrpení a poznal nirvánu - stav věčné bla-
ženosti, ve kterém už neexistuje žádost, 
nevědomost, čas a utrpení. Dosažením 
nirvány končí koloběh reinkarnací. 

Buddhismus se obrací na všechny bez 
výjimky: nezáleží na pohlaví ani sociálním 
původu, všichni buddhisté patří do jedno-
ho společenství, sanghy. Moudrosti lze 
dosáhnout každodenní dlouhou meditací 
o Čtyřech pravdách a dodržováním mravních 
zásad, jak je definoval Buddha. 

Ve 3. stol. př. Kr. indický císař Ašóka kon-
vertoval k buddhismu a ten se stal oficiálním 
náboženstvím. Množství mnichů rozšířilo bu-
ddhistické poselství za hranicemi, a tak bu-
ddhismus pronikl do celé Asie: na Srí Lanku, 
Barmu a do Číny. Až do 8. stol. prožívalo toto 
náboženství velmi rychlou expanzi, dostalo 
se do Koreje, Japonska a Tibetu, ale v Indii 
od 5. stol. čím dál víc jeho vyznavačů ubývá.

Směry buddhismu
Ve 3. stol se buddhismus rozdělil na dva 

silné směry. Každý z nich nabízí jinou cestu 
(vozidlo) vedoucí k dosažení nirvány: hínajá-
na (Malý vůz) a mahájána (Velký vůz). Ty 
se dále štěpí na menší směry jako například 
– tibetský buddhismus spojený s dalajlámou 
(reinkarnace Buddhy) nebo Zen, který je 
velmi zaměřen na hledání pravdy různými 
formami meditace.

Původně buddhismus neobsahoval ani 
kult, ani jiné zvláštní obřady. Ale postupem 
času začali věřící světit rity a svátky

VZDĚLÁVÁME SEVZDĚLÁVÁME SE

Světová náboženství
BUDDHISMUS

Milí přátelé,
v tomto díle si blíže představíme buddhis-
mus, který vychází v mnohém z hinduismu, 
který jsme si představili v předešlém čísle 
našeho seriálu.

Dnes je buddhismus jedním ze tří nábo-
ženství (po křesťanství a islámu), která mají 
ve světě převahu. Má asi 300 až 400 miliónů 

přívrženců zvláště v jihovýchodní Asii a také 
mnoho následovníků v západních zemích.

Je to spíš moudrost než náboženství uctíva-
jící boha a zakládající se na svatých textech. 

(Sv. Jan Pavel II. to kdysi charakterizoval 
podobně: „budhismus je náboženství bez 
boha“. V tomto náboženství člověk totiž do-
chází spásy vlastním přičiněním a prostor 
pro boží zásah je minimalizován.)

spolu, v každé rodině byla maminka a táta. 
Muži ještě nenosili náušnice, a většinou tvr-
dě pracovali. Lidé nejezdili k moři. Nechodili 
na preventivní prohlídky, nýbrž je lékař dle 
potřeby posílal na krev a moč.

Dokud mi nebylo osmnáct let, oslovovala 
jsem každého muže ´Pané  a ženu ´Paní́  
nebo ´Slečnó . Když v té době žena na-
stoupila do tramvaje nebo do autobusu, děti 
a mladí lidé se snažili, aby jí uvolnili místo. 

Na schodech se ženám přenechávala 
strana u zábradlí, nastupovaly do výtahu jako 
první. Muži ženám otevírali dveře a pomáhali 
při odkládání kabátů 

Učili nás rozlišovat dobré a špatné. Důleži-
té pro nás bylo, že máme dobré vztahy s na-
šimi bratry a sestrami a dalšími vzdálenými 
a blízkými příbuznými a přáteli.

Neznali jsme bezdrátové telefony, nemluvě 
o mobilech. Neposlouchali jsme stereona-
hrávky, CD, DVD a neměli jsme elektronické 
psací stroje, počítače, notebooky. Slovo 
notebook znamenalo sešit.

Hodinky jsme natahovali každý den. Nic 
nebylo digitální, ani hodinky, domácí spo-
třebiče neměly světelné displeje. Když už 
mluvíme o strojích, nebyly ani bankomaty, 
mikrovlnné trouby, budíky s rádiem. Nemluvě 
o tabletech a kamerách apod... Neexistovaly 
digitální ani barevné fotografie, jen černobílé, 
a na jejich vyvolání se čekalo nejméně tři 
dny. Made in Korea či vyrobeno v Číně nebo 
v Thajsku tady neexistovalo. Neslyšeli jsme 
o „pizza“, McDonaldu nebo o instantní kávě.

V obchodě bylo možné koupit něco za 
25 až 50 haléřů. V mé době byla tráva něčím, 
co jsme kosili, ne kouřili! Tak, kluku, a teď mi 
řekni, kolik si myslíš, že je mi let.“

„Ale babi... to přeci není možný, aby ti bylo 
víc než dvě stě?“ odpověděl vnuk.

„Ale ne, miláčku,“ odpověděla s úsměvem 
babička, „je mi pouze pětasedmdesát...“

převzato z internetu
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Hínajána
Směr hínajána neboli Malý vůz dnes 

vyznává 35 % buddhistů. Toto náboženství 
převládá na Srí Lance, Barmě, v Thajsku, 
Kambodži a Laosu. Jeho stoupenci velmi 
přísně dodržují Buddhovy předpisy. 

Vyhledávaným útočištěm je Buddha, 
dharma (Buddhova kázání) a sangha 
(společenství). Buddhistická hínajána nezná 
nejvyššího boha, je to spíš mnišská řehole. 
Věřící dodržují zákazy: je zakázáno zabíjet, 
krást, dopouštět se cizoložství (být nevěrný) 
a požívat opojné nápoje. Mniši vytvářejí své 
komunity, kde mohou nerušené meditovat. 
Potravu přijímají jen jedenkrát denně, žijí 
z almužen: jsou to žebraví mniši. Zajišťují vzdě-
lávání dětí, světí narození, manželství, pohřby. 

Každý rok se slaví založení komunity 
(v únoru nebo březnu) a také doba, kdy mniši 
zůstávají během období dešťů v klášteře 
(v červenci nebo srpnu).

Mahájána
Směr mahájána (Velký vůz) dnes sdružuje 

60 % buddhistů. Tento směr má silné zastou-
pení zvláště v Číně, Koreji, Japonsku a také 
v Nepálu, Mongolsku a Vietnamu. Buddhisté 
mahájány chápou Buddhovo poselství mno-
hem obšírněji. 

Vyznávají kult hinduistických božstev 
a současně i božstev jiných náboženství jako 
čínského taoismu nebo japonského šinto-
ismu. Uctívají hlavně různé podoby Buddhy, 
kterého si zbožštili. Založili také kult bódhi-
sattvů, bytostí naplněných moudrostí, které 
se rozhodly obětovat pro blaho ostatních. 
Nejuctívanější je Avalokitešvara s několika 
páry paží a mnoha hlavami symbolizujícími 
nezměrnou pomoc, kterou lidem přináší. 

Během obřadů mniši pokrývají Buddhovu 
sochu kusy látek, zlatem a šperky. Věřící 
obětují jídlo, květiny nebo kadidlo. Odříkávají 

modlitby a při meditaci usedají Buddhovi 
k nohám.

Svátky
Všichni buddhisté slaví svátky, které při-

pomínají důležité události v životě Buddhy. 
Davy věřících pravidelně putují do míst, kde 
Buddha žil: do rodného města Kapillavathu; 
Bódhgaji, kde byl osvícen; Benaresu, kde 
poprvé kázal, a Kušinary, kde zemřel. V těch-
to místech bylo postaveno mnoho chrámů, 
kam se poutníci přicházejí modlit a klanět 
Buddhovým podobiznám. 

Náboženské rituály se v jednotlivých 
oblastech a zemích odlišují: věřící se může 
posadit se zkříženýma nohama na zem 
a položit si ruce na kolena, může se klanět 
tak, že si lehne na zem obličejem dolů, může 
přebírat růženec za neustálého odříkávání 
formulí nebo může ještě používat mlýnek 
na modlitby. 

V dubnu se slaví Buddhovo narození. 
V některých zemích se v chrámech zbuduje 
květinový oltář, kam se postaví socha malého 
Buddhy a polévá se slazeným čajem.

V červenci si připomínají Buddhovu 
smrt. Ten den uctívají buddhisté duchy 
mrtvých tím, že zapálí malé lampy, které 
pouštějí po vodě.

Svátky jsou také spojeny s různými před-
staveními, kdy mniši v různých maskách 
a kostýmech představují pantomimou pří-
běhy ze života Buddhy.

Rád bych povzbudil čtenáře k dalšímu 
prohloubení informací například ze zdroje, 
který uvádím pod článkem. 

Petr Martínek
Prameny: 
Náboženství světa – školní encyklopedie 
pro mládež (Larousse)

PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELEPŘEDNÁŠKY PRO MANŽELE

Než vyjedeme na dovolenou
Od lidí a vztahů očekáváme to, co nám 

nemohou poskytnout
Naše vztahy s bližními jsou často naplněné 

zklamáním, protože aniž bychom si to  uvědo-
movali, očekáváme od nich něco, co nám ne-
jsou schopny v plnosti poskytnout. Od určitých 
vztahů – například manželství - očekáváme 
absolutní štěstí, naprosté uznání, dokonalou 
jistotu. Ale žádné stvoření, žádný člověk, žád-
ná činnost nás v tomto očekávání nemohou 
naplno uspokojit. A protože očekáváme příliš 
a nedostává se nám uspokojení, stáváme se 
často zklamanými a nešťastnými. Není to však 
jejich chyba, přehnané je jen naše očekávání: 
představujeme si, že nám člověk může dát to, 
co nám může zajistit jedině Bůh.

Tím nechci znehodnotit mezilidské vztahy 
ani různé jiné společenské aktivity. Naopak. 
Velmi věřím v lásku, v přátelství, v bratrský 
život, ve vše, co si můžeme vzájemně daro-
vat mezi sebou. Setkání s dobrým člověkem 
a vztah, který se takto vyvine, to všechno 
může být nádherným Božím darem. Bůh 
nám rád ukazuje svou lásku skrze přátelství 
a starostlivost někoho, koho nám pošle do 
cesty. Je ale třeba, aby Bůh zůstal v centru 
a abychom nepožadovali na lidské bytosti 
omezené hranicemi vlastní nedokonalosti to, 
co nám může dát jedině Bůh sám.

Vyhýbejme se nepřiměřeným požadav-
kům na druhé, zejména v manželství

Nechci ani vzbuzovat dojem, že hodnoty, 
o kterých jsem se výše zmínil (pokoj, štěstí, 
jistota atd.), nám jsou dány okamžitě, jakmile 
odhodlaně vykročíme na cestu víry. Zůstává 
ale pravdou, že věrnost v životě víry a věrnost 
v modlitbě vyjadřuje konkrétním způsobem, 

že tyto hodnoty očekáváme od Boha v po-
stoji naděje a víry a to, v co doufáme a co 
očekáváme od jeho milosrdenství, nám bude 
postupně dáno. Jedná se zde o základní prvek 
rovnováhy v oblasti lidských vztahů, který nám 
pomáhá vyhnout se zbytečnému nárokování 
na druhých, co nám nemohou dát, z čehož 
někdy plynou až dramatické následky.

Čím více bude Bůh ve středu našeho živo-
ta, o to více budou naše mezilidské vztahy 
vyváženější a šťastnější.

Pokud hledáme hluboký pokoj, jistotu 
a štěstí v Bohu, jsme svobodnější 

Zkušenost nám ukazuje, že věrnost v životě 
z víry a věrnost v modlitbě, i když občas pro-
chází těžkostmi, nás postupně přivádí k tomu, 
abychom v Bohu nalezli hluboký pokoj, jistotu 
a štěstí, které nás činí svobodnými vzhledem 
k ostatním. Tehdy budu schopný mnoho 
darovat svým bližním a budu je také umět při-
jmout takové, jací jsou, aniž bych jim denně 
zazlíval, že neodpovídají mým očekáváním. 

Nemám nic proti oprávněnému potěšení 
ze života, z chutného jídla, z láhve dobrého 
vína či z relaxační koupele. To všechno jsou 
Boží dary, ale je lépe jich užívat s rozvahou. 
V našem světě se ale stále víc prosazuje 
za správnou neuspokojitelná potřeba stále 
nových a stále intenzivnějších prožitků, 
zakoušení, pocitů a vjemů, která nás nemů-
že trvale naplnit. Tisíceré uspokojení totiž 
nevede ke štěstí.

Tak přeju, ať je čas prázdnin a dovolených 
časem radosti z toho, že máme kolem sebe 
svoje blízké. Určitě nejsou dokonalí, ale jsou 
tu, a tak buďme spolu.

převzato z vira.cz – upraveno
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E. Vella: Momentky z mých cest
Karmel i tánské nakladatelst v í , 
199 stran

Sto příběhů z různých koutů světa ukazuje 
lidskou tvář a smysl pro humor maltského 
kněze a známého duchovního vůdce Eliase 
Velly. Čtenáře čeká trochu „jiný Vella“, než ja-
kého znají z přednášek a seminářů. Zábavné 

náboženských akcí. Když mě poprvé po-
zvali, abych vedl konferenci v Sao Paulu, 
vzali mě do haly, kde bylo asi sedm tisíc lidí. 

Brazilci vás okamžitě obklopí, líbají vám 
ruce, fotografují se s vámi, prosí vás, abyste 
se nad nimi pomodlil a kladou vám otázky. 
Je tedy pochopitelné, proč organizátoři 
vždy zaměstnávají lidi jako ochranku. Ten-
tokrát mě doprovázel Sunny. Chráněné 
před davy lidí nás vedli na pódium mezi 
spoustu fotografů, kteří si nás chtěli vyfotit. 

Čas plynul, a my jsme byli už tři hodiny na 
pódiu. Sunny se ke mně otočil a řekl: „Jdu 
se pokusit najít záchod.“ Vzal jsem ho za 
slovo a řekl mu: „Půjdu s tebou.“ Zavolali 
jsme tedy jednoho z organizátorů a řekli 
mu o své přirozené potřebě. „Nechte to 
na mně,“ reagoval. „Já vás tam odvedu.“ 
A odešel. Ale kam? Vezme nás, nebo ne? 
Po nějakých dvaceti minutách čekání 
a sebeovládání k nám přistoupily dvě mla-
dé slečny označené stuhami a požádaly 
nás, abychom je následovali. Toalety byly 
na konci haly. Pokud jsme se k nim chtěli 
dostat, bylo potřeba projít na druhý konec. 

Organizátoři mezitím zavolali všechny 
pořadatele a ti vytvořili z obou stran špalír, 
takže nikdo neměl nejmenší šanci nás za-
stavit. Neskutečně jsme se styděli, protože 
takhle se každý dověděl, kam se potřebu-
jeme dostat. Nepamatuji si, že bych někdy 
v životě šel na záchod takovým oficiálním 
a organizovaným způsobem. Už chyběl 
jen slavnostní pochod. Představovali jsme 
si komentáře těch děvčat se stužkami, 
držících se za ruce, když jsme mezi nimi 
procházeli. Nakonec jsme se k toaletám 
dostali. Dva pořadatelé zůstali u dveří a vy-
padali jako královská stráž. Když jsme se ze 
záchodu vraceli, někdo z davu postřehl, že 
jdeme kolem, a začal tleskat. A tak jsme za 
potlesku pochodovali zpátky na své místo. 

  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY, DNE 25. 5. 2019ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY, DNE 25. 5. 2019
- Farní rada byla seznámena s farním účetnictvím za rok 2018.
-  Proběhla podrobnější diskuse návrhu na zavlažování farního trávníku; bude osloveno 

několik firem.
- PULS – potřeba vytvořit informační nástěnku (nástěnka je k nahlédnutí v hlavním vchodu 

kostela).
- Je naplánováno opravit „Moravanský“ kříž. 
-  Finanční hotovost, vybranou při koncertu a sbírce na postižené a nemocné děti, o. Petr 

rozdělil a předal potřebným rodinám (výše vybrané částky dosáhla téměř 140 000,- Kč).
- Proběhla oprava všech dřevěných židlí na faře (truhlářství Bílík), proběhla i oprava čalou-

nění lavic.
-  V létě bude firmou Renova provedena rekonstrukce schodiště na faru. Bude opraven též 

sokl fary.
- Zásuvky v kostele jsou v havarijním stavu, oslovena bude firma VEOS. 
-  Byl projednán návrh na výrobu nových dubových bočních dveří kostela a současně zadána 

konkrétní zakázka p. A. Vraňanovi.
-  Byla vyměněna poškozená skluzavka na farní zahradě.
-  Do příštího setkání je třeba promyslet větrání oratoře
-  Budou vyměněny desky nástěnek v hlavním vchodu kostela. 
-  Byly opraveny sloupky na „parganu“, které byly v havarijním stavu.
- Byla zakoupena nová televize do farní učebny.
- Proběhla diskuse o kvalitnějším zajištění dveří do kostela.
- Očekávaná investice na opravu varhan činí cca 1 000 000,- Kč.
- Přípravy a plánování dalšího Farního dne (22.-23.6.).

zapsala M. Červenková

ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADYZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY

OKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNYOKÉNKO DO FARNÍ KNIHOVNY

i dramatické příběhy a veselé příhody, které 
se skutečně staly, vykouzlí na tváři čtenářů 
nejeden úsměv.

UKÁZKA U KNIHY:
Kdo nezažil Brazílii, nikdy si nedokáže 

představit ty obrovské masy lidí, které se 
zúčastňují mší svatých za uzdravení nebo 

Když jsme po vší té pompéznosti, kterou 
nám připravili cestou na záchod, konečně 
přišli na pódium, Sunny se ke mně otočil 
a pravil: „To už nikdy víc neudělám. Raději 
budu riskovat mokré kalhoty než zažívat 
takovou blamáž ještě jednou.“ Od toho 
okamžiku jsme přestali pít vodu.

Floyd McClung: Boží otcovské srdce 
Nakl. Samuel, 157 stran

Představuje Boha jako Tátu, pro kterého 
není žádný problém příliš velký ani příliš malý. 
Ukazuje nám, jak můžeme na Boží lásku 
odpovědět a… překonat zklamaní, přijmout 
uzdravení, získat do srdce jistotu a obnovit 
poničené vztahy.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
E. Bass: Klapzubova jedenáctka
Československý spisovatel, 151 stran

Vtipně psaný příběh otce Klapzuby a jeho 
jedenácti synů.

Otec Klapzuba, chalupník z Dolních 
Bukviček, sestaví ze svých jedenácti synů 
vzornou fotbalovou jedenáctku a ta postupně 
poráží domácí družstva, zvítězí v Barceloně, 
vyhraje v Anglii, kolébce kopané, a z Austrá-
lie si odváží titul mistrů světa. Zažijí přitom 
i pozoruhodná dobrodružství - ztroskotají 
v bouři a octnou se na ostrově lidojedů.

M. Červenková
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Ty ses nebál?

CestičkaCestička

Děti byly na škoním výletě v horách. Když 
stoupaly na jeden kopec, několik jich zůsta-
lo schválně pozadu. Jeden z nich prohlásil: 
„Já to tady znám, povedu vás zkratkou a ne-
musíme se trmácet tou dlouhou cestou, co 
vymyslel náš učitel.“  Nenápadně odbočili 
z cesty, po které šli ostatní, a vydali se za 
svým samozvaným vůdcem. Zpočátku to 
vypadalo, že si skutečně ušetří spoustu ná-
mahy, a tak se všichni těšili, jak na vrcholu 
překvapí ostatní.

Uprostřed hustého lesa si nevšimli, že 
se zatáhlo a opar nad vrcholky hor se mění 
v hustou mlhu. Po chvíli začalo také pršet. 
Vůdce viditelně znejistěl. Mlha už pronikla 
i mezi stromy, bylo vidět sotva dva metry 
před sebe a ke všemu se jim nohy začaly 
bořit až po kotníky do bažiny. Místo radosti 
ovládl děti strach. Pochopily, že udělaly 
špatnou věc a začaly se dohadovat, kdo to 
zavinil, jestli ten, kdo tuhle podivnou zkratku 
vymyslel, nebo ti, kdo ho poslechli. Vůdce 
party nevěděl, kudy dál, vodil ostatní sem 
a tam. Někteří se rozbrečeli, jiní odmítali 
jít dál, další zase chtěli hledat cestu na 
vlastní pěst.

Do tohoto zmatku se najednou rozezněl 
radostný a vyrovnaný hlas jednoho z nich: 
„To je paráda! Takové parádní dobrodruž-
ství jsem na školním výletě nečekal!“ Ostat-
ní se překvapivě podívali, kdo to mluví. Byl 
to Péťa, kterému všichni říkali „kostelák“ 
a posmívali se mu, že chodí do kostela 
a modlí se. Považovali ho za slabocha, který 
se o sebe neumí postarat sám, a tak musí 

prosit o pomoc Boha. Byli překvapeni, ale 
přece jen se jim ulevilo, když zjistili, že mezi 
sebou mají někoho, kdo se nebojí. I když 
Péťa věděl, že to řekl jen proto, aby ostatní 
povzbudil.

Když viděl, že ostatní zanechali doha-
dování a hledí na něho jako na zachránce, 
navrhl: „Myslím, že by bylo nejlepší jít přímo 
do kopce, i když to bude náročné.  Když 
půjdeme pořád vzhůru, musíme přece dojít 
až na vrchol!“ Všichni souhlasili, protože 
Péťa mluvil jistě a s nádechem humoru 
v hlase. Pustili se tedy přímo do stráně. 
Byla to svízelná cesta, nohy jim klouzaly 
po mokré zemi, museli obcházet skály 
a skalky, postupovali pomalu. Sem tam 
někdo zapochyboval o správnosti Péťova 
rozhodnutí, ale ten uměl každému vtipně 
odpovědět a povzbudit ho k další cestě. 

Umazaní a unavení dorazili nakonec 
k chatě na vrcholu. Nenápadně se vmísili 
mezi ostatní, kteří už seděli pod střechou, 
a každý měl před sebou hrnek horkého 
čaje. Než se ohřáli a najedli, venku už zase 
svítilo sluníčko. Na další cestě se všichni 
spiklenci shlukli do hloučku, aby si povídali 
o svém bloudění i o tom, jak je Péťa svou 
rozvahou zachránil. Jeden z nich, právě 
ten, který se nejvíce posmíval, se toho 
hrdiny zeptal: „Ty ses ani trochu nebál?“ 
„A proč?“ divil se Péťa. „Když je se mnou 
Pán Ježíš, nemusím se ničeho bát, protože 
on mi vždycky pomůže!“

o. Václav Trmáč

Ahoj děti,
doufám, že víte, že vydat se na výletě jinam, než jdou druzí, je velmi nebezpečné, a to 

i přesto, že to vypadá jako parádní dobrodružství.
Přejeme, ať se vám o prázdninách nic zlého nestane. A protože letos má naše farnost 

na starosti poutní mši svatou k Cyrilu a Metodějovi, tak vám na toto téma něco do Ces-
tičky přidáváme. 

�

LEGENDA: 

1. Název pro menší 
kostel

2. Nejvyšší duchovní 
římskokatol. církve

3. B ib le má Star ý 
a Nový ... 

4. Přemožitel Goliáše

5. Jméno „nevěřícího“ 
apoštola 

6. Zvíře obětované 
místo Izáka

7. Bratr Marie a Mar-
ty vzkříšený Ježíšem 
z mrtvých

8. Aramejský velitel 
očištěný Elizeem z ma-
lomocenství

9. Původní povolání 
apoštola Petra a On-
dřeje

Tyto reliéfy svatých Cyrila a Metoděje jsou umístěny v kostele v Rozseči a pocházejí 
ze začátku 20. století, kdy byly součástí... (viz: tajenka). 
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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 700 kusů
Tisk LELKA, Dolní Bojanovice 

Pro zasmání - Výroky dětí

Strašně jsem se lekl, když maminka one-
mocněla, protože jsem si myslel, že nám bude 
vařit tatínek. 

Na maminky se nemá křičet, protože jsou 
prospěšné.

Sestra zase měla na vysvědčení samé 
jedničky. Vsadím se, že mi to dělá naschvál.

Babička je tlustá, protože je plná lásky.

Čím je člověk starší, tím jsou jeho zuby 
dražší...

Když babičku bolí zuby, dá je do skleničky.

Já už nemám babičku: zasadili jsme ji na 
hřbitově.

Švýcarské krávy využívají v první řadě na 
výrobu čokolády.

Lékaři říkají, že nejhorší jsou smrtelné 
choroby.

Když se mi narodil bratříček, dali ho do 
akumulátoru.

Nejužitečnější zvíře je prase. Každou jeho 
část můžeme zužitkovat: přední a zadní část 
jako maso, kůži na boty, ze srsti kartáčky a 
jeho jménem můžeme dokonce i nadávat.

Nejsem pokřtěný, ale očkovaný jsem.

V maminčině bříšku je miminko, jenom 
nevím, jak ho spolkla.

Výživné je plat dětí, když se otec odstěhuje 
z domu.

Každá ryba vyrábí jikry, ruské ryby i kaviár.

Krávy nemohou rychle běhat, aby jim z 
vemena nestříkalo mléko.

Muži u nás se můžou oženit jen s jednou 
ženou. Tomu se říká monotónní.

Nechápu, proč se mamka hněvá, že jsem 
rozbil vázu. Stejně byla stará a dokonce čín-
ská, kdyby byla aspoň naše.

Poloostrov je takový ostrov, který úplně 
nedokončili.

Babička se odstěhovala na druhý svět. 
Takže už i já budu mít někoho v cizině.

Pepík píše domů z tábora:
Protože teď nemám nic na práci, tak vám 

píšu. Protože nemám co napsat, tak končím. 
Váš Pepík

Pane učiteli, já jsem se přes prázdniny 
naučila plavat!

No vidíš, v matematice jako když najdeš!

Mami, vzpomínáš si na tu vázu, jak ses 
vždycky bála, aby se nerozbila?

Ano, a co má být?
Nic ... jenom, že teď už se nemusíš bát!

Frontu v obchodě předběhne malá holčička 
a volá na prodavače:

Můžete mě prosím obsloužit hned? Tatínek 
sedí doma a moc na to čeká.

A co to bude?
Toaletní papír.


